
Aşağıdaki bilgilerin BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU (BGOF) ve 
çalışmanızda var ise EBEVEYN BİLGİLENDİRME FORMU (EBF), ya da 12-17 YAŞ 

ÇOCUK RIZA FORMU (ÇRF) bilgilendirme metinlerinde bulunduğunu kontrol ediniz. Etik 
kurula iletilen formun üzerinde ilgili bölümü işaretleyerek işbu form üzerinde sayfa 

numarasını belirtiniz. CC-FF arası maddeler için gerekli kontrol yapılıp sadece (ü) işareti 
konması yeterlidir. 

Bu bakımdan başvuru sonrasında ortaya çıkabilecek eksiklikler Bakanlık ve Etik Kurul 
Değerlendirme süreçlerinde önemli gecikmelere sebep olacağından var olan eksiklikleri 

tamamladıktan sonra başvuru dosyanızı teslim ediniz. 

 
Madde 

No 
Metninde yer alan bilgi BGOF ya da 

EBF/ÇRF 
Sayfa No 

A.   Çalışmanın bir araştırma olduğu  
B.   Araştırmanın amacı  
C.   Araştırmada uygulanacak tedaviler  
D.   Araştırma gruplarına Araştırma sırasında uygulanacak olan invazif yöntemler 

dahil olmak üzere izlenecek veya gönüllüye uygulanacak yöntemlerin tümü,  

E.   Gönüllünün sorumlulukları,  
F.   Araştırmanın deneysel kısımları,  
G.   Gönüllünün (araştırma hamilelerde veya loğusalarda yapılacak ise embriyo, fetüs 

veya süt çocuklarının) maruz kalacağı öngörülen riskler veya rahatsızlıklar,  

H.   Araştırmadan makul ölçüde beklenen yararlarla ilgili olarak gönüllü açısından 
hedeflenen herhangi bir klinik yarar olmadığında gönüllünün bu durum hakkında 
bilgilendirildiği, 

 

İ.   Gönüllüye uygulanabilecek olan alternatif yöntemler veya tedavi şeması ve 
bunların olası yarar ve riskleri,  

J.   İlgi mevzuat gereğince gerekiyorsa, gönüllüye verilecek tazminat ve/veya 
sağlanacak tedaviler,  

K.   Varsa, gönüllülere yapılacak ulaşım, yemek gibi masraflara ilişkin ödemeler 
hakkındaki bilgiler,  

L.   Gönüllünün araştırmaya katılımının isteğe bağlı olduğu ve gönüllünün istediği 
zaman, herhangi bir cezaya veya yaptırıma maruz kalmaksızın, hiçbir hakkını 
kaybetmeksizin araştırmaya katılmayı reddedebileceği veya araştırmadan 
çekilebileceği, 

 

M.   İzleyiciler, yoklama yapan kişiler, Etik Kurul, Bakanlık ve diğer ilgili sağlık 
otoritelerinin gönüllünün orijinal tıbbi kayıtlarına doğrudan erişimlerinin 
bulunabileceği, ancak bu bilgilerin gizli tutulacağı, yazılı bilgilendirilmiş gönüllü 
olur formunun imzalanmasıyla gönüllü veya yasal temsilcisinin söz konusu 
erişime izin vermiş olacağı, 

 

N.   İlgili mevzuat gereğince gönüllünün kimliğini ortaya çıkaracak kayıtların gizli 
tutulacağı, kamuoyuna açıklanamayacağı; araştırma sonuçlarının yayımlanması 
halinde dahi gönüllünün kimliğinin gizli kalacağı, 

 

O.   Araştırma konusuyla ilgili ve gönüllünün araştırmaya katılmaya devam etme 
isteğini etkileyebilecek yeni bilgiler elde edildiğinde gönüllünün veya yasal 
temsilcisinin zamanında bilgilendirileceği, 

 

P.   Gönüllünün araştırma hakkında veya araştırmayla ilgili herhangi bir advers olay 
hakkında daha fazla bilgi temin edebilmesi için temasa geçebileceği kişiler 
ve/veya araştırmacı ile bunlara günün 24 saatinde erişebileceği telefon numaraları, 

 

Q.   Gönüllünün araştırmaya katılımının sona erdirilmesini gerektirecek durumlar 
ve/veya nedenler,  

R.   Gönüllünün araştırmaya devam etmesi için öngörülen süre,  
S.   Araştırmaya katılması beklenen tahmini gönüllü sayısı,  



Madde 
No 

Metninde yer alan bilgi BGOF ya da 
EBF/ÇRF 
Sayfa No 

T.   Gönüllülerden elde edilecek olan biyolojik materyallerin hangi amaçla 
kullanılacağı,  

U.   Biyolojik materyallerin analizlerinin yurdışında yapılıp yapılmayacağı hususunun 
açıklanması,  

V.   “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. Bana, 
yukarıda konusu ve amacı belirtilen araştırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama 
aşağıda adı belirtilen hekim tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak 
katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan 
ayrılabileceğimi biliyorum.” benzeri ifadenin yer alması, 

 

W.   “Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla 
katılmayı kabul ediyorum.” benzeri ifadenin yer alması,  

X.   Gönüllünün adı / soyadı / imzası / tarih yer almalı,  
Y.   Araştırma ekibinde yer alan ve yetkin bir araştırmacının adı / soyadı / imzası / 

tarih yer almalı,  

Z.   Gerekiyorsa olur işlemine tanık olan kişinin adı / soyadı / imzası / tarih yer almalı,  
AA. Gerekiyorsa yasal temsilcinin adı / soyadı / imzası / tarih yer almalı,  
BB.  Gönüllülerden elde edilen biyolojik materyaller üzerinde genetik araştırma 

yapılabilmesi için; “[Araştırmanın Açık Adı] araştırması kapsamında alınan 
biyolojik örneklerimin (kan, idrar vb.); “Sadece yukarıda bahsi geçen araştırmada 
kullanılmasına izin veriyorum” veya “İleride yapılması planlanan tüm 
araştırmalarda kullanılmasına izin veriyorum” veya “hiçbir koşulda kullanılmasına 
izin vermiyorum” şeklinde uygun ifadenin işaretlendiği bilgi yer almalıdır. 

 

CC.  BGOF, gönüllü ve/veya yasal temsilcisinin yasal haklarını ortadan kaldıracak bir 
hüküm veya ifade içeremez.  

DD. Araştırmacıyı, kurumu, destekleyici veya bunların temsilcilerini kendi 
ihmallerinden kaynaklanan herhangi bir yükümlülükten kurtaracak hüküm veya 
ifade taşıyamaz. 

 

EE.  Araştırma çocuklar üzerinde yapılıyor ise 5-7, 8-12, 12-17 yaş grupları için (±1 
yaş oynama olabilir) ayrı Çocuk Rıza Formları hazırlanmalıdır ve ayrıca tüm yaş 
grupları için ebeveynlerden onam almak üzere Ebeveyn Onam Formu niteliğinde 
tek bir form bulunmalıdır. 

 

FF.  Hasta ve kontrol grupları için ayrı formlar hazırlanmalıdır, ancak rastgele 
(randomize) olarak gönüllüler çalışma gruplarına atanıyor ise ayrı ayrı değil tek 
bir form hazırlanmalıdır. Bu formda araştırma gruplarına rastgele atanma 
olasılığının bulunduğunun rastgele atamanın ne anlama geldiğinin açıklanması 
gerekmektedir. 

 

Doküman tipi: 

o BGOF  o BGOF (hasta grubu) o BGOF (kontrol grubu) o EBF o ÇRF (12-17) 

Yukarıdaki maddelerden çalışmam için gerekli olanların başvurduğum araştırmada ilgili 
formlarda (BGOF/EBF/ÇRF) uygun şekilde bulunduğunu yanındaki kutuya sayfa numarası 
yazarak beyan etmiş bulunuyorum. Çalışmam için gerekli olmayanlar için sayfa numarası 
kutusuna (GY) yazarak işaretledim. CC-FF arasındaki maddeler için gerekli kontrolü 
yaptığıma dair (ü) işareti koydum. 

Başvuruyu Yapan  Sorumlu Araştırıcının   o Kendi    o Temsilcisi  

Ad Soyad           İmza   Tarih 

_____________________        __________________                ___/___/20__ 

 

Etik Kurul Tarafından Doldurulacaktır.                    Başvuru no: KA-__________________________ 


