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hİsA"\ ARAşTIRMALARI ETİK KURULU YöNTRGESİ

BRnıjCİBöLü.:Ni

Amıç, Kıpım, D.y.n.k v€ Tıolmhr

Amıç

Mıdda l- (1) Bu yöııogenin aınacı Yalova Üniversitesi İnsan Araştıımalan Etik Kıuıılunım
oluştunılması. görcvleri ve çalışma esaslrmı düzeıılmıektiı.

Kıpsım

M.dd€ 2- (ı) Bu yönerge: üniversitemiz mensuplan ve ötseucileri taıafindan ve tlniversite dışındaıl
aİaşnrmacıların tıniver§iıede insan katılımcılar ve insaıın etkileşim içinde bulıınduğu tmihi €§€r il,e
kültilrel vaılıklar itzerinde ü,tlrütülecek anket. test, öıçek. mtılakat göztem, bilgisayar oıtamııda test
video/film lç6y61. ses kaydı ıt. gıibi veıi toplama teknikleri ile yapılacak her tilıtü bilimsel araşfuma ve

çalışmaların evreıısel eıik ilkeler açısından değerlendiriiıesiıe ilişkin slireç ve ilkeleri kapsaı.

(2) Bu yöoerge. klinik aıaştumalar ve halvan deneyleıine ilişkin çalışmalan kapsamaz.

Dıyanık

Mıdde 3- (1) Bu Yönerge: senaİonını- iırriversitenin eğim_öğetim- bilimsel araştu:ıa ve ya}.ın
faaliyetleıinin esaslan hakkında karar alııa görcvini diızenleyen 2547 saylı yüksek Öğretim
Kaıunrrnun l4'tlncü 42'inci. 6l'inci ve 65'inci maddeleri iie Yııkseköğetim Kunılu Gmel
Kuıulrınun 10.11.20ı6 taribli toplanhsırıda alınan 20|6.23.497 sayılı karan ile iııiati,iğe giıen
*yüıseköğetirıı krurılu Bilimsel Aıaştrma ve yayın Etiği yönergesi"ne dayaıulaıak hazulannırştu.

Tanımlaı,

Mıdde ,l_ (ı) Bu Yönergede E eçen:

a Başkan: Yalova Üniversitesi İnsan Aıaşoımalan ffift t(ru{11 §aşkanını.

b Danışınaı: Etik Kıırula başvuıulan aıaştıımalann dğerlendirilmesiıde görqlerinden
yaraılaıılacak olan ve ilgili alanlarda ıızmınlxş6lş. iııiversite içinden veya dışından bilim
insanlaı,ını.

c Etik Krmıl: Yalova Üniversitesi İnsan Aıaştırmaları Etit Krınılu' nu

d İnsm Araştırmalan: hsanlafdan farkh ıeknik yot ve yönte-m|e.ıe veri toplamay goektiıen
çalışmaları ve sosyal bilinlerde yg fetr §ilimlğ"inde y{trütüleo traştırmaıarın önemli bir
kısmında. aıalidere esas olan teoel verilerirı doğudan ya da dolaylı olaıak iısan
katrlrmcllsnndan elde edildiği dil*ate alındıluda: bu tra$rmalffda kullmılan verilerin
(müakatlaı, ve mket uy€aulaıı]alan gibi) doğudan sözel yollarla, (§orun çöne faaliyeti yada
simüiasyon perfonnanslannın kaydedilınesi gibi) performans göstergeleri aracüğı ite yada
gözlem yoluyla toplanmasrnı, 

,7z,'i.: 
' 

, ;
ii

ül

\ı

\.4



senalo: 24.09.2020/189 Mİdd€ 2'nin Eki.

e Selğetarya: Yalova Üniversitesi Hukıü Mttşavhliğini.

f Sonımlu Aİaştrrmacı: Bir aİa$ıfıııarul etik bitimsel- tekırik idari. mali ve huhıki her ttlrlu
sonımıuıuğunu taşıyaı araştınıuıcıyı,

g Üye: Yalova Üıiveısite§i İnsan Aıaştınıalan Etik Kunılu ttyesini,

h Yaıdımcı Aıaştınracı: Biı araŞırmanıı bilimsel sorumluğıııda payr olan ve araştrrmaııın
yiırtıttilııesinde görev alan aİaştırm8cıyı, ifade eder.

h<tıtcİ söıüü{

İnsın Aııştumıtııı Etlk Kuıulunun Oluştrmü, ffrevleı,i, Çıtışmı Ustrt yt E§e§lırr

Etİk Ku_rulun ol§ümu

Mıddt 5- (l) Etik Kıııııl. Üıiversit"mizdeki ilgjli bitim alantaruıda görev yapan profesöı, ııııvaüna
sahip Eğeıim uyeleri arasuıdan RektöT tarafindm seçiten 7 (yedi) tıyeden oluşıu. B8şkan. Reıİör
tarafrndan atanü. BaşkaıL kurul üyeleri aıasından l(bir) kişıyi bışkan yaIdrııcısr olaıak seçer.
Başkanın görevinin sona ermesiyle biılikte başkan yaıdımcılığ göreü de sona erer. Kunıl. ityelefdm
birisini raprtöİ olarak seço.

(2) Etik Kurd üyelerinin görev staesi 2 (iki) yıld[. Göfev silıesi dolan biı üye. kunıta aynı usulle
yeıiden sçilebilir.

(3) Etik Ktmıl üyeliği ityenio görev siircsiıi ıammlaması. yaalı istifa beyanı. yıırtdışı görevi. sağlık
sorunu gibi gerekçel€rle kesbtisiz bir şekilde 6 (alü) ayı aşaı biı stııeyle Etik Kuİul toplantılarına
katıImayacağnın anlEılınası. biı takvim yılı içinde mazeretsiz olarak 3 (üç) toplantrya katılmaması ve
eıik kııJallaİa aylon davranılması duı,ımlarında sona efer. Heıhaıgi bir nedenle boşalan rİyelik içia
ayü usule yeni tıye seçiliİ.

Etık Kunıltrn göı,evıcı{

Mıdde G (1) Yalova Üniversitesi İnsan Araştırmalan Etik Kuıulıınrm gorevleri şıınlaıdu:

a YaPdaı/yapıİacak bilimsel afaştfİnalaıda "gerçeğe uygunluk" ilkesine uyulııasını sağlamak

b Üniversite personelinin ya da öğeocileriıin yüİüteceğ ya da ü.nive$ite dışından
aİaştırmacılann ilniversitede yiırtıtecekıeri. veri kaynağı olarak insandan faydalgnınay
gerektiren aı§ırmalaın evrensel araştırma etiği çerçevesinde. katılımcıların beden ve nü
sağıığnı tehdiİ etmeden gerçekleştirilmesiıi sağamalq

c Aıaştırııaya veri sağayan katdımcıltrın aıqstuma öncesinde- esnasında ve sonrasında
lıaklaııııın korrınması. zaıaı gönneleıiniı öo]eıımesi. bi_lgilendiıilmiş oloak oııaylarııın
ılrnına51. insan katılımcılaİ ıızerinde ytir{rtüecek ara$ımatan etik yönden değerlendiıerek
uyşıın olup olmaüğ konusımda karar verip giirt§ bildirmek_

d eraştınua veya inceleıne sonucrmda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve
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stnaıo: 2,ı.09.2020/ı89 ılıdde 2,nin Eki_

e İnsan haklanna duyarlıik dilrüstlilk sonımluluk güveı. ıesnellilı kişi veya kişiloiı emeğine
ve özerkliğine sayg. ada.ler ve akademik öz€üılilk preu§iplerhe bağlı kalınmasını sagamaliır.

Etıİ KuıTıun toplıntı Y€ usul eseslııı

Madde 7- (ı) Etik Kıınıl. başkanın grİıdemli çağ§l itzerine itye tam sayısıorn saıt çoğıınluğuyla
toplaffİ Ve karar alrr. Salt çoFmluğun sağanamaııası halinde dördüncü hıİda oy çokluğu esası
uypıılanaıak karaı alınır.

oylamada her oye oyınıı kabul veya ret yoluyla vermekle görevli olup çekimser oy kullma.ınaz.
Oylaıda eşillit halinin olması durumunda başkaıın oyu iki oy olarak kabııl edilir.

Başkenün katılmedıF to,plmtılarda başkaı yaıdımcısı, toplmtıya başkınlıt gder.

Toplaıü glıtıü saati ve €(lıdemi toPlantı,l^n ön€e üyelere yazılı olarak bildirilir. Gerekli durırmlaıda
topıantı başlan$cında €(ındeme ek madde eklenebiliİ.

(3) Etik Kurul. gereltiğinde başvuruların değerleıdirilmesi suıecinde. kımrl dışından rıznaıların ya da
danışmanlaın gört§leriıe başvıuabiliı. Bu kişilef toplanüya davet edilebiıecekleri gibi yaalı gortşleri
de aiıabilir. Uam veya daıışmanlarn Etik Kruılda oy h.kları yoktur.

(4) Etik Kıınıla iıcelenıııesi için gönderi-len her bü araşlırma öoerisi başvııru sırasına göre incelenir.
Ba*uudan önce uygtılaıuaya konulınuş çatışmalaı değerlendiııneye alrımaz.

(O Elik Kıırul üyelerine ait ara$ınna ötıerileri görüşlllüıken öneri sahibi itye. göürüşmelere katıtamaz
ve oy kullanaınaz-

(6) Etik Kıınıl taızfiıdan dttzeltilnesi ya da eksikliklerinin tamamlanmasına karar verilm araştııma
önefilefi. sonxı u aİaşürmacı ffafndan di|zelİilerek teka, başvuru yapıtabilir ve Kruııl taİafinda
yapııan iık roplaıtlda yeniden değeılendiriliı-

üçt}ıcü BöLüM

Etlk Kuııılı Bışr,ııT ve Dtğeıletrdlınt İzltme ve Aışiv

Bışvuru

Mıdde & (l) Etik Kurula başvuru. sorumlu araştıııııacı tatafindaı yapılu. Yalova Üıriversitesi
Persoıeli ya da öğencil€rinin yitilteceği çalışınalarıı başvurulan etik kunıtuouu i.ııtemer sayfasıııdaki
baŞvıurı formlan elelrtonik ortamda doldunİaİak tslak imzalı olarak kımıl başk8nıığna veya ilgili
böltııı-akademik birimine elden teslim edilefek yapıır. Ünivosite dışındm aıaştıımacılann
Universitede yüiitecekleri çat§maların başvıurıları ise doğudan üniversite Reliörloğtıne (Genel
Seheterlik) yapılıı.

Değ€ı,l€ndlrme

Mıdde 9 (ı) Başvuru için gerekli belgeleri tam olan bqsvıınılar değerlendirmeye a}ıır.
Değerlendirme dosya t|zerinden yapılabileceğ gibi gerek gödrtdüğtlnde sonunlu aıaştırmacıdaı sözltı
veya yazılı bilgi alınır.
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sen ato: 2,1.09.2020/ l 89 §lsddt 2'nin t]ka

(2) Kıırırl. başlıuusu yapılan araştırma projeleriıi çalışmaıın amacı- yöntemi, yaıaıları ve olası
teliikelerıni göz öııtlııde bulundrırarak değerlendiriı. Değerieıdirme sonrıcuııda ..Uygıltr''.
*D-uzeltilınesi Gerekir". "Giiıevsizdiı" ya da "Uypnın Değldir' şeklinde karar veriı_ Başvıııusıına
"Düzelti!ınesi G€rehi" ya da -Uygm Değildir" karan verilen soruolıı alaştıımacı. gerekli
dttzeltıeleri yapaıak veya eksiklikleri gidererek tehar Etik Kunılrma başvııru yapabilil.

(3) Başvunıların değerlendirilııe siıresi başvılİu taİihinden itibafen l @iı) aydıı, Değerlendirileıı
başırrrılaı sonımlı aıaştırmacrya yazü olarak bildiriliı.

İzltmt ve Aışiv

Mıdde l0- (l) Yalova Üniversitesi İnsan Araştumalan Etik Kıııulu başvıırırlan ve oıaylan en az 5
(beş) yıl suıe ile aşivde saklanıı. Aynca üyelerin görevlendiıme yazlaıuııu biıer ömeğ. Etik Kunıl
üyelerinin özgeçmişlefi ve diğef ttln yazrşmelatr Etik Kutxl Selğetaryası taafndaı dosyalaırı.

DöRDüıİct,BöLü}I

Dlge ı, Ilükümle ı,

M.dde ıl- (ı) Bu YöneTgede belirtilmeyen hususlarda ilgili kmun ve yönetmeliklerdeki hlİkümler
geçerlidir.

Mıdde 12- (1) Bu yönerge Yalova Üniversitesi S€naıosunıın karan iıe yİlrürıitğe giİef.

Mıdde 13- (l) Yönerge hükümlerini Yaiova Üniversitesi Rektörtı yti]r{ıtiır.
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yALovA üxivıRsirBsi
sena(o: 24.09.2020/189 Mrdde 2,nin Eki.

ixsıN ı.naşuRMALARI Bıix xunuıu n,rşxıxr,ıĞıxı,

araştırma,/projemizin Yalova Üniversitesi İnsan Araştırmaları

değerlendirilmesi için gereğini arz ederim. ...... l ...... /20..

Etik

isimli

KuruIunda

imza

Adı ve Soyadı

, (Sorumlu Araştırmacı)

Adres

Ek: 1 Adet Başruru Formu



s€n8to: 2.1.09.2020/ı89 İlıddc 2'nin fki.
T.C

yALovA üıivpnsirgsi ixsnı ARAşTIRMALARI
nrix xunuıu BAşvURU DosyAsI

l. Araştırmanın adı:

2. Araştırmacılara ait bilgiler:

Unvan, Adı-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:

Araştırmanın
Yürütüleceği
Kurum:

Tlf (GSM) ve E_
posta:

imzı

Unvan, Adr-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:

Tlf (GSM) ve E-
posta:

imza

Unvan, Adı-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:

Tlf (GSM) ve E-
po§ta:

§orumlu Anştırmacı Bilgileri:

Tez Danışmanı Bilgileri:

Yırdımcı Arışhrmıcı Bilgi|eri

Yırdımcı Arışhrmacı (1)

1



imza

Unvan, Adı-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:

Tlf (GSM) ve E-
posta:

i^rı

Unvan, Adı-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:

Tlf (GSM) ve E-
posta:

imza

Unvan, Adı-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:

Tlf (GSM) ve E_
po§ta:

Imza

3. Araştırmanın niteliği:

Bireysel Araştırma Projesi

Doktora./Sanatta Yeterlik Tez Çalışması

tr Yiiksek Lisans Tez Çalışması

İ Diler aeÜrtiniz):

2

Yardımcı Araştırmacı (2)

Yardımcı Araştırmacı (3)

Yardımcı Arıştırmacı (Diğerleri)



senato| 24.09.2020/l89 Madde 2,nin Iki.
4. Araştırmanın türü:

Nitel Araştırma

Nicel Araştırma

A) Deneysel olmayan Nicel Araştırma

Tanımlayıcı aıaştııma

Kesitsel Araştırma

İlişki arayıcı araştırma

Retrospektif araştırma

Prospektif araştırma

Metodolojik araştırma

B) Deneysel Nicel araştırma (Bir eğitimin/girişimin vb. etkinliğini
değerlendirmek üzere yapılan deneysel arcıştırmalar)

Tam deneysel araştlrma

Yan deneysel araştıIma

C) Diğer

! Diger araştırm aTdırd (belirtiniz):

5. Veri toplama yöntemi:

Anket

Gözlem

Ses ve göriintü kayıtları

Ölçek çalışması

Görüşme

Dosya,/ veri kaynaklan taramasl

Bilgisayar ortamında test/anket uygulama

Diğer (belirıiniz):

6. Etik Kurul onayr sonrası veri toplanacak süre:

E l uy n 3ay f] ouy I lzay | ız-z+ ay loiger:

7. Veri Toplanmasr Planlanan Yerler/lVlekanlar, Kurum ve Kuruluşlar:

1)

2)

J



Sen9to: 24.09.2020/189 Medd€ 2,nin Eki.
8. Araştırmayı Destekleyen Kurum/KuruIu şlat (varsa belirtiniz):

TÜBİTAK

üniversite:

Diğer ulusal kurum ve kuruluşlar aeÜrtiniz):

Uluslararası kurum ve kuruluşlar (belirtiniz):

9. Başvuru Durumu:

Yeni başvuru

Tekrar başvuru (revizyon), başıuru gerekçesi:

Önceki başwruya ait Protokol No:

l0, Bu çalışma ile ilgili, dahı önce herhangi bir Etik Kurula başvuru yapıldı mı?
Evei (Evet ise bir önceki başvuru ile ilgili tüm belgeteri ekleyiniz)

Hayır

l l. Araştırma katrlımcılara herhangi bir şekilde yanlı/yanlış bilgi vermeyi, ya da
araştırmantn amact tamamen gizli tutmayı gerektiriyor mu?

Evet (açıklayınız):

Halıı

12. AraŞtırma katılrmcıların fiziksel veya ruhsal sağlıklarını tehdit edici sorular içerivor
mu?

Evet (açıklayınız)

Hayır

13. Katılımcıların kişilik hakları ve özel bilgileri korunmakta mıdır?
! Evet

! Hayır (açıklayınız)

1,1. Araştırmaya reşit olmayan çocuklar, kısıtlr ya da enge|liler katılmakta mıdır?
Evet (açıklayınız):

Hayır

l5. katılımcılara araştrrmanrn niteliği haklonda yeterince açık ve anlaşılabilir
açıklama yapılmakta mıdır? (açıklayınız)

4



senrto: 2,ı.09.2020/189 }tİdde 2,nin İki.

l6. Gönüllü katılımı bozacak ve katılımcılarr suistimal edecek tehditlere karşı ne gibi
önlemler ahnmıştrr? (aç ıklay ınız)

17. Gönüllülerin araştırmaya kat ma ve çıkma/çıkarrlma koşulları açık ve net
olarak belli midir? (açıklayınız)

18. Beklenen katrlımcı sayısı:

19. Katılımcıları en iyi tanımlayan seçenekleri işıretleyiniz (birden fazla seçenek
işareılenebilir)

20
Okulöncesi Çocuklar

İlkokul Ögencileri

Ortaokul Öğencileri

Lise Öğrencileri

Üniversite Ögıencileri

Çocuk İşçiler

Yetişkinler

Erkekler

Kadınlar

Yaşlılar

Zihinsel Engelli Bireyler

Fiziksel Engelli Bireyler

Tutuklular

Dİğer (belirtiniz):

)



20. Araştırmı özeti 
senıto: 24'09'2020/189 Madd' 2'nin Eki,

(Araşlırmaycı ilişkin bilgiler aşağıdaki başlıklara göre konunun uzmanı olmayan kişilerce de
okunacağı göz önüne alınarak, açılqa ve olabildiğince basitleştirilerek yazılmalıdır)

Konu:

(Kısa literatür bilgisi ile araştırmanın konusu açıklanmalıdır)

Amaç:

Kapsam:

Yöntem:

(Araştırmanın türü, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, varsa geçerlik ve
güvenirliğe ilişkin açıHamalar, verilerin nasıl toplonacağı, deneysel
araştırmalarda girişimin nasıl yapılacağı vb. anlalılmalıdır)

Kaynaklar:

l.
7

3.

6



stnato| 24.09.2020/lE9 Medde 2'nin fki.

yALovA üNivBnsirssi ixsaN ARAşTIRMALıRı rrix KURuLu
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Aydınlatılmış onam formunda gönüllüye hitaben, düz metin şeklinde, aıdışık iki
böliirn halinde; gönülliirıi,in araştırmaya katılma./katılmama yönündeki kararlarından önce,

araştırmaya ait her türlü bilgiyi içeren bilgilendirmeye ve gönüllünün özgür iradesiyle verdiği

oluru içeren bilgilere yer verilmelidir.

Bilgilendirme böltimünde; araştırmanın adı, amacı, siiresi, araştırmaya kahlan gönüllü

sayrsı, araştırmada izlenecek yöntem(ler), araştırma sırasında karşılaşılabilecek riskler,

araştırmaya katılrmın isteğe bağlı olduğu, istenildi ği zaman, bir cezaya veya yaptırıma maruz

kalmaksızın araştırmadan çekilebileceği veya araştırmaya katrlmanın reddedilebileceği,

kayıtlann gizli tutulacağı, aIaştırma sonuçlarrnın yayımlanması halinde bile gönülliinün

kimliğinin gizli kalacağı ve araştıIma süresince ulaşılabilecek kişinin adı soyadı ve telefonuna

yer verilmelidir.

Olur bölümünde; "Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum.

Bana, konusu ve .ımacr belirtilen araştırma ile ilgili yazı|ı ıe sözlü açıklama, aşağıda adı

belirtilen kişi tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman

gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştlrmadan ayrılabileceğimi ve kendi isteğime

bakılmaksızın araştırmacı tarafindan aıaşüITna dışı bııakılabileceğimi biliyorum. Söz konusu

araştlrmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi nzamla katılmayı kabul ediyorum.''

şeklinde gönülliinün özgilr iradesiyle verdiği oluru içeıen bilgilere yer verilmelidir. ........ l
....... l20.,

Açıklamaları Yapan Araştırmacının Adı / Soyadı / İmzası

Gönüllünün Adı / Soyadı l İmzası l Tarih

Gerekiyorsa Olur Işlemine Tanık Olan Kişinin Adı / Soyadı l İmzası l Tarih

Gerekiyorsa Yasal Temsilcinin Adı / Soyadı / İmzası / Tarih

7
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seneto: 24.09.2020/lt9 }tedde 2'niD Eki.

T.C
yALovA üxivBnsirrsi

ixsıN ınaşuRMALARI rrix runur-u na.şxaNrıĞrx,ı

raarrrrürxa,ırlB

Başıuruda sağlanan bilgilerin doğru olduğunu, araştlrmanın protokole, yönetmeliğe

uygun olarak gerçekleştirileceğini, ....,... " isimli
pğe/araştırma süresince alaştırma etik ilkelerine uyacağımı, araştırma ekibini aıaştrma

hakkında bilgilendireceğimi, araştırmanın uygulanması sırasında beklenmeyen ters bir etki ya

da bir olay olduğunda etik kurulu haberdar edeceğimi, araştırma sırasında çalışma
protokolünde değişiklik yapılması gerektiğinde veya araştırma durdurulduğunda bunu yazılı

olaıak kurula bildireceğimi, proje/araştırma kapsamında rutin dışında kullanılacak

giderlerinin tarafımızca karşılanacağını; araştırmanın planlanması, uygulanması,

değerlendirilmesi ve yayrnlanması aşamalannda finansman sağlayan kuruluşlarla, araştırmayı

yapacağım yer ve kişilerle ticari, politik, kişisel nedenlerle araştırmanın bilimsel, etik

yönlerine zarar verebilecek hiçbir bağlantımın olmadrğını beyan ederim. ... .... / ... . .. /

20..

Imzası:

Sorumlu Araştrrmacr Unvanı, Adı-Soyadı:

Diğer Araştırmacılar Unvanı, Adı-Soyadı:

(ı)
(2\
(3)

8

Adı Sovadı:

Tez Danışmanr Unvanı, Adı-Soyadı:



ixsaN anaşrIRMALARI Brİx xuRuı- naşvunusÜ'itÖiffii'ÖT'LY§Tb'#'-

Lütfen başvurunuzu aşağıdaki bilgilere göre kontrol ederek onaylayınz

Başvuru, Yalova Üniversitesi İnsan Araştı.-alan Etik K..uüu kapsamındadır (Bkz

Yalova Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi).

Başvuru yapılan araştırma için heniiz çalışmaya başlanmamıştır.

Başvuru metni, başıuru şablonu dikkate ahnarak hazırlanmış ve ilgili her yerde imzalar

Yazar bilgileri ile kurum adresleri, verilmiş ve sorumlu yazar ve yardımcı yazarlar (Tez

çahşmalannda danışman yardımcl araştırmacıdır) başvurudaki açıklamaya göre

listelenmiştir.

Konu bölümiinde; araştırma konusıınu destekleyecek şekilde en az 150 kelimeden oluşan

literati,ir bilgisi verilerek araştırma problemi tanımlanmıştır

Kapsam böliiimünde; araştırmanın nerede/neyi,&imleri kapsadığına ilişkin ayrıntılı

Amaç, uygun şekilde (ve varsa alt amaçlarla birlikte) açıklanmıştır

Yöntemde araştırmanm ewen ve ömeklemi açıklanmıştır. Araştırmanm tasarımına göre

yapılacak işlem basamakları başka bir araştırmacı yapabilecek açıkhkta açıklanmıştır. Veri

toplama araçları ile ilgili (geçerlik ve güvenirlik çahşmaları vb.) alrıntılı bilgi verilmiştir.

Başvuru metni içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar, "kaynaklar" bölümünde

listelenmiştir

Veri toplama araçlan (anket/ölçekleı/gözlem- görüşme formu vb.), ek olarak başr.uru

metnine eklenmiştir

Taahhütname, araştırmaya göre diizenlenip sorumlu araştırmacı ve diğer araştırmacılar

tarafından imzalanmı ştır.

"Aydınlatılmış Onam Formu", araştlrmaya göre hazırlanmış ve imzalanmıştır

Kayıt Tarihi: Protokol No:

9

ı
açıklama yapılmıştır.

tamamlanmıştır.



ARAŞTIRMA BAŞLIĞI

ARAŞTIRMANIN TÜRÜ

ör

(l ) Nicel-Tanımlayrcı Araştırma

(2) Yiiıksek Lisans Tezi (Tez çalışması ise)

ARAŞTIRMACILAR
1) Sorumlu Araştrrmacı Unvanı, Adı Soyadı

2) Tez Danışmanı Unvanı, Adı Soyadı

3) Diğer Araştırmacılann Unvanr, Adı Soyadı

KARAR

Senato: 2{.09.2020/189 Madde 2'nin İki.
T.C

YALovA t_ıxivrnsirBsi
iNsAN ARAşTIRMALARI ETİK KURULU KARARI

ETiKKURUL BAŞKANI TARİH |MZA,

Dikkat: Araştırmada kullanılacak her türlü veri toplama aracı, ölçek ve anketin bir
kopyasını dosyanın sonuna ekleyerek teslim ediniz

10

(Eti k Kurul t arafından do ldurulacakıır)



l) Yalova Üniversitesi çalışanları, öğrencileri tarafindan yapılan ve/veya Yalova

Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve insan katılımcılardan bilgi toplamayı gerektiren tiiıın

araştırmalar, Yalova Üniversitesi İnsan Afaştırmaları Etik Kurulu incelemesine tabiidir.

2) Bu Başwru Dosyasını doldurarak ekleriyle birlikte Sorumlu Araştırmacırun bağlı

olduğu böliirn/biıim (Fakülte, Enstitii, Yüksekokul vb.) aracılığıyla resmi olarak UBYS ile

Yalova Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna gönderilmelidir. Üniversite dışı

başwrular resmi yazışma yolu iIe Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılmalıdır.

3) Bilimsel araştırma ve çalışmaya katılan bireylerin 18 yaşın altında olması, zihinsel

engelli olması durumunda aşağıdaki şerhin "Aydınlatılmış Onam Formu"na eklenmesi

zorunludur.

ŞERH:

"Bilimsel aıaştıIma ve çalışmaya katılan bireylerin l 8 yaşın altında veya zihinsel

engelli olmasından dolayı kendilerine ve yasal temsilcilerine, yapılacak bilimsel araştrma ve

çalışma hakkında gerekJi bilgiler verilerek yasal temsilcilerinin onamınırı./onayınrn alırunası

zorunludur."

l1

yALovA tıxivınsirnsı iNsax ına§İlİfl',İİXİK'fiİ' "'dt 
2'nin Eki'

ETiK KURULU BAŞVURUSU DOSYASINI DOLDURURKEN
DiKKAT EDİLMESi GER_EKEN HUSUSLAR

4) Bilimsel araştlrma ve çalışmada kullanılması planlanan anketler, ölçek_ler gibi her

türlü veri toplama alaçlannın birer kopyası, Başırıru Dosyasına ilave edilerek birlikte teslim

edilmelidir.


