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beveynlerden/çocuklara bakan kişilerden onay alınması araştırma 
ilişkisinde merkezi nemde yere sahiptir ve araştırmaya katılan 

kişinin saygınlığına, g rüşlerini ifade edebilme yeteneğine ve 
kendisini etkileyen konularda s zünü s yleme hakkına duyulan 

saygıyı işaret eder. Bilgiye dayalı onay, açık bir anlaşmadır ve 
tara arın araştırma hakkında bilgilendirilmelerini, bunun hakkında 

bir kir sahibi olmalarını ng rür. Bu onay g nüllülük temelinde 
verilmelidir ve karşılıklı g rüşmeye tabi olmalıdır ki çoklar araştırma 

sürecinin herhangi bir aşamasında onaylarını geri çekebilsinler

55ETİK
KILAVUZ  

BİLGİYE DAYALI 
ONAY
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İYİ UYGULAMA ŞUNLARI YAPMANIZI GEREKTİRİR

 Araştırmaya katılan tüm çocuklardan onay alma. 

 Araştırmanın amacından ve katılımlarının ne şekilde olacağından 
tüm çocukların bilgi sahibi olmalarını sağlama.

 Katılmaya itiraz ya da isteksizlik d hil, çocukların araştırmaya 
katılım konusundaki her kararına saygılı olma. 

 beveyn desteği almanın güçlü yanlarını ve sınırlamalarını titizlikle 
dikkate alma.

 Çocukların ve başkalarının  onayın g rüşmeye tabi olduğunu ve 
bu onayın herhangi bir noktada geri çekilebileceğini anlamalarını 
sağlama.

 nay alma sürecini, çocuğun gelişim halindeki yeteneklerini ve 
araştırmanın genel çerçevesini dikkate alarak tasarlama. 

 Bilgiye dayalı onayın toplum nderlerinden ya da temsilcilerinden 
alınması gerekip gerekmediğini yerele danışarak belirleme. 

TEMEL M LA AZALAR
 

beveynlerden/çocuklara bakan kişilerden onay alınması araştırmaya 
katılan kişinin saygınlığına, g rüşlerini ifade edebilme yeteneğine ve 
kendisini etkileyen konularda s zünü s yleme hakkına duyulan saygıyı 
işaret eder. 

beveynlerden/çocuklara bakan kişilerden onay alınması araştırma 
sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır owell et al., 2011 . Bu, araştırma 
ilişkisinin k şe taşıdır ve temeldeki nemli etik mülahazaları yansıdır. 
Birey olarak araştırma katılımcısına y nelik saygının ortaya konulması 
da buna d hildir  başka bir deyişle burada s z konusu olan insanların 
kendilerini etkileyen meselelerde karar verme kapasiteleri ve 
haklarıdır. Bu s ylenen biraz daha genişletilirse katılımcı kişinin kendi 
durumuna ilişkin bilgisine, araştırmaya katılımla ilişkili potansiyel 
riskleri tartabileceğine, kendileriyle ilgili riskler s z konusuysa bunu en 
iyi çocukların kendilerinin bilebileceğine ilişkin kabul ve saygıdır aws 

 Mann, 2004 . Bu saygının gereği olarak araştırmacının, çocuğun 
reddetme, yani katılmayı kabul etmeme, araştırmadan herhangi 
bir anda çekilme ve kendi kararına ebeveynlerinin ve başkalarının 
tercihleri nünde yer verme hakkını g zetmesi gerekir. Katılımcının 
bilgiye dayalı onayının alınması aynı zamanda bir dürüstlüğü de ortaya 

Ebeveynlerden/
çocuklara bakan 

kişilerden onay 
alınması araştırmaya 

katılan kişinin 
saygınlığına, 

görüşlerini ifade 
edebilme yeteneğine 
ve kendisini etkileyen 

konularda sözünü 
söyleme hakkına 

duyulan saygıyı işaret 
eder. 

BİLG İYE DAYALI ONAY 
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koyar  başka bir deyişle araştırmacı araştırma çalışması ya da aradaki 
ilişkinin niteliği konusunda katılımcıyı aldatmamıştır. 

Bilgiye dayalı onayın d rt ana zelliği vardır: onay, açık bir ildir 
rneğin s zlü ya da yazılı bir anlaşma gibi  onay, ancak katılımcılar 

araştırma hakkında bilgilendirilmişlerse ve bu konuda bir anlayışa 
sahiplerse verilebilir  onay, herhangi bir zorlama olmadan g nüllülük 
temelinde verilmelidir ce nihayet onay pazarlığa tabi olmalıdır  başka 
bir deyişle katılımcı araştırma sürecinin herhangi bir anında kendini 
geri çekebilmelidir Gallagher, 2009 . ratiğe d külmesi çoğu kez zorlu 
olan bu d rt ana zellik aşağıda açıklanmaktadır. 

Onay açık bir fiili gerektirir 

Araştırmacılar açısından kritik bir konu onay işleminde kimin yer 
alacağına ve bunun nasıl ortaya konulacağına karar vermektir. Katılımcı/
araştırmacı ikilisi yerine araştırmacı, çocuk katılımcı ve ebeveyn/bakıcıdan 
oluşan bir üçlüyü merkez alan çocuklu araştırma ilişkileri s z konusu 
olduğundan çocukların yer aldıkları araştırmaların etik açıdan kendine 

zgü karmaşık yanları vardır. Araştırmaya katılım için çocuklardan 
doğrudan onay alınması çocukların zerkliklerine ve insan haklarına 
saygının bir işaretidir. Çocukların kendilerini ilgilendiren kararlara katılma 
hakkı temel bir insan hakkıdır ve BMÇ nin katılımla ilgili maddelerinde, 

zellikle 12 ve 13. Maddelerde bu haktan s z edilmektedir. 

Çocukların araştırmaya katılmaları s z konusu olduğunda genellikle 
ebeveyn veli ya da bakıcı  onayı da gerekir. Çocukların onayı kendi 
başlarına vermeleri yasal düzenlemelere tabi olabilir. rneğin 

orveç te nerilen araştırmanın mahiyetine g re, ebeveynlerin de 
bilgilendirilmeleriyle 16 ile 18 yaş arasındaki çocuklar genellikle 
onayı kendi başlarına verebilirler. 16 yaşından küçükler s z konusu 
olduğunda ise çocuklar ancak belirli koşullarda onay verebilirler. Buna 
karşılık, çocuk 12 yaşından küçükse katılımdan nce ebeveynlerinin aktif 
onayının mutlaka alınması gerekir . Backe- ansen, kişisel g rüşme, 
12 kim 2012 . Genellikle yaygın olan ebeveyn izni alma gerekliliği 
karşısında araştırmacılar çoğu kez iki etik zorunluluk arasında denge 
kurmaya çalışırlar: bir yanda çocukların katılmayı serbestçe tercih 
edebilmelerinin sağlanması zerkliklerine saygı g stererek  diğer 
yanda ise ebeveynlerin çocuğun güvenliğini ve iyi olma halini sağlama 
sorumluluklarına saygı Munford  anders, 2004 .

Ayrıca, araştırmacıların zaman zaman çocukların yaşamlarında yeri olan 
çeşitli yetişkinlerden rneğin okul y netim kurulları, okul müdürleri, 
topluluk nderleri, sağlıkçılar, sosyal çalışmacılar gibi  onay almaları 
ve çocuklara araştırma adına yaklaşmadan nce belirli bir hiyerarşiyle 
pazarlığa oturmaları gerekir ood, Kelley  Mayall, 1996 . Kimi kültürel 
ortamlarda araştırma için bireysel onaya odaklanılması kültürel ve 
toplumsal adetlere ters düşebilir  çünkü b yle ortamlarda onay ve 
bilgilendirme işleri daha geniş aileyi ve topluluğu da işin içine katan 
kolektif bir durumdur uaalii  Mavoa, 2001 . Dolayısıyla yerel istişare, 
çocukların araştırmaya katılımlarıyla ilgili olarak çocukların kendileri 
dışında başka kimlere başvurulması gerektiğini belirleme açısından 

nemlidir. erel istişarede dikkate alınması gereken bir fakt r de 
araştırmanın konusudur. rneğin, araştırma konusu çocuklara y nelik 
şiddetse, çocukların güvenliğini koruma açısından onay istenecek ya 
da araştırma hakkında bilgi sahibi olacak kişi sayısına ve konumuna bir 
sınır getirmek yerinde olacaktır. 

Onay bilgiye dayanmalıdır 

tik araştırmanın gereklerinden biri de, hangi araştırma y ntemi 
kullanılıyor olursa olsun, katılımcıların bilgilendirilmesi ve araştırma 
çalışması hakkında kir sahibi olmalarının sağlanmasıdır. Dolayısıyla, 

Çocuklar, yaşlarına, 
yapabilirliklerine ve 
gelişim halindeki 
yeteneklerine 
uygun biçimde 
bilgilendirilmelidir. 

Araştırma konusu 
akılda tutulmak 
üzere, çocukların 
katılımıyla ilgili olarak 
kime başvurulması 
gerektiğinin 
belirlenmesinde yerel 
istişare önemlidir. 

Araştırmacı, çocuk 
katılımcı, ebeveyn ya 
da çocuğa bakan kişi 
çevresindeki çoklu 
araştırma ilişkilerinin 
varlığı nedeniyle 
çocukların yer 
aldıkları araştırmaların 
kendine özgü etik 
karmaşıklıkları vardır. 
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çevredeki koşullar, farklı deneyimler ve her çocuğun gelişim halindeki 
yetenekleri dikkate alınarak çocuklara yaşlarına ve yeteneklerine uygun 
şekilde bilgi verilmelidir  derlemesinin Arka plan b lümünde ele 
alındığı gibi . Çocuk hakları ve BMÇ  gibi ğeleri dikkate alan bir 
araştırma yaklaşımı, hem oluşmuş hem de bilgi temelindeki g rüşün 
belirlenmesine ve ifade edilmesine yardımcı olmak üzere Madde 
12 , g rüşleri henüz oluşma evresindeyken ve uygun durumlarda, 
çocuklara bilgi verilmesini Maddeler 13 ve 17 , yetişkin rehberliği 
sağlanmasını Madde  ng rür  undy  Mc voy, 2012, p.140 .

Çocuklar, riskler ve potansiyel yararlar d hil olmak üzere, araştırmanın 
neleri ng rdüğünü anlamalıdırlar. Çocuklara bilgi verilmesi, 
onların katılım konusunda anlamlı bir tercihte bulunmalarını sağlar, 
araştırmacılara olan güvenlerini korur ve belirli bir saygıyı ortaya koyar 

priggs 2010 . ğer çocuklar sürece araştırmacı olarak katılıyorlarsa, 
gerek onlar gerekse verilerin kendileri için toplanmakta olduğu 
çocuklar araştırmanın amacını, katılmanın getireceği potansiyel riskleri 
ve yararları ve ayrılacak zamanı bilmelidirler. 

Çocukların katılımına onay veren diğer kişilerin de araştırma hakkında 
bilgilendirilmesi gerekir. beveynler ve kapıları tutanlar  çocuklarının 
araştırmadaki rolü, bu arada kendi rolleri ve sorumlulukları konusunda 
bilgiye ihtiyaç duyarlar ve verildiğinde de bunu memnuniyetle 
karşılarlar. erilen bilgiler çocuğun araştırmada yer alma kapasitesine 
işaret eder ve katılma konusunda karar verecek çocuklara ebeveynlerin 
yardımcı olmasını sağlar. Bu arada, çocuğun kendi meramını ifade 
edemeyecek durumda olması ya da zel bir güçlük içinde bulunması 
gibi haller dışında ebeveynler kendi g rüşlerini çocuğunkiymiş gibi 
dayatmayacak, kendi zel kararlarına g re hareket etmeyeceklerdir. 
Kimi çocuklar s z konusu olduğunda, rneğin belirli engelleri olan 
çocuklarda, çocuklar adına ya da onlar hakkında konuşan birtakım 
aracılar araştırmaya katılıp katılmama konusunda verecekleri kararla 
bu konumdaki çocukların da araştırma kapsamında yer almasını 
sağlayabilirler Ulusal ngelliler daresi, 2009 . Bununla birlikte 
çocukların zerkliklerine saygı açısından ara bilgi vericilerin kullanımı 
asgari düzeyde tutulmalıdır. Çocuğun bilgiye dayalı onay vermesi 
gerekmektedir ve bu mümkün olduğu lçülerde aracı olarak hareket 
eden kişi açısından da geçerlidir. 

Onay gönüllülük temelinde verilmelidir 

nayın herhangi bir zorlama olmadan serbestçe verilmesi gerekliliği 
çocukların katılacakları araştırmalarda kimi ek nüanslar da kazanır. 

etişkinlerle çocuklar arasındaki güç ilişkilerinin doğası, çocuğun 
onayını gerçekten serbestçe vermiş olduğunun doğrulanmasını 
güçleştirir Bu konu aşağıda daha ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır . 

nayın alındığı sıra, ayrıca bu onayın kimden alındığı çocukların daha 
sonraki katılımları üzerinde etkili olabilir  ebeveynlerinin onayı ya da 
onay vermeyişi sonucunda çocuklar potansiyel olarak kendilerini 
sınırlanmış ya da tersine güçlenmiş hissederler. 

Onayın üzerinde görüşülebilmelidir 

nay, araştırma boyunca devam eden bir süreç olarak 
kavramsallaştırılmaktadır Alderson  Morrow, 2011  ood et al., 
1996 . Bu süreç, bununla sınırlı kalmamak üzere, veri toplama iyine 
başlanmadan nce katılım için ilk anlaşmayı da kapsar. Dolayısıyla 
onay, araştırma çalışması boyunca üzerinde yeniden g rüşülebilecek 
bir husus olarak g rülür ve burada bilgiye dayalı ret bilgiye dayalı 
onay kadar nemlidir. Farklı araştırma paradigmaları, katılımın gerekli 
olduğu zaman sürelerinde de farklılaşmaya yol açar. rneğin, uzun 

Onayın kimden ve 
nasıl alındığı çocuk 

katılımı üzerinde etkili 
olabilir. 

Onay, araştırma 
boyunca yeniden 

görüşülmeye tabidir 
ve bilgiye dayalı red 

de bilgiye dayalı onay 
kadar önemlidir. 
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yıllar süren ve araştırma amaçlarının zaman içinde nemli lçüde 
değişebileceği boylamsal araştırmalarda çocuğun gelişim halindeki 
yeteneklerine g re onayın sürekliliğinin sağlanması etik açıdan 
gereklidir. Benzer biçimde, araştırmanın zamana yayıldığı grup 
bağlamlarında her evre için onay konusunun yeniden g rüşülmesi 
de etik gereğidir. k olarak, grup bağlamlarında onayın g rüşülmesi, 
araştırmaya katılım açısından ilgili tüm bireylerin haklarına gereken 
saygının g sterilmesi açısından zaman gerektirir. Grupla araştırma 
yapılırken g nüllü ve bilgiye dayalı onay alınmasıyla ilgili etik konular, 
bir kampta iltica başvurusunda bulunan gençlerle ilgili bir araştırma 
bağlamında Muireann i aghallaigh ve obbie Gilligan ın durum 
araştırmasında ele alınmaktadır.

Örnek	 durum	 12:	 Grup	 bağlamında	 bilgiye	 dayalı	 ve	
gönüllü	onay	alınması,	muireann	ni	Raghallaigh	ve	Robbie	
Gilligan	(bakınız,	Örnek	Durumlar	bölümü	s.138).

KARŞILAŞABILECE INIZ G L KLER

Araştırmaya katılıma onay, literatürde kapsamlı olarak tartışılmış etik bir 
mülahazadır owell et al., 2012 . Ancak gene de konu bugün de nemli 
durumları gündeme getirmektedir ve sürekli netleşme gerektirmektedir. 

tik kılavuzlarda bu konuda genel bir rehber sunulabilir ve sunulmuştur  
ancak araştırmacıların onayın nasıl alınıp nasıl belgeleneceğini 
belirlemede yerel koşulları, çocukların yaşını, kapasitesini ve kavrayışını 
dikkate alarak her araştırmayı bu açıdan tek tek değerlendirmeleri 
yerinde olacaktır. Araştırmanın konusu ve onay almanın yolları aynı 
zamanda yereldeki sosyal, siyasal ve kültürel zellikler ışığında da 
düşünülmelidir. B yle bir yaklaşım ilgili zel koşulların dikkate alınmasını 
ve onay sürecinin her araştırmada yer alanların ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde düzenlenmesini mümkün kılacaktır. 

Tüm çocuklar onay verebilecek durumda mıdır? 

BMÇ  çocukların gelişim halindeki yeteneklerini tanımaktadır 
Madde  ve onay süreçlerinin buna g re düzenlenmesi gerektiği 

de açıktır. Bu, zellikle nemli bir husustur  çünkü çocukların bilgiye 
dayalı onay verebileceklerinin kabul edildiği yaş tartışmalıdır, ülkeden 
ülkeye farklılık g sterdiği gibi belirli bir ülkenin kendi içindeki farklı 
koşullara g re değişmektedir. Tutarsız ve kendi içinde çelişkili talepler 
ve çocukların kapasitesi konusundaki varsayımlar araştırmacılar 
açısından başarısızlık kaynağı olabilir owell et al., 2011 .

Bununla birlikte, çeşitli durumlardan hareketle yapılan ve çocukların 
araştırmaya katılım konusunda sağlıklı karar vermek için gerekli 
bilişsel olgunluktan ve/ya da gelişim düzeyinden yoksun olduklarına 
dayanan varsayımlar bazı araştırmalar tarafından yanlışlanmaktadır. 
Bu araştırmalara g re çocuklar, hatta çok küçük yaşlarda ve ğrenme 
güçlüğü olanlar bile, kendilerine gerekli bilgiler verildiğinde bilgiye 
dayalı kararlar verebilmektedir owell et al., 2012 . Bu konumdaki 
çocuklar onay veremeyecek durumda sayıldıklarında, karar verme 
sürecinden dışlanmaları bağımlılık ve yetersizlik g rüşünü daha da 
pekiştirmektedir Gallagher, 2010 . Bu konunun bir ç züme bağlanması, 
belki de, çocukların onay verebilecek durumda olup olmadıklarının 
belirlenmesinden daha çok araştırmacıların kendi yeterlilikleriyle 
silgilidir: Araştırmacılar gerekli bilgileri verebiliyorlar mı  nay 
süreçlerine yaratıcı biçimde yaklaşıp bu süreçleri çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde düzenleyebiliyorlar mı  e bütün bunları yaparken 
aynı zamanda araştırma pratiğinde titiz olabiliyorlar mı  
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Hangisi iyi: Çocuklardan onay alma mı anlaşma yapma mı? 

kabul s zcüğüne belgelerde sıkça atıfta bulunulmaktadır. Bu terim, 
zellikle Kuzey Amerika da ve uluslararası biyomedikal kılavuzlarda 

sıkça geçmektedir rneğin, Avard et al. tarafından değerlendirmeye 
alınanlarda, 2011 . Kimi araştırmacılar, belirli durumlarda, onay yerine 
çocuğun olumlu yanıtı anlamında kabul s zcüğünün kullanılması 
gerektiğini savunmaktadır. Ancak, bu ikisi birbirini karşılıklı dışlayan 
terimler değildir ve aynı çalışma içinde hem onay hem de kabul 
kullanılabilir.

Bununla birlikte kabul  kullanımı evrensel olarak kabul edilmiş ve 
desteklenmiş değildir. apılan eleştirilere g re kabul, hukuksal açıdan 
onay hakkına sahip olmayan küçük yaştaki birinin içinde yer aldığı bir 
anlaşma için kullanılabilir. Buna karşılık çocukların onay verme ehliyetine 
sahip olduklarını savunan g rüşler de vardır rneğin, ngiltere ve 
Galler deki Gillick ehliyeti gibi . ğer çocuklar onay açısından gerekliliği 
olan konuları tam olarak anlamıyorlarsa, bu, çocukların ancak kısmen 
bilgilendirilmiş olmaları anlamına gelir ya da en azından reddetmiyor  
sonucuna varılabilir ki b ylece çocuğun katılmama arzusu ya da s zel 
olmayan reddi perdelenmiş olur Alderson  Morrow, 2011 .

Diğer yanda ise kabul teriminin kullanılması bir yanıyla savunulmaktadır: 
Kabul terimi araştırmacılara dil, yetenek, kültür, toplumsal ve 
uluslararası sınır farklılıkları gibi hususları dikkate alma ve bunları 
aşma, b ylece çocukların araştırmaya katılma kararlarına ulaşma 
yolları sağlar ocks, 2006 . Bu nokta zellikle nem taşımaktadır  
çünkü ehliyet konusuna odaklanılması, yersiz biçimde, kimi çocukların, 

rneğin dil sorunları olanların araştırmalardan dışlanmaları sonucunu 
vermektedir. Gene de ock un tezini dikkate almak gerekmektedir: 
kendi başına kabul  etik doğruluğu sağlamada yeterli değildir  bunu 

takviye etmesi gereken, etik ilkeler çerçevesinde hareket edip düşünen 
araştırmacının kendisidir.  s.249 .

Onay maddi olarak hangi biçimi almalı? 

nayda genellikle katılımcının imzası ya da parmak damgası s z 
konusudur  ancak s zel anlaşma yapıldığı durumlar da g rülür. azılı 
y ntemleri kullanmak istemeyen ya da kullanamayacak durumda olan 
çocuklar ya da ebeveynler için bilgilendirmede ve onayı belgelendirmede 
esnek yolların da hazır bulundurulması nemlidir. nay formlarını 
imzalamak, ziksel olarak bunu yapabilecek durumda olmayanlar 
için sorunlu ve/ya da ürkütücü olabilir ve okuması yazması olmayan 
nüfus kesimleri ile zel durumdaki başkaları için bu bir sorun teşkil 
eder. rneğin, kayıt dışı g çmenler herhangi bir belgeyi imzalamak 
istemeyebilirler. Kimi kültürel koşullarda, eğer yazılı işlemler kandırma, 
bir kesim üzerinde egemenlik kurma ya da istismar gibi durumlarla 
ilişkilendiriliyorsa yazılı onay alınması son derece sorunlu olabilir. 
nsanlar iyi anlamadıkları bir konuda imza vermeye çağrıldıklarında 

bu ciddi bir sıkıntı yaratabilir. B yle durumlarda, bilgi vermenin 
esnek ve uygun y ntemlerine başvurulabilir aşağıdaki alt b lüme 
bakınız: Araştırmacılar Çocukların Tam Bilgilendirilmiş lmasını asıl 

ağlayabilirler  ve onay s zlü olarak ya da ilen ortaya konulabilir. 
Çocukların ya da ebeveynlerin yazılı onay vermedikleri durumlarda 
planlanmış bir sürece ve tanıklara ya da denetim işlemlerine  
başvurulması nemlidir. B ylece uygun işlemlere başvurulduğu ve 
çocukların onaylarını serbestçe verdikleri g sterilip teyit edilebilir. 

nline araştırmalar s z konusu olduğunda bilgili onay alınması güç 
olabilir. Çünkü online pek çok ortam geçicidir  araştırma yapılan nüfus 
kesiminin tespit edilmesi güç ve dalgalanan niteliği ve aradaki ilişkinin 
dolaylı olması katılımcının konuyu gerçekten anladığını sağlama 

Online onay 
almanın dikkate 

alınması gereken ek 
karmaşıklıkları vardır. 
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bağlamayı daha da güçleştirir ones, 2011 . ones bilgiye dayalı 
onayın, araştırma başlamadan nce online olarak istenip alınmasının 
mümkün olmayabileceğini belirttikten sonra başka bir yolun etik 
açıdan daha doğru olacağını ileri sürmektedir: bilgiye dayalı onayın 
raporlama sırasında alınması ve katılımcıların neyin raporlanacağını 
biliyor olmaları. Bununla birlikte, online araştırmalarda gündeme 
gelen ek güçlükler bir yana, onayın alınması her durumda nemlidir  
bunun gerçek anlamda bir onay olmasının ve bilgiye dayanmasının 
nasıl sağlanabileceğinin yollarının araştırılması gerekir. 

Araştırmacılar çocukların tam olarak bilgilendirilmelerini nasıl 
sağlayabilirler? 

Araştırmacılar çocuğun yaşına ve verili durumdaki yeterliliklerine 
uygun düşen bilgileri yazılı ve s zel olarak verebilirler ve elinizdeki etik 
kılavuz bunu zellikle vurgulamaktadır. esmi ve bilimsel argonlu  
dil kullanmak yerine araştırmacılar, kendileriyle katılımcılar arasındaki 
iletişimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirip geliştirmek için kirleri çok basit 
terimlerle ifade etmek durumundadırlar. Çocukları bilgilendirmede 
yenilikçi y ntemlere de başvurulabilir  rneğin, yazılı onay formlarına 
bağımlılığı azaltmak üzere fotoğra ar ya da video vinyetler kullanılması 
gibi. ennifer Thompson un durum araştırması, g rsel onay formunun 
bir parçası olarak fotoğra arın nasıl kullanılabileceğini rneklemektedir. 
Bu y ntemlere, okuryazarlık düzeyinin düşük, teknolo iye erişim 
olanaklarının sınırlı olduğu topluluklarda bilgiye dayalı onay sürecini 
kolaylaştırmak için başvurulabilir. 

Örnek	 durum	 13:	 Resim	 çektirmeye	 onay:	 Görsel	 onay	
formunda	fotoğraf	kullanımı,	Jennifer	Thompson	(bakınız,	
Örnek	Durumlar	bölümü	s.141).

Çocukların neye onay verdiklerine ilişkin olarak geleceğe d nük 
bir referans bilgisine sahip olmaları nemlidir. Bu bilgiler arasında 
araştırma konusu, araştırmanın amacı, katılımın neleri gerektirdiği, 
araştırmacının farkında olduğu potansiyel riskler ve yararlar, 
araştırmadan her an çekilmenin mümkün olduğu ve araştırmanın 
nerede yapılacağı ve ne kadar zaman alacağı gibi pratik bilgiler 
bulunmalıdır. Bunlara ek olarak, araştırma sürecinde ortaya çıkanlarla 
araştırmacının ne yapmak istediği bilgisi de çocuklara verilmelidir. 

rneğin araştırma sürecinde çizimler, fotoğra ar ve başka ürünler 
ortaya çıkmışsa bunların nasıl ve nerede kullanılacağı bilinmelidir. ğer 
araştırmacı bunları alıp g türme niyetindeyse bu durum çocuklara 
açıklanmalı, onayın verilebilmesi için mülkiyet ve katılımcıların 
zikredilmeleri gibi konular baştan açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Gelgelelim, ne kadar kapsamlı olursa olsun, verilen bilgilerin çocuklar 
ve ebeveynler  tarafından alındığını ve anlaşıldığını garantiye almak 

pratikte sorunlu olabilir. erilen bilgiler farklı şekilde anlaşılması 
olabilir ve bunun g rülmesi de güçtür Gallagher et al., 2010 . 
Araştırmacı/g rüşmeci ile katılan çocukların aynı dili konuşmadıkları 
durumlarda bu sorun zellikle n plana çıkar. Tercüman kullanımının 
kendine zgü sorunları vardır  bilgilerin doğru iletilmesi ve anlaşılması 
için yeni bir iletişim halkasıyla daha ilgilenmek gerekecektir. Basitçe 
bilgi verilmesi zellikle yazılı olarak  karşı tarafın anlamasını kendi 
başına güvenceye almaz  araştırmacıların, potansiyel katılımcıların ve 
ebeveynlerinin durumu gerçekten anlamalarını sağlamada birtakım 
yollar arayıp bulmaları gerekir. Araştırma araçlarının bilişsel teste tabi 
tutulması yararlı olabilir  ancak bilgi verildiğinde ve bunun anlaşılmış 
olduğu g rüldüğünde bile, çocuklar, ebeveynler ve araştırmacılar d hil 

Araştırmacılar, 
durumun anlaşılmasını 
sağlamak için 
fikirleri basit bir dille 
anlatmalıdır. 
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olmak üzere her hangi birinin katılımın sonuçlarını, potansiyel risk 
ve yararların neler olabileceğini tam olarak ng rmeleri güçtür. Kate 
McAlpine ın araştırması, rneğin saha uygulamalarında bilgiye dayalı 
onay almada etik standartların uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan 
güçlükleri ele almaktadır. 

Örnek	durum	14:	Tanzanya’da	küçük	çocuklarla	çalışırken	
gerçek	 dünyadaki	 etik	 sorunlana	 çözüm	 bulmak,	 Kate	
mcalpine	(bakınız,	Örnek	Durumlar	bölümü	s.145).

Boylamsal araştırmalar gibi uzun d nemli araştırmalarda dikkate 
alınacak bir başka konu, yeniden onay  açısından çocuklara yaşlarına 
ve kapasitelerine uygun olarak pro enin ilerleyişine g re yeni bilgiler 
vermenin gerekip gerekmediğidir. Kimi pro eler birbirinden net 
ayrılabilen evreler belirlemiştir ve bu evrelerin her birinde çocukların 
onayı yeniden alınır. Burada nemli bir husus, zellikle daha nceden 
toplanan verilerin ikinci kez analizinin s z konusu olduğu durumlarda, 
çocukların kendi kişisel verilerinin zaman içinde nasıl muhafaza edileceği 
ve kullanılacağı konusunda bilgilendirilmeleri ve buna onay vermeleridir.

Görsel yöntemler kullanan bir araştırmada katılımcı olmayan 
çocuklardan onay alma konusunda neler söylenebilir? 

Çocukların fotoğraf çekerek veri toplamaları gibi g rsel y ntemler 
kullanıldığında, çekilen fotoğra arda başka kişiler de g rünebileceğinden 
bilgiye dayalı onay konusu bir başka düzlemde daha gündeme gelir 

helan  Kinsella, 2013 . G rsel materyallerde g rünen çocuklara 
ilişkin olarak bilgiye dayalı onay alınması etik açıdan birtakım güçlükler 
çıkarabilir. Çünkü burada, araştırmacının kendisi muhtemelen ortada 
yokken, fotoğrafı çeken kişi araştırmanın çocuk katılımcısıdır ve onun 
da fotoğrafını çektiği kişilerin onayını alması gerekir. Dolayısıyla, 
çocukların ve ebeveynlerin hem araştırmanın o andaki bağlamı hem 
de çekilen fotoğrafın ilerdeki yayınlarda, raporlarda ve sunumlarda 
nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirilmeleri ve buna tam anlayarak 
onay vermeleri zaten karmaşık olan bir duruma yeni boyutlar ekler. 

helan ve Kinsella 2013  tarafından yapılan bir çalışmada çocukların 
kabul etme sürecinin tasarımı için şu sorulara başvurulmuştur: izden 
neden bir resimde yer almanız isteniyor  Bu durumda size ne olacak  

esimlere ne olacak  s. 83 .

Araştırmacılar çocukların onayının serbestçe verilmesini nasıl 
sağlayabilirler?

Belirtildiği gibi, yetişkinlerle çocuklar arasındaki güç ilişkileri, çocukların 
katılım konusunda gerçek bir tercihte bulunup bulunmadıklarının ve 
onaylarını serbestçe verip vermediklerinin belirlenmesinin güç olacağı 
anlamına gelir. Gerçekten de, çocukların onayı, araştırmacıların 
üzerinde pek az denetime sahip oldukları kısıtlılıklar, yükümlülükler ve 
beklentiler bağlamında değerlendirilmelidir.  Gallagher et al., 2010, p. 
479 . rneğin eğitim ve tıp ortamları s z konusu olduğunda çocukların 
yetişkinlerin/yetkililerin istek ve taleplerine uymaları genellikle 
zorunludur. kul ortamlarındaki çocuklar genellikle araştırmacıyı 
okulu ziyaret eden biri olarak g rürler ve kendilerini işbirliğine mecbur 
hissederler Gallagher, 2010  ill, 200 . Dolayısıyla araştırmaya 
katılmayı reddetmek çocuklar için güç olabilir ve bu nedenle katılım 
bir tür zorunluluk  sonucu gerçekleşebilir David, dwards  Alldred, 
2001 Kültürel mülahazalar, rneğin çocukların yetişkinlerin s zünden 
çıkmamalarına ya da kararların topluca alınmasına y nelik güçlü 

Yetişkinlerle çocuklar 
arasındaki güç 

ilişkileri, çocukların 
onaylarını serbestçe 

vermiş olduklarının 
belirlenmesinin güç 

olduğu anlamına gelir. 



63

Kültürel durumlar, 
çocukların özerk olma 
durumları, onların bir 
araştırmaya katılmak 
isteyip, istemediklerini 
dile getirmeleri 
üzerinde etkilidir. 

beklentiler çocukların zerkliği, araştırmaya katılma ya da katılmama 
arzusunu ifade etme biçimleri üzerinde etkili olur. Kimi araştırmacılar, 
çocukların araştırmaya katılım konusunda serbestçe verecekleri 
onayın, çocukların büyük çoğunlukla yetişkinlere tabi oldukları ve 
itaatin pekiştirildiği gelişmekte olan ülkelerde güç ilişkilerinin etkisi 
altında, b yle belirlendiğini ileri sürmektedir lacherty  Donald, 
2007 . Çocukların onayı üzerinde kendilerine bakan yetişkinlere saygı 
g sterme eğiliminin etkili olacağı yambedha, 2008  ya da topluluktaki 
güç ilişkilerinin bu onay durumunu Ahsan, 2009  sınırlandıracağı 
ileri sürülmektedir. Dahası, kültürel standartlar ve gelenekler onay 
üzerinde, bu topluluğa ya da y reye mensup olmayan araştırmacıların 
anlayamayacakları ya da saygı çerçevesinde nasıl tepki vereceklerini 
kestiremeyecekleri yollardan nemli etkilerde bulunabilir. rneğin, 
konukseverlik etiği kimi kültürlerde çok güçlüdür, onay ve araştırma 
ilişkilerini etkileyebilir  insanlar araştırmacılar karşısında mahcup 
duruma düşmemek için katılmayı reddetmekten çekinebilirler, 
ellerindekileri araştırmacılarla paylaşmak durumunda kalabilirler 
Bakınız, rnek Durumlar b lümünün ararlar ve ararlar başlığı 

altında adaf hallwani tarafından ele alınan rnek Durum 1 . 

Tüm araştırmalarda çocuklara ve ebeveynlere bilgi verip onaylarını 
b yle almak kritik nem taşır  ancak, biyomedikal ve klinik araştırmalar 
s z konusu olduğunda belirli risklerle birlikte daha titiz olmak gerekir. 

rneğin kimi durumlarda kendilerinin ya da ebeveynlerinin tam ve 
bilgiye dayalı onayı olmaksızın çocuklar ticari kuruluşlar tarafından 
gerekli olmayan ya da uygun düşmeyen biyomedikal araştırmalarda 
kullanılmaktadır ve bu da çocukların haklarının ihlali anlamına 
gelmektedir Birleşmiş Milletler Çocuk akları Komitesi, 2012 . 
Terap tik yanlış  riskinden kaçınmak için onay alınırken zellikle titiz 

davranılması gerekir. Terap tik yanlış , insanların, klinik araştırmanın 
asıl amacının herhangi bir potansiyel yarar g zetilmeksizin 
genelleştirilebilir bilgiler elde etmek olduğunu bilmedikleri durumları 
anlatır , 2011 . Katılanların ve ailelerinin bu katılımı tıbbi tedavi 
almak için bir fırsat olarak g rdükleri klinik araştırmalarda bu risk daha 
da artar. osyal ve epidemiyolo ik araştırmalar s z konusu olduğunda 
ise katılanların bu katılımı kimi hizmetlere ya da getirilere ulaşmanın 
bir yolu saydıklarında aynı risk durumu ortaya çıkar. Benzer biçimde, 
çocukların ve ebeveynlerin, genetik araştırmaların sonuçlarının kesin 
olmayabileceği, yerleşik genetik araştırma prosedürlerine g re klinik 
açıdan geçerliliği kanıtlanmamış testlere başvurabileceği konusunda 
bilgilendirilmeleri ve bu hususları anlamaları gerekir atenaude, 

enecal  Avard, 2006 .

otansiyel yanlış anlamalar s z konusu olduğunda bir başka alan da 
araştırmacı-katılımcı ilişkisinin niteliğiyle ilgilidir. rneğin, etnoğra k 
araştırmalarda çocuklar araştırmayı yapan kişiyle arkadaşlıklarının sürmesi 
yolunda beklentilere sahip olabilirler ve araştırmaya katılım evresi sona 
erdiğinde kendilerini incinmiş hissedebilirler. Dolayısıyla araştırmacıların 

zellikle küçük çocuklar ya da ğrenme güçlüğü gibi belirli engelleri olanlar 
s z konusu olduğunda bu konuya dikkat etmelidirler talker, 2003 . 
Dolayısıyla onay, sağlanacak yararlara ilişkin yüksek tutulan beklentiler ve 
gerçekçi olmayan algılar tarafından etkilenmektedir.

Çocukların araştırmada yer almayı reddetmelerine saygı nasıl 
gösterilebilir? 

Çocuklara saygı, araştırmacının çocukların katılım konusundaki 
kararlarını kabul etmelerini gerektirir. Araştırmacılar çocuklarla aktif 
biçimde ilgilenmeli, kendi tercihlerini yansıtmalarında onlara yardımcı 
olmalı ve yle istiyorsa araştırmaya katılımı reddetmelerine saygı 
g stermelidirler. dak gruplarla yürütülen araştırmalar s z konusu 

Yararlı sonuçlara 
dair yüksek tutulan 
beklentiler ve gerçekçi 
olmayan algılar onayı 
etkileyebilir. 
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olduğunda bu s ylenenler zel nem taşır. ğer onay grup ortamında 
alınmışsa, gündemdeki sosyal ve güç dinamikleri dolayısıyla çocukların 
itirazlarını dile getirmeleri güç olabilir. zgelimi katılmayı reddetme, 
ardından başkalarınca onaylanmama, akranlarının dışlaması ve 
kendilerine zorbalık yapması gibi riskleri de beraberinde getirebilir. 
Araştırmacılar, ilgili çalışmalar başlamadan nce enformel biçimde 
zaman ayırarak araştırmaya katılmak istemeyenlerin başkaları tarafından 
bilinmeden ortamdan çekilmelerine olanak tanıyabilir. trate iler 
çocuklarla birlikte tartışılabilir, provalar yapılabilir  bunlar yapıldığında 
çocuklar araştırmaya katılmama ya da geri çekilme tercihlerini daha 
rahat biçimde ortaya koyabilirler Ahsan, 2009 . rneğin küçük çocuklar 
s z konusu olduğunda g rüşmeler başlamadan nce dur işaretleri  
bir olun çerçevesinde kullanılabilir. Bu tür strate ilere başvurulduğunda 
bile çocuklar, potansiyel ya da algılanmış yetişkin tepkisi nedeniyle 
katılımdan vazgeçmeyi güç bulabilirler. Dolayısıyla, dile getirilmemiş 
rahatsızlıkların ya da itirazların izlenebilmesi için çocukların g rsel, s zel 
ya da s zel olmayan ipuçlarını dikkate almak Ahsan, 2009  ree, Kay  
Tisdall, 2002  ve bu direnç noktalarını çocukların katılım konusundaki 
ifadeleri olarak değerlendirmek nemlidir.

Grup ortamlarındaki çocukları kapsayan araştırmalarda, bir kişinin 
katılmayı reddetmesinin ya da onayını geri çekmesinin yol açacağı 
sonuçlar vardır. ınırlı bir mek nda etnografyayla ilgili araştırmalarda 
onay, diğer araştırmalarda g rülmeyen birtakım ek güçlükler ortaya 
çıkarır. rneğin, bir ebeveynin ya da çocuğun katılımı istememesine 
rağmen araştırmacının gene de o mek nda kalıp araştırmayı oradaki 
başka çocuklarla yürütmesi gibi Bakınız, rnek durum12, i aghallaigh 
ve obbie Gilligan, derlemede yer alan rnek Durumlar b lümünde 

nayla ilgili alt b lüm.  Tekil bir çocuğa saygı, araştırmacıların, çocukta 
hoşnutsuzluğa neden olabilecek türde not alma ya da diğer veri toplama 
tekniklerine başvurulmamasını sağlamalarını gerektirir rneğin, 
çocuklar grubun diğer kesimiyle etkileşim halindeyken . Bu zen, bu 
tür durumlarda veri toplanmasını tümüyle gündemden düşürmese 
bile sınırlandırır. Michael Ga ney in durum araştırması, engelli 
çocuklarla yapılacak okul sınıfı temelindeki etnogra k araştırmalarda 
bilgiye dayalı onay alınmasıyla ilgili güçlükleri tartışmaktadır. 

Örnek	durum	15:	Sürüp	giden	onayla	ilgili	güçlük?	michael	
Gaffney	(bakınız,	Örnek	Durumlar	bölümü	s.147).

Araştırmada g rev alacak olanlara y nelik maaş ve dül 
düzenlemelerinin istenmeden katılımcılardan onay almaya y nelik 
yanlış bir motivasyona yol açmaması sağlanmalıdır. zgelimi, 
sahadaki kişilere belirli bir maaş yerine yapılan g rüşme başına deme 
yapılması, bu kişileri potansiyel katılımcılara katılımları için yüklenmeye 
y neltebilir , 2011 .

oşnutsuzluğun davranışsal ve s zel işaretleri araştırmacılar 
tarafından duyarlı biçimde g zlenmeli ve dikkate alınmalıdır. Bebekler 
ve henüz konuşamayan çocuklar gibi çok küçük yaşlarda olanlar 
Dalli  tephenson, 2010  ya da ziksel engelleri bulunanlar rahatsız 

oldukları durumlarda rahatlamak için başka yerlere gidemeyebilirler. 
Konuşmaya başlayanlar da araştırmadan ayrılma isteklerini s zel 
olarak net biçimde ifade edemeyebilirler priggs, 2010 . lark ın 
200  da belirttiği gibi çocukları dinlemek, konuşulan s zcüklere sınırlı 

kalamayacak aktif bir iletişim sürecidir. Kabullenmemenin davranışsal 
işaretleri arasında şunlar yer almaktadır: edilgenlik, yardımcı olmama, 
huzursuzluk, sessizlik, ağlama ve surat asma, sürekli kapıya bakma, 
araştırmacı ile g z teması kurmama ya da sürekli esneme gibi 
sıkılma belirtileri Keith- piegel, 1983 . Küçük çocuklar durumdan 
hoşnutsuzluklarını şu gibi s zlerle dile getirebilirler: Tuvalete gitmem 
gerekiyor , oruldum , Benim işim ne zaman bitecek  ve yaşa uygun 

Grup ortamlarındaki 
çocukları kapsayan 
araştırmalarda, bir 

kişinin katılmayı 
reddetmesinin ya 

da onayını geri 
çekmesinin yol 

açacağı sonuçlar 
vardır. 

Hoşnutsuzluğun 
davranışsal ve sözel 

işaretleri araştırmacılar 
tarafından duyarlı 

biçimde gözlenmeli ve 
dikkate alınmalıdır. 
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Etik araştırma 
pratiklerine ilişkin 
kararlar, onayın 
istendiği kişiler dâhil 
olmak üzere kültürel 
bir bağlam içinde 
alınır. 

olup doğrudan sorulan her soruya Bilmiyorum  yanıtı verme Keith-
piegel, 1983 . Biri seferde doldurulup tamamlanacak anketlere dayalı 

araştırmalarda bile çocuklar hoşnutsuzluklarını bunu tam yapmayarak, 
tamamen konu dışı yanıtlar vererek ya da anket bir daha yapılırsa buna 
katılmayarak g sterebilirler.

Çocukların katıldıkları araştırmalarda ebeveyn/yetişkin onayı her 
zaman gerekli midir? 

tik araştırma uygulamalarına ilişkin kararlar, onayın kimden istendiği 
konusu da d hil olmak üzere belirli bir kültürel bağlamda verilir 
Bogolub  Thomas, 200  ve ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin  

onayıyla ilgili rutin gereklilikler de çocuklar, çocukluk, çocuk ebeveyn 
ve daha geniş anlamda topluluk ilişkileriyle ilgili belirleyici anlayışları ve 
varsayımları yansıtır. Kimi ülkelerdeki koşullar çerçevesinde çocukların 
bilgiye dayalı onay verme ehliyeti, çocukları henüz olgunluktan uzak 
ve savunmasız varlıklar olarak g ren çocukluk anlayışlarının etkisinde 
değerlendirilir. Bu, zellikle küçük çocuklar s z konusu olduğunda 
daha da belirgindir. B yle durumlarda çocuklara genellikle doğrudan 
yaklaşılamaz  sosyopolitik konumları, yetişkinlerin izin vermesi 
gerektiği anlamına gelir.  ood et al., 1996, p. 126 . onuçta, rneğin 
okullar gibi kurumsal hiyerarşinin s z konusu olduğu yerlerde 
yapılacak araştırmalar, çocuğun bir zne olarak konumu ile nce okul 
müdürlerinden, ğretmenlerden, ebeveynlerden ve diğer yetişkin 
mercilerden onay alma gerekliliği arasında bir etik gerilim ortaya 
çıkar Gallagher, 2010 . Farklı koşullarda, onayda bireysel ehliyete 
odaklanmanın, onayın sosyal y nünü g zden kaçırtmaması için titiz 
olmak gerekir. rneğin okul ortamlarında çocuğun ebeveynlerle, 

ğretmenlerle ve akranlarla ilişkisi muhtemelen onay sürecini de 
etkileyecektir Gallagher, 2010 .

Kapı tutan  konumdaki yetişkinler, rneğin bakım altındaki çocuklar gibi 
zellikle kırılgan konumdaki çocuklar s z konusu olduğunda çocukların 

araştırmaya katılımlarında belirleyici olabilirler ve araştırmacıların bu 
konumdaki yetişkinlerle sağlam ilişkiler kurmaları yerinde olacaktır 
Bogolub  Thomas, 200  Thomas  Kane, 1998 . Araştırmalarını 

küçük yaşlardaki çocuklarla yapacak olanlar ebeveyn onayı almada 
daha büyük yaşlardaki çocuklara g re daha fazla güçlükle karşılaşırlar. 
Araştırma konusu hassassa rneğin çocuklara y nelik şiddet gibi  
bu güçlük daha da artar. Dolayısıyla, ebeveynler ve diğer yetişkinler 
araştırmacıların çocukların g rüşlerine yer verme kapasitelerini ve 
çocukların araştırmaya katılımlarını sınırlamada nemli bir rol oynarlar 

owell et al., 2011 .

beveynlerin ve kapı tutucu  rolündeki diğer yetişkinlerin çocukları 
potansiyel zarardan koruma anlamında nemli ve olumlu rolleri 
olduğunun kabul edilmesi kritik nemdedir. Bununla birlikte s z 
konusu yetişkinler ellerindeki gücü gençleri sansürlemek için de 
kullanabilirler Masson, 2004  ve her durumda çocuğun yararını 
g zetmiyor olabilirler. Gerçi ebeveynlerin ezici çoğunluğu çocuklarını 
gerçekten g zetirler ve onların yararını düşünerek hareket ederler  
gelgelelim, kimi durumlarda zellikle ebeveyn izni alınırken  
benimsenen ebeveynlerin her durumda çocuklarının yararına 
davranacakları varsayımı hiç de geçerlilik taşımayabilir ve ebeveynler 
kendi kaygıları ya da çıkarları gereği çocuklarının araştırmaya 
katılımı istemeyebilirler. rneğin istismarcı konumdaki ebeveynler, 
çocuklarının istismar durumlarını açık edebilecekleri ve araştırmacının 
da bu durumları yetkililere bildirebileceği endişesiyle çocuklarının 
belirli türde araştırmalara katılmasına izin vermeyebilirler. ucie 

luver, Franziska Meinck ve Mark Boyes tarafından yapılan durum 
araştırması, Güney Afrika da /A D ten etkilenen çocuklarla yapılan 
bir araştırmada gündeme gelen bu tür ikilemleri ele almaktadır. orun, 
çocuklara bakan kişilerden bilgiye dayalı onay almak gerekirken bu 
kişilerin ortada olmaması ya da onay vermeye yanaşmamasıdır.

Onayda kişisel 
ehliyete odaklanılması 
sonucunda onayın 
toplumsal yanının 
gözden kaçırılmasına 
meydan vermemek 
için titiz olunması 
gerekir. 

Ebeveynlerin ve diğer 
yetişkinlerin çocukların 
korunmasında 
önemli ve pozitif bir 
işlevleri vardır; ancak 
kimileri ellerindeki 
gücü çocukları ve 
gençleri sansürlemede 
kullanıp her durumda 
onların yararını 
gözetmeyebilir. 
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Örnek	durum	16:	araştırmada	çocuğun	yer	almasına	onay	
verecek	bakıcı:	En	güç	durumdakilere	ulaşma	ve	koruma,	
lucie	Cluver,	 Franziska	meinck	ve	mark	boyes	 (bakınız,	
Örnek	Durumlar	bölümü	s.150).

asif onay işlemlerinde ebeveynlerden yalnızca çocuklarının 
araştırmada yer almasını istememeleri halinde bunu araştırmacıya 
bildirmeleri istenir  b yle bir bildirim gelmemişse araştırmacılar her 
zamanki ebeveyn onayını bypass ederler, çocuklar da araştırmaya 
katılıp katkıda bulunurlar. Ancak bu, zellikle küçük çocuklar ve 
karar verme sorunları olan kişiler s z konusu olduğunda tartışmalı 
bir konudur. Bu konuya ilişkin etik çoğu kez kapı tutma olasılığının 
yüksek olduğu hassas araştırma gündemleriyle ilgili olarak tartışılır 

owell et al., 2012 . tik kurulları aktif onaydan yana eğilim sergilerler 
ya da onay süreçlerinde tercih  üzerinde dururlar. Burada g zetilen, 
insanların zel yaşamlarına saygı ve zerkliği tanımaktır  ne var ki aynı 
durum araştırmaya katılım için başkalarının onayına tabi durumdaki 
çocukların susturulmaları gibi bir sonuç da verebilir Alderson, 199 .

Kimi araştırmacılara g re ebeveyn ya da bu konumdaki bir kişinin 
onayının alınması bir istisna değil kural olmalıdır ve araştırmacılar da her 
durumda bu onayın neden gerekli olduğunu bilip bunu g zetmelidir. 

beveyn onayına başvurmamanın geçerli gerekçeleri ise çocuğun 
sahip olduğu bilgilerin bastırılması riski ile birlikte bunun olanaksız ya 
da uygunsuz olduğu durumlardır aşağıdaki b lüme bakınız . 

Araştırmacılar ebeveynlerin onayını alamazlarsa ne olur? 

aten karmaşık bir konu olan ebeveynlerin ya da bakıcıların bilgi 
temelindeki onayının alınması, kimi durumlarda belirli pratik güçlükler 
nedeniyle daha da karmaşık hale gelebilir: ebeveynlerin ya da 
bakıcıların tespiti ve yerlerinin belirlenmesi, okuryazarlık oranlarının 
düşüklüğü, belge imzalama konusundaki kuşku ve tereddütler ve 
onay formunun imzalanmasının belirli koşullarda katılımcılara ya da 
ailelerine risk getirebileceği kaygıları Abebe, 2009  lacherty  Donald, 
2007  utz  Koller, 1999 .

anlarında kimsesi olmayan ya da anasız babasız kalmış çocukları 
kapsayan araştırmalarda onay meselesi daha da karmaşık boyutlar 
kazanır. B yle durumlar, rneğin insani krizlerde, iç savaş ortamlarında, 
barış inşa süreçlerinde ya da doğal felaketlerde ortaya çıkabilir. nsani 
krizlerde ya da başka nedenlerle başka yerlerde sığınma arayan ve 
yanlarında kimsesi bulunmayan çocuklar da bu kapsamda yer alır. B yle 
hallerde çocuklar zellikle güç durumdadır ve araştırmacılar da zaman, 
kaynak ve diğer açılardan kısıtların s z konusu olduğu koşullarda siyasal 
ya da başka gerekçelerle araştırma yapıyor olabilirler. Dolayısıyla, 
ebeveyn desteği ve çocuğun iyiliğine ilişkin aile duyarlılığı olmayan 
durumlarda çocukların araştırmaya katılmalarına karar verirken en başta 
dikkate alınması gereken husus tek tek her çocuğun yararını g zetmek 
ve onay sürecinde sorumlu çocuk savunucularına yer vermektir.

Genel olarak, yürürlükteki yasalara g re ebeveynlerle aynı 
sorumluluklara ve yetkilere sahip bakıcılar ya da yasal vasiler vardır. 
Kimi durumlarda çocukların sorumluluğunu üstlenme alanında 
devletin de rolü vardır ve buna saygı g sterilmesi gerekir. Dolayısıyla, 
kimi etik kılavuzlar yukarıdan aşağıya doğru inmek üzere onayın 
isteneceği ya da feragat talep edileceği bir akt rler listesi ng rür. 
Güney Afrika nsan Bilimleri Araştırma Konseyi tarafından yayınlanan 
2010  Küçükler (‘öksüz-yetimler ve özellikle güç durumdaki çocuklar 

Kimi durumlarda 
ebeveyn onayı 

almamanın geçerli 
nedenleri vardır. 

Ebeveyn desteğinin 
olmadığı durumlarda 

çocukların 
araştırmalara 

katılımında yön 
gösterici ilke çocuğun 

yüksek yararı ve 
çocuk savunucularının 

süreçte yer almaları 
olmalıdır. 
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dâhil)ve ebeveyn yerine geçenler için bilgiye dayalı onay kılavuzları bu 
sıralama için ş yle bir neri yapmaktadır: ebeveyn  vasi  bakıcı aile 
Çocuk Mahkemesi emriyle  bakıcı Çocuk asası uyarınca  ya da 

çocuk kendisinin başında bulunduğu bir hanede başkalarına bakar 
durumdaysa o zaman onayın sorumlu bir kişiden Çocuk asası 
uyarınca  ya da çocuğun aday g stereceği güvenilir bir yetişkinden 
alınır. Bu son kişi, bunlarla sınırlı kalmamak üzere sosyal çalışmacıyı, 
topluluk g revlisini ya da ğretmeni de kapsayabilir. 

Çocukların katılımı için ebeveynlerinden onay almak uygun ya da 
mümkün değilse? 

beveyn onayı istemenin uygun olmadığı ya da olanaksız olduğu kimi 
durumlar vardır. rneğin, çocukların evden kaçıp evsiz oldukları Meade 

 lesnick, 2002 , sokaklarda yaşadıkları ichter, Groft  rinsloo, 
2007  akaoti, 2009 , durumlar ya da yaşları küçük olduğu halde çeşitli 
nedenlerle aile bağımlılığının dışında kalan çocukların King  Kramer, 
2008  viii durumunda olduğu gibi. Bu s ylenen, araştırma için aranılan 
çocukların g rece daha büyük, rneğin 1  yaşından büyük oldukları 
durumlarda daha da geçerlidir. Kimi araştırmacılar ayrıca belirli 
durumlarda ebeveyn onayı için başvurmanın uygun düşmeyeceğini 
savunmaktadır  buna rnek olarak da katılanların korunması açısından 
gizlilik ve mahremiyet gerektiren hassas konuların ele alındığı 
araştırmalar g sterilmektedir. Bu, rneğin cinselliği alentine, Butler 

 kelton, 2001  ya da uyuşturucu kullanımını anghinrichsen- ohling, 
Arata, Brien, Bowers  Kilbert, 2006  konu alan araştırmalar için 
geçerlidir. nay alınması, gizli  çocuk kesimlerini katmayı amaçlayan 
araştırmalarda zel güçlüklerle karşılaşır. Bu tür durumlarda çocukların 
araştırmaya katılmaları konusunda başkalarının bilgi sahibi olması 
mahremiyetin ihlali anlamına gelebilir ve/ya da potansiyel olarak ciddi 
bir tehdit oluşturabilir  b yle durumlarda ilgili çocuğun onaya y nelik 
geleneksel ve g rece dışa açık  yaklaşımlara olumlu yanıt verme 
ihtimali düşüktür. 

Araştırmanın amacını söylememek ya da gizlemek etik midir? 

tik açıdan düşünülmesi gereken bir husus da araştırma amaçlarını 
çeşitli y nleriyle gizlemenin ya da farklı biçimde sunmanın ne kadar 
meşru olabileceğidir eğer belirli bir lçüde meşru sayılacaksa . 
Araştırmacılar sürekli bir gerilimle yüz yüze gelebilirler: Bin yanda 
araştırma katılımcılarını eksiksiz bilgilendirme, onaylarını serbestçe 
alma duyarlılığı, diğer yanda da araştırmaya katılımı azami düzeyde 
sağlama arzusu ill, 200 . Bu gerilim, bilgilerin eksiksiz verilmesi 
halinde araştırmaya katılabilecek kişilerin sayısının sınırlı kalacağı 

ng rüldüğünde ortaya çıkar. Kimi araştırmacılar, daha fazla katılan 
olsun diye verilen bilgileri sınırlı tutmanın kabul edilemeyeceğini ileri 
sürerler  b yle bir sınırlı bilgilendirme ancak iyi bir gerekçe varsa 
mümkün olmalıdır: rneğin verilecek bilgilerin potansiyel olarak 
çocuğa zarar verme olasılığının bulunması  araştırmanın katılımcılar 
açısından çok az risk içermesi  elde edilecek potansiyel yararların sınırlı 
bilgilendirmeyi gerektirmesi ve araştırmaya ve araştırmacılara olan 
güvenin sarsılması olasılığı gibi. B yle durumlarda da sınırın ne olacağı 
kesinlikle tespit edilmeli ve ortaya konulmalıdır priggs, 2010 . Bilgi 
verilmemesi ya da rtülü  araştırma saygı, adalet ve dürüstlük gibi 
etik ilkeleri zedeler  katılımcıların kandırılmasının  tam olarak haklı 
g sterilip g sterilemeyeceği üzerinde ciddi etik tartışmalar vardır . 
Fossheim, zel g rüşme, 14 Aralık 2011 .

Bilgileri açıklamama 
ya da örtülü araştırma 
saygı, adalet ve 
dürüstlük gibi etik 
ilkeleri zorlar.

viii  Kimi ülkelerde/idari b lgelerde yasal düzenlemeler çocukları hukuken serbest bı-
rakmakta ve hukuksal işlemler s z konusu olduğunda kendilerine yetişkin gibi dav-
ranılmasına izin vermektedir. rneğin evlilik, çocuğun kendisinden ya da ebeveyn-
lerinden alınan dilekçe bu y nde sonuçlar verebilmektedir King  Kramer, 2008 .
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Araştırmada aldatmanın mahiyeti ve kullanımı araştırma konusuna, 
metodolo iye ve araştırma paradigmasına g re farklılık g sterebilir. 

rneğin doğalcı g zlemlerde katılımcıların kayda geçirilen belirli 
davranışlar rneğin diğerk m davranışlar-oyuncakların paylaşılması 
ya da başka bir çocuğa yardım edilmesi gibi  hakkında bilgi sahibi 
olmaları sergileyecekleri davranışları değiştirebilir ve bu nedenle 
araştırma bulgularının geçerliliğini azaltabilir. Benzer biçimde, kimi 
deneylerde katılımcıların araştırmanın amacını/araştırma sorusunu, 
deney koşullarını ve sonuçların nasıl puanlanacağını bilmeleri 
verecekleri yanıtları da değiştirebilir ve sonuçta bulguların geçerliliğini 
de yararını da azaltabilir. 

rneğin katılımcıların deneyin tüm koşullarını yaşadıkları tekrarlanmış 
lçüm tasarımlarında katılımcıların koşullar hakkında bilgi sahibi olmaları 

yanıtların manipülasyonuna, dolayısıyla yanıt yanlılığına ve yanlış 
verilere yol açabilir. Bir yanda bilgiye dayalı onay sağlanması ve zararın 
asgaride tutulması ile diğer yanda yararlı sonuçlar verme potansiyeli 
taşıyan geçerli sonuçlar elde etme arzusu arasındaki gerilim, belirli 
düzeyde bir aldatmaya başvurmayı düşünen araştırmacılar tarafından, 
katılımcı çocukların onurlarına ve haklarına saygı bağlamında titizlikle 
değerlendirilmelidir. onradan sorgulama işlemleri tüm araştırmalar 
için büyük nem taşır  ancak ortada bir aldatma durumu varsa bu 

nem daha da artar. Araştırmacıların çalışmanın amacını ve izleyeceği 
yolu, riskleri ve beklenen yararları çocuklara yaşlarına ve kapasitelerine 
g re tam olarak anlatmaları gerekir. Araştırmacıların ayrıca çocukların 
araştırma ncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki sorularına yaşlarına 
ve durumlarına uygun yanıtlar vermeleri, katılımları sonucunda ortaya 
çıkabilecek meselelerde çocuklara sürekli destek vermeleri gerekir. 

Çocukların onayı olmadan alınan bilgilerin araştırma amaçları için 
kullanılması konusunda ne söylenebilir? 

Çocuklar ve yaşamları hakkında fazlaca ve anlamlı bilgiler, çocukların 
kendilerini doğrudan katmadan da, rneğin kayıtlar ve diğer istatistik 
bilgiler incelenerek edinilebilir. Ancak, çocuklara ilişkin olup araştırma 
amaçları dışında sağlanan bilgilere erişebilen ya da bu bilgilere 
ayrıcalıklı erişim imk nı olan araştırmacılar için gündeme gelen 
ciddi etik konular vardır. Kayıtları bulunduran kuruluş ileri derecede 
uzmanlaşmış ve kolayca belirlenebilir durumdaysa bu meseleler 
daha da ciddi boyut kazanır. rneğin çocuklara tedavi hizmetleri 
veren bir yerde çalışan pratisyen çocukların dosyaları üzerinden 
bir araştırma yapmak isteyebilir ya da araştırmacılar çocukların 
çocuklara yardım hatlarına verdikleri bilgileri kullanmak isteyebilirler. 
Bu durum etik bir soruyu gündeme getirir: Çocukların karşılaştıkları 
sorunlar hakkında farkındalık yaratmak gibi bir amaca y nelik olsa 
da çocukların kendilerine sormadan bu bilgileri kullanmak etik midir  
Gerçekçi olmak gerekirse, sıkıntı içindeki bir çocuğa kendi durumunun 
farkındalık yaratma ya da değişimi etkileme amacına y nelik olarak 
ileride kullanılmasının mümkün olup olmadığını sormak mümkün 
olmayabilir. Bir seçenek, araştırmacıların onay almadan çocukların 
durumlarını anonim vinyetlere d nüştürmeye çalışmalarıdır. Ancak 
b yle yapılsa bile çocuklar gene de mahrem olarak aktarılan kendi 
deneyimlerinin başkalarını etkilemek ya da tanınırlık için kullanıldığı 
izlenimini edineceklerdir. 

Araştırmacılar, 
çocukların iznini 

almadan çocuklar 
tarafından sağlanan 

bilgileri kullanmak 
isterlerse etik bir 

durum ortaya çıkar. 

Bilgilenme usulleri tüm 
araştırmalar açısından 

büyük önem taşır; 
ancak ortada herhangi 

bir aldatma durumu 
varsa bu önem daha 

da artar. 
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BM  BİLGİYE DAYALI ONAY KONU UNDA BİZE ANGİ 
YÖN  GÖ TERİYOR

 Çocukların bilgileri g rme, alma ve içselleştirme hakkı vardır  
araştırmanın ne hakkında olduğunu ve neleri içerdiğini bilme 
hakları da. etişkinlerin ise bilgilerin çocuklar açısından anlamlı 
olmasını ve araştırmanın onlara herhangi bir zarar vermemesini 
sağlama sorumlulukları vardır Madde13 .

 Çocukların araştırma ve katılım konusundaki g rüşlerini dile 
getirme, yetişkinlerin de bunları dinleme ve ciddiye alma hakları 
vardır Madde12 .

 Başkalarına zarar verip onlara karşı bir içerik taşımadığı sürece 
çocukların bilgi bulup çıkarma ve düşündüklerini konuşarak, 
çizerek, yazarak ya da başka yollardan başkalarıyla paylaşma 
hakları vardır Madde13 .

 Çocuklar, araştırmadaki haklarının farkında olmalıdırlar, 
Araştırmacılar da bu hakları bilmeli, bunları ğrenmelerinde 
çocuklara yardımcı olmalıdır Madde 42 . .

ANA TAR ORULAR 

Çocukların araştırmada yer almaları konusunda başka kimlerle 
görüşmeniz gerekir? 

 ğer varsa, s z konusu çocukların ihtiyaçları ve haklarını ğrenmek 
için aileden ya da yerel topluluktan hangi yetişkinlerle konuşmanız 
gerekir

 Çocukların araştırmaya katılmaları için kimin onayının alınması 
gerekir

 Bu kişilere hangi bilgileri vermeniz gerekir  

Katılmaya onay açısından çocukların hangi bilgilere ihtiyacı 
vardır? 

 nay verme konusunda bir karar verebilmeleri için çocukların hangi 
bilgilere ihtiyacı var

 Çocukların ihtiyaç duydukları bilgileri nasıl bulacaksınız  

 Çocuklara araştırma hakkında neler s yleyeceksiniz

 Çocukların araştırmaya zorla katılmalarını nlemek için hangi 
usullere başvurulacak

 Çocukların onaylarını yeniden g zden geçirebilmeleri için bir 
yandan araştırma sürerken diğer yandan hangi bilgilerin kendilerine 
hangi aşamalarda verilmesi gerekir uzun d nemli ya da boylamsal 
araştırtmalar için  
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Çocuklara verilecek bilgiler hangi biçimi almalı? 

 Çocuklara yazılı bilgi verecek misiniz  erecekseniz hangi amaçla

 azılı bilgi vermeyecekseniz bilgileri nasıl aktaracaksınız  eden bu 
y ntemi tercih ettiniz  

 oruları ya da kaygıları varsa bugün ve gelecekte  çocuğun ve/ya da 
ebeveynlerin  başvurabilecekleri belirlenmiş bir kişi var mı  

Çocukların katkıda bulunma açısından ek desteğe ihtiyaçları var 
mı? 

 er çocuğun tek tek zel ihtiyaçlarını nasıl belirleyeceksiniz  

 Bu ihtiyaçları nasıl karşılayacaksınız  

Çocukların onay verme ehliyetini taşıyıp taşımadıkları nasıl 
değerlendirilir? 

 Çocukların onay ne demektir bunu anlamalarını nasıl sağlayacaksınız  
iskleri kavrayıp tartmalarında çocukları nasıl destekleyeceksiniz  

 Çocukların olumsuz herhangi bir sonuçla karşılaşmadan 
araştırmadan ayrılabilmelerini nasıl sağlayacaksınız

 Çocukların bilgi temelinde onayını almayı ya da uzun d nemli 
pro elerde herhangi bir aşamada ayrılabilmelerini nasıl 
sağlayacaksınız  
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