YALo\. A t\-i\.TRSİTESi

L\--sı\-ıR{ŞTR..,\.IAI-ARIETİKKURLıLUYöNTRGESi

siph-ciBöıt\ı
Amaç, Kapsam, Dayanak ı,e Tanrmlaı.

Amaç

Madde

ı-

(1) Bu Yötrergeıİtr aııacı- Yajoıa üıriveı,sitesi iiısan Araştıımalan
Etik Kinı ıuriü]
görevlai ve caiışma esaslarıır diizeu]eıııektir.

oluştumh]r:,sı^

Kapsam

}ladde 2-

il)

Bu Yöneıge: üıiveı'siteıniz ıııeısuplan ve öğeııciieri ıaıafiıdan ve lfuıiveı site
dışırıda11
alaŞtıİmacl-:ı'ın tlniveGitede !ısaü katılımc!.laI ve insaı.ııı etkileşiuı
iciııde brıliuıduğı ıaıihi esa ile
ki tiael vaı -rklal iizerinde ytiıittlıecek aıket. test. ölçek ııtılakai. gtizlem. bügisayar oılaülıda
test.
videolfiIm ,-aYdı- ses ka-vdı vb. gıibi veri toplama teknikleıi ile yapılacak
lıeı ttirtii bilimsel aIaştırıııa ve
ÇÜŞııalanıl evreıısel eıik ilkeier açlsn.lrl] değerıeudİilııesiıe ııştin stııeç ve itkeleri kapsai.
(2) Bu yöniige.

kliııik araşfuııalaı

ve

lıalvan deneylerine ilişkin çalışuıalan kapsaııaz.

Dayatrak

Madde 3- (l) Bu Yörıefge: seoatonrıL iiıi!,ersiteni!, eğiıimü,ğIetim. biliuısel araştınıa ve yay-ın
faaliyetleıiı:ıı esaslaıı hakhıda kafaI al,oa gör€vitri diizenleyeır 25117 saplı Ytiksek
ÖF.etioı
Kanuıırı'nuı- i4'ifuıcil 42'iılci. 61'iıci ve 65'iıci uıaddeleıi ile l-iıkseköğeİim Kuııiu
Geıel
Klinılrınrın 10.11.2016 taİihli toplantlsı]ıda aluıan 2arc.ü.4g7 sayılı kaıarı iıe
}ilıiıİltİğe gaen
"}-üksekÖğ':tirn Kıuıüu Bilimsel Araşffma ı.e Yayrn Etiğ
Yöner_sesi"ııe dayanılaıak hazırıaııİnışL.
Tanrmlaı,

Madde 4- (r) Bu Yöııergede geçen:

a

Ba!§j.:aJı:

b

Da::.Şman:

Yaıova Üni1,-e$itesi İnsan Araştırmalaü Etik Ki]İutu Başkanı

Etik Kıııırla

Yaıa-'lanılacak olan ı'e
insaı,:lannı_

c
d

Eük

.

baş'ın:rulan aıaştınıalaıuı değeılmdiril.ııesinde göılişleriıden
a.lanlaıda uzıoaılasm:s- ilııiversite içiıden ve.va dışu:<ta bit.im

ilgili

:<unıl: Yalova Üuıversitesi Üısan.\:aştıırralan Etik

Krınıirı. nu.

fffk! tehik. }-ol ve yöıteıı erıe veri ıoplamayı goelİaeu
ve
sosyal
biliuıterde ve feıı biliuieriııde }.ürtlttllen aıaştıınalar.uı öneuıli biı
çalrsınaiarı
kıst -Dda. aıalizleıe esas olaı teme1 verileriı doğrudaı ;-a da dolay{ı olaı.at iısan
kair]:tncllalındaır elde edildiğ dikkate al rdığuıda: bu alaştınıalaıda lııllanlan ı,erilerin_
(ürtı-rkatıa, v,e aıket uy$laııataıı gibi) doğnıda[ sözeı yollarıa, (sonıı
çözıe faaliyeti .vada
siınt]]as)roıı Perfoı,tıaJ§ıanııın kaydedilıııesi
€dbi) perfoı,ıüaıs sösteıqeıeİ aı.aclılgr iıe yada
İısa:: Aıaştırmalan: İ!ısaıiaıdan

göa jin yoluyla

toplaımasrD-

,{.r':

-

ii

]

ll

ii

._;/

e

Se.],etaİya: t-alova Üıiveısitesi Hıü1ü Miişa\,.ili_ğini.

f

So:ıııİrı A-raş Daci: Biı' araştııraiırı edk
so]1xn-lııluğur]rı taşı}-eı arasüİrnacı)n_

bjtnnsel_

tekııitl idali.

ma_ıi

g al 3: Yalova ÜTıiveı§itesi İısaı _{ıaşinnalan Erik Kurulu ti}€sini.
iı Yal,dımcı Aı,aşırriııacl: Ba ar"$ıİ!raııuı biİiıısel sonımluğuıda palı
yi.!-ilttihnesiııde görev alaı1 aİaştınnaclu. ifade eder.

ve ıırık.tıki lıer flrı]ü

olao ve araşfu an,,

İKİı,İcİB()Lt]r
İısan Aı,al nımataı.ı Eük Kııı.ııluıun oıtrşümu, Göı.eYıeı.ı
Çahşma Ustrl
Etik Kuı,ulun olnşumu

Y€

Esasıaı,ı

Madde 5- al) Etik Kuiul. Üıiversiteınizdek ilsili biliü alanlaı,ııda görev yaparı pr.ofesöf
ruıiıarıına
sahip öğel:m üyeleıi aİasuıdan Rekör taıafrııdm seçilen 7 (yedi)
Iıyedeü olıışru. Başkau. Relıöt
1xgfiadan ııaııı,. Başkau- l«urıl üyeleri al,asrndaıı 1(bİ) kişiİ başkaıı yar.duııcısı
olarak seçer.
Başkanıı _g -ireviniır soııa emıesiyle biriikte başkaı yar<luıcıhg
loreü de soııa ereı. kıuııl- tçlerden
bİdsili rap ı ılör olaı,ali seçer.
(2) Etik K':ııl ğelerinin sdl-'v siiiesi 2 (iki) yıldıı. Göıev süIesi dolaı
biı ii_ve. ktırula
yeniden seı.iebilir.

alııı rsulle

(3) Etik K1::"iı1 iıYeiiğ-

ilvedıı €ıöıev siifesini tau]aııılaınası. _vazılı istifa beyaıı.
1ıutdışı göıevi. sağtık
soruou eib: gaekçeleıle kesiııisiz biı şekilde 6 (attı) a],ı aşan biı stlıel,ie
Eiik Krnıl ıoplantılaılıa
kaüimavacağ'ıın 41taŞılııasr- biı takvİu yılı içinde mazaetsiz olaıak 3 (iiç)
topiaıtı_va katılınamasl ve
etik kııalla; a a,ı'kur dawaırlması dru1uılanıda soııa elef. Herlıaıgi bir nedenle
boşataıı

ayn_ı

uulle

1,eıi

§e

seçiliı..

ıılelik

için_

Etik Ktrr,ul un göIerİtıj
Madde G

a
b

c

( l

) Yaloı,a üniı,ersitesi İısaa Aİaşilrrnalaı,l Etik

Kı.uıılunın E örevleri şııulaıdu:

YaI:lan/yaplıacat bi|iüsel araştıın]ala'da "ge.çege ııygıınJuk" ilkesiııe ulııLnasuı
sağlamak.

Üı:,,,ersite personelinin y? da öğencileriDiİ ytiniteceği ya da ti.iveı.site (Lşmdan
aİa-(,rmacllann iiniversitede yü-ıttecekleıi- veri kalıağı olaİak insandaİ fal,dalaıııayı
gereiitİen araştırmalaırn- elT,ensel araştu]ııa etiği
çerçe,esiı]de- katılımcılaİı bedeı ve nü
sağ;:ğrİl telıdit etnedeı gerçekleşiıiJııesiıi sağaııak
-fu?st]ıaaya ,eri sağayaıı katdııcılarıı aıaştrnıa öucesinde. esnasında ve soDrasında
lıaiıenıın toı-ııırnası- zaEI göı,ıneleıiniıı önlenııesi- bilgileudiıilıniş oiarak oııaylaruıır
aLrrıası. insaı kanlımcılaı iızeriıde ytiıiınilecek aıaştınİalalı etik yönden değerlendirerek
uyg:ı olup olııadığ konusımda kaıaı verip ga'n§ bitdinnek

d Aı,asuııa veya iırceloıe

soırıcıında elde edilen

ver.ilerin

yon::u_laırııasuıda biliIıseı yönterclerılr esas kabuı edilıİ,esiui sagarrrali

de_ğerleııdiıilmesi

l

,|

\e

r.:

|;4L-.,':
\,,l-.,.
't..-._..

.

_._---.'-

)

e

duyaıİlık dilıiistlük sonuılulrıii gıiveıı. ıresıellik kişi vel,a kişilerin aneğ:ıe
ve 5zeı'kliğiııe sa)-g- adalet ve akadenri} özşıirlük preısipleliıe
bağı kalrıırasııı sağaı:ıaİtu.

fusaır haklarııra

Etik Kuı.lllun toplaDtr

Te ustrı

€sasıaıl

}iadde 7- (1) Etik Kıuın. başkanııı eiiııdeıli
çağıs1 üzerh-- iiye iaırı sa}o.ının salt çoğuılıığrıyla
toplanrı r,: kaıar- alu. salt çoğrınlu_ğun sa$aıraııraııasr halin<le dörditıcü
nırda oy cotıu6ı esau
iı}.eulaı]aıa; kaıa.ı ahııı..

o}'lamada lıer üye

o}T

Oyiaı^da eş:ılili lıaln,ıin

ülrı kabrıl vel,a ret 1,olrıyla ı,erııekle gorevli oltıp
çekiınser ov kırllanaıııaz.
olııası druı:.ııunda başkaııı o1ıı iki oy oİaı.ak kabıü edilir.

Başkaıın k:ııJmadrğ toplaııülaıda başkaıı yaldııucısl. ioplantrya başkanlık eder.
Toplantl €ıurti saati ve gthdeırıi topıantı,ıan önce üyeler.e
_vazıh olaıak bit<iuiliı. Gerek]i dmım.laİda
toplanı ba:._aıgıcrıda gi:deııe ek ıııadde eklelrebilil.

Kı:ıııl. gerektiğinde başvuı'tılaı]ı değeı,lendjıi]üesi süeciıde. I(-uıd dışındaı uzıaıılaruı ya
da
danrŞıııaİı:rn göıtŞleıine başııuabiliı. Bu kşileı, ıoplaınya daı,et edilebilecekleıi gibi yazlı
goırqleri
(3) Etik

de alı:ıabil::. L-zıaı]. veya daıışmaıılarur Edk

Krıııılda

o.v

hakian yolttu.

Kl:ııla iııcelenıresi iÇin gonderilen iıeı bir araşt rıa önaisi başııurı slİ.asılra söte incelenir.
Basnuudal öııce ııyşnılana.ı-a kouulınış çahşuıalaı değerlendinneve alu]ıDaz.
(4) Etik

(5) Etik Kl.:ul iiYelerile ait aıaŞtıııı]a öııefi]eı,i göriişüi!ıten öneıi safubi
ii_ye. göıüşııeleıe katılaoıaz
ııe oy iırlla,ıauıaz.

K::rıl taıafıııdaıı diizetti]mesi ya da eksıktikleriııiı tamaıianüıasına kaıaı veıileıı aftiştu]ııa
önerileı'i. s:'rıuılu alaŞtumacl taı?fiıdaı diizeltilerek tekraı, basııuı
J.apılabitiı. r,e Krııır1 tarafiıdaıı
yapılaı ilk rcplaıtıda yenideı değeıieıı<liıiliı.
(6) Etik

üçt]ictl BöLtrM
Etik Kuı,üıla Başt,utT İe Değtrİendilmt İ2leme

ve

Alsiv

Başvıı,u
Mgdde E- (l) Etik Kurda baŞvıuıı. sonuıılu afaşlıEıacı tarafından yapıltı. yalova üuiırtsiıesi
Persoıeü Yı da öğlencilerhii İinlteceğ çaJrşmalarrrr başvurıılaıı etik l«urılırıırur iıterueı savfasuıdaki
baŞvııııı foriılaıı eleku'oırit oılamda doldurulaİak ıslak irı:zalı olarak kurul başkalr_lı_ğJrıa veya ilgiti
bölilm-akaci:mik birimine elden teslim edileıek ;-.apılır. t'niversite dışından aıaştuıuacılarrıı
üoivasitedc 1'tlııitecekleri çalışmalarıı başrıınılan ise doğru<lan üıriversite Rekörlitğtiııe (Gelel
Seh'eterlik) i.6plç_

Degeı,l€ndiı,mc

ütadde 9- (1) BaŞvuru iÇiıı gerekli belgeleı,i

taıı oiaı

başvıurılaı, değerleırdinıeye alııır..
soııııılu amşt]ı-rıracldan sözliı

Değerlendi.ı-:re dos.va tizerbden yapılabileceği gibi gerek gönltdü_itinde
veya yazılı ^,i]gi aııüı,_

/r'

J-\

''

(2) Kıuu1. başnuusrı yapılaD aı"ştınna projeleıini calışınanı:, aıııacl. yönıemi. yzrarlaır
ve olası
telrlikeia,j:ii göz öııiıırde bulundruarak değeı{aıdiiı. Değaleıdiıııe soııııcı.ı]da ..Lyg.uı.-.
'Düzeltilır::si Geıekt"- "Görevsizdu" ya da -Uyguı Değildnşekliıde kaıaı veü. Başııursuna
"Diizeltiln::si Geıekiı"
"Uygtuı
da
Değldiı"
kaıaır
veıilen sonıDırr alaşrumacı. geı.ekli
-!"
dtizeıtmele:j yapaı,ak veya eksiklikleri
ğdelerek telq-aı. Erik kıııulrıra başvıuu yapabitir.
(3) BaŞvu:-.{alln değerlendiİil]ıe sitıesi başvrını taİihbden itibaren 1 (bir)
aydır. Değeı.lendirileu
başııınüaı, scnrııirr araştıımacıya yazrlı olaı.dt bildiııliı-,
İzleme ve _ırşiv

Madde 10 (1) Yalova Üniversitesi İüsaıı .Aıaştuınalau Etik Kıu.lılu başv-ruıılaır ve ona}-laıı eıı az
5
(beŞ) Yrl si':e ile aıŞivde saklaıu. Ayrca
ğeleıiı gorevlendiıııe yazılaı:nıı bfu.er öneği. Etik Kıırtıl
üyelerini! ,'zgeçmişleri ve diğeı ttl., yazşmaiaı Etik Kıınıl Sehetaı.vası taıafindan dos-valaıır.

DöRDt\-CüBöLtv
Diğeı,Eükiıml€ı,
Madde 11 (l) Bu Yöneryede belirtilmeyen lıusrıslaıda ilgili kaıııın ve vörıetıneliklerdeki lıülııııılo
geçerlidiı,.

]ltadde ı2- (l) Bu
}Iadde

13_ (1)

_vönerge

Yalova Üıiveısitesi SeııaTosrınun kaı.arl ile ],iıılıIlitğe

€dr.er.

Yöneıge lrüktiüıerini Ya].ova l]ırileı5itesi Reköıil İiİiıttir.

n,

li

{l:

\.

,.

.ı

\

yALovA üNivBnsirtsi
INSAN ARAşTIRMALARI

emizin Yalova Üniversitesi
imesi için gereğini arz ederim.

aıaştırma,/pioj

değerlendirı

Bıix «uRuıu naşxaxı-ıĞrNe

isimli
İnsan

Araştırmaları

l

Etik

Kurulunda

...... /20.,

imza
Adı ve Soyadı
(Sorumlu Araşürmacı)

Adres:

Ek: 1 Adet

:}aşvuru Formu

T.C

yALovA üıive nsirısi ixsı.N ARAşTIRMALARı
Bri« «unur,u BAşvURu DosyAsI
l. Araştırnıanın adı:

2.

Araştırnıacrlara ait bilgiler:
Sorumlu Araştırmacı Bilgileri:
Unvan. .{dı-Soyadı:
Görev l eri ve
Adresi:

Araştrrınanın
Yürütüleceği
Kurum:

Tlf (GS.ı{) ve Eposta:

imza
Tez Danrşmanı Bitgileri:

Unvan, \dı-Soyadı:
Görev \ eri ve
Adresi:

Tlf (GS.,{) ve Eposta:

|mza

Yardımcı Araşhrmacı Bilgileri
Yardımcı Araştırmacı

(1)

Unvan, \dı-Soyadı:
Görev \ eri ve
Adresi:

Tlf (GSI',I) ve Eposta:

l

r

Imza

Yardımcı Araştırmacı

(2)

Unvan. Adı-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:
TIf (GS \{) ve Epo§ta:

imza
Yardımcı Araştırmacı

(3)

Unvan, Adr-Soyadı:
Görev -r'eri ve
Adresi:

Tlf (GS]ı{) ve Eposta:

imza
Yardımcı Araştırmacı (Diğer|eri)
Unvan, ıdı-So,ı.adı:
Görev 'l eri ve
Adresi:

Tlf (GS
posta:

I) ve

E-

imza

3.

Araştırmanın niteliği:

İ
n

3ireysel Araştırma Projesi
]oktora.iSanatta Yeterlik Tez Çalrşması

\'üksek Lisans Tez Çalışması

İ

)iğer (belirtiniz1;
2

4.

Araştırnranın türü:
_'ılitel

Araştırma

).tricel

Araştırma

A) Deneysel olmayan Nicel Araştırma

Tanımlayıcı aIaştııma
Kesitse1 Araştırma

İlişki aral.ıcı iııaştııma
Retrospektif araştırma
Prospektif araştırma

Metodolojik araştıIma

araş.nrma (Bir eğitimirı/girişimin
2,!::r!:r',Nicel
de ger ndır m k üzere yapı an de neys l araş
ır ma
Ie

e

l

e

l

l ar)

vb. etkinliğini

Tam deneysel araştrrma

Yaıı deneysel alaştırma
C) Diğer

!
5.

Veri toplıma yöntemi:

ı
ı
ı
ı
ı
6.

7.

Diger Araştırm aTüri1 (betirtiniz):

Anket

Ölçek çalışması

Cözlem

Görüşme

S.-.s

ve görüntü kayıtları

Dosya,/ veri kaynakları taraması

Bilgisayar ortamında tesVanket uygulama
Dl.ğeİ aehrtiniz):

Etik Kurul onayr sonrasr veri toplanacak süre:

n

ıuı,

3ay E ouy I lzay I

lz-z+

ay

nDiğer:

Veri Toplanması Planlanan Yerler/Mekanlar, Kurum ve Kuruluşlar:
1)

2)

J

8.

Araştırnıayı Destekleyen Kurum/Kurulu
şlar (varsa belirıiniz)

TijBİTAK

Üi,ıiversite:

Dığer ulusal kurum ve kuruluşlar
Oelirtiniz)i
U]uslararası kurum ve kuruluşlaı (belirtiniz):
9.

Başvuru Durumu:
Yt,ni başvuru
Te<rar başvuıu (revizyon), başıuru gerekçesi:

Öııceki başwruya ait Protokol No:

l0. Bu çalııma

I

!
ll.

ile il gili, daha önce herhangi bir Etik Kurula b aşvuru yapıldı
mı?
Eı et (Evet ise bir önceki başvuru ile ilgili tüm belgeleri ekIeyiniz)
Hı,yır

Araştırma katılımcılara herhangi bir şeki|de yanlı,/yanlış bilgi
vermcyi. ya da
araştlrınanln amacı tamam en gizli tutmayı gerektiriyor mu?
! Ev": (açıklayınız):

!

ır

Ha1

12, AraŞtırına katılımcıların İiziksel veya ruhsal sağlıklarını tehdit
edici sorular içeriyor
mu?
Eveı (açıklayınız):
Ha1 ;r

l3. Katrlım,.ılarrn kişilik hakları
Eve

ve özel bilgileri korunmakta mıdır?

ı

Hay ,r (açıklayınız):

14. Araştrrın a}, a reşit olmayan çocuklar, kısıtlı ya da engelliler katılmakta mıdır?
Eveı hçıklayınız):
Ha1,::

15. katılımeılara araştırmanın niteliği hakl«nda yeterince açık
açıklam ı yapılmakta n ıdır? (aç ıkl uy- ın ı z)

ve anlaşılabilir
4

16, Gönüllü katrlımı bozacak ve katrlımcıları suistimal edecek tehditlere
karşı ne gibi
önlemler alınmrştır? (aç ıkl ayı nız)
17, Gönüllülerin araştırmaya katılma ve
çıkma/çıkarılma koşulları açık ve net
olarak belli midir? (açıklayınız)
18. Beklenen katıhmcı savrsı:
19, katılımcıları en
işaretle ııebiIir)

iyi tanımlayan

seçenekleri işaretleyiniz (birden fazla seçenek

20

Okulöncesi ÇocukJaı

İlkokul Ögrencileri
Ortaokul Ögrencileri

Lise Öğrencileri
L niversite

Öğencileri

Çocuk İşçiler

Yetişkinler
E:,kekler

Kadınlar

Yaşlılar
Z;hinsel Engelli Bireyler

Fıziksel Engelli Bireyler
Tutuklular
D:ğer (belirtiniz):

5

Araştırma Özeti

20.

ilişkin bilgiIer aşağıdaki başlıktara göre konunun uzmanı olmayan
kişilerce de
".
okunacagl .|,öz
önüne alınarqk, açılqa ve olabildiğince basitleştırilerek yazılmalıctıi)

ff::::r:,
Konu:

(Kısa liieratür bilgisi ile araşnrmanın konusu açıklanmalıdır)

Amaç:

Kapsanı:

Yöntem:
(Araştıriııanın türü, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, varsa
geçerlik ve

güveniri:ğe ilişkin açıklamalar, verilerin nasıl ıoplanacağı,"'deneysel
araştırn ılarda girişimin nasıl yapılacağı vb. anlanlmalıdır)

Kaynaklar:

ı.
7

3.

(:ı

yALovA üNivrRsirnsi iNsa,N aRaşTIRMALARI
Brir ruRuıu
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Ayd:ılatılmış onam formunda gönüllüye hitaben, diiz metin
şeklinde, ardışık iki

böliim haliı-.ce; gönülliinün araştırmaya katılma&atılmama yöniindeki
kararlarından önce,
alaştrmaya ıit her türlü bilgiyi içeren bilgilendirmeye ve gönüllünün
özgür iradesiyle
verdiği

oluru içeren ıilgitere yer verilmelidir.

Bilgi.endirme bölıimünde; araştırmanın adı, amacı, siiresi,
araştırmaya katılan gönüllü
sayısı, aıaş.irmada izlenecek yöntem(ler). araştııına sırasında
karşılaşılabilecek riskler,
araştırmaya -ıatılımın isteğe bağlı olduğu, istenildi
ği zaman, bir cezayaveya yaptırıma maruz

kaimaksızın araştırmadan çekilebileceği veya araştırmaya katılmanın
reddedilebileceği,
kayltlann gizli tutulacağı, araştllma sonuçlarının yayımlanması halinde
bile gönüllünün

kimliğinin g;zli kalacağı Ve araştırma süresince ulaşılabilecek kişinin
adı soyadı ve telefonuna
yer verilmeliJir.

olur böliimi-nde; "Bilgilendirilmiş Gönüllü oluı Formundaki ttim açıklamaları okudum.
Bana, konus.ı ve amacı belirtilen alaştırma ile ilgili yazılı ve sözlü
açıklama^ aşağıda adı

belirtilen kiş: tarafindan yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı,
istediğim zaman

gerekçeli

vrya gerekçesiz olarak

araştırmadan al,rılabileceğimi

ve kendi

isteğime

bakılmaksızııı araştırmacı tarafindan araştırma dışı bırakılabileceğimi
biliyorum. söz konusu
araştıımaya, ııiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı
kabul ediyorum.''
göniillünün
özgür iradesiyle veıdiği oluru içeren bilgilere yer verilmelidir. ........ /
şeklinde

.....,. /20..

Açıklamaları

Y apan

Araştırmacının Adı / Soyadı

/

İmzası

(ro nüllünün.,dı / Soyadı / İmzası / Tarih

Gerekiyorsa ( llur İşlemi ne Tanık Olan Kişinin Adı / Soyadı l İmzası /Tarıh
Gerek iyorsa l-'asal Temsilcinin Adı / Soyadı / İmzası l

Taih

7

T.C

yAr,ov.A iıNivnnsirpsi

iNsaN anışrIRMALARI

rrix xuRuıu naşxeır,ıĞıNa

ıaarıHüıNaı.rB
Başı ıruda sağlanan bilgilerin doğru olduğunu, aıaştrrmanrn protokole,
yönetmeliğe
uygun olaı,ık gerçekleştirileceğini,

isimli
proje/araştınıa süresince araştrıma etik ilkelerine
uyacağım,, araştırma ekibini araşhrma
hakkında bi1-:ilendireceğimi. araştırmanın uygulanması sırasında
beklenmeyen ters bir etki ya
da bir ola1, olduğunda etik kurulu haberdar edeceğimi, araştıIma sırasında
çalışma
protokoliindc değişiklik yapılması gerektiğinde veya araştırma
durdurulduğunda bunu yazılı
olarak kun:la bildireceğimi, proje/araştırma kapsamında rutin dışında
kullanılacak

gİderlerinİn tarafımızca karşılanacağını; araştırmanın

planlanması. uygulanması,

değerlendiril:nesi ve yayınlanması aşamalarında finansman sağlayan
kuruluşlarla, araştırmayı
YaPacağım 'er ve kiŞilerle ticaıi, politik, kişisel nedenlerle araştırmanın bilimsel, etik

yönlerine zaı,ar verebilecek hiçbir bağlantımın olmadığını
beyan

ederim.

.

..

. .

.. /

, . . . .

.

20-.

d,dı Sovadı:

Sorumlu Arıştrrmacr Unvanı, Adı-Soyadı:
Tez Danışrnanı Unvanı, Adr-Sovadı:

Diğer Araştrrmacılar Unvanı, Adı-Soyadı:

(ı)
(2)
(3)

8

/

INSAN ARAŞTIRMALARI ET,K KURUL
BAŞVURUSU KONTROL LİSTESİ

L u ıfe n

b a ş u ru n l]7l] a şa d aki b iIgil e re gö rc
ğı
ko n tro I e d c rek o nay la y ln 17-

Baş Vuru Yal o a

Y al o va U n1

ers tes

ünl

A raştırmal an E ik K urul u k a p saml ndadır ( B kz.
In san Araş tırmaları E k K urul u Y on
erges )
erSl tes In San

Başvuru .a p an araştllma
ç n hen uZ c al Ş ma y a başl anmaml s tlr
Başıuru -ıetni. baş !,ııru şablonu dikkate?
ınarak hazırlanmış ve il li her yerde imzalar
tamamlanmistır

Yazar b l_ .jiü ert il e kurum

adre Sl en, ver1 imi Ş Ve S o ruml u yazar ve yardı
m ct yazar| ar (T
çalışmal aİln r:a danı şman yardı m c araştırm ac d r b aş vurudaki
a ç ıkl ama ya ö re
)
stel enİnl ş tr]

K o n u bö
teratür b il

,lm ünd

araş trrma kon usun u de s e kl ey cek e ki de
e ll
ş
s veril erek araş tırma pro b ern tan
ıml arun r

a7.

ke

50

Il1

Z

de ll o u şan

ştü

Kapsam rölümün de; araştırmanın nerede/neyi,&imleri
kap sadı ğına ilişkin ayrıntılı
açıklama yap.imıştır
Amaç, u } un şeki de ( \-e arsa

a| t

alıac ar

b ır li kte ) aç ıklanm ştı I

Yöntemdc araşt ırTnanın evren ve ömeklemi açıkl
anmıştır. Araştı rmanrn tasarrmına göre
yapılacak işlen basamakları başka biı araştıImacı
yapabilecek açıklıkta açıklanmıştır. veri
toplama araçiırı ile ilgili (geçerlik ve güvenirlik
çalışmalan vb. ) ayrınhh bilgi verilmiştir.
Başwru ııı etni içeri sinde atıfta bulunul an tüm kaynaklar, "ka
ynaklar" bölümünde

listelenmiştir

Veri topla.ıa araçlan (anket/ölçekler/gözl em- gönlşme
formu vb .), ek olarak başr.uru

metnine eklerniştir

Taahh u tna ,ne araş lrnava

o

d üzenl eı]t p soruml u araşttrmac

tarafi ndan imzalanmıştır.

A y dınl at]

m lş Onam F o ITn u

d ğer

araştırmıcılar

araştlrma },a o re h azl r lanmı ş e m za|arııı,ıı r
ştl

Kayıt Tarihi:

Protokol No:

9
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YALovAÜNivBnsİrnsİ

INSAN ARAŞTIR\IALARJ ETİK Kİ.JRLLU KARARI

ARAŞTIRVIA BAŞLIĞI
ör:

ARAŞTIR yIANIN TÜRÜ

ARAŞTIR ,,IACILAR

( 1

)

Nicel-Tanımlaycı Araştırma

(2) Yüksek Lisans Tezi (Tez
çalışması ise)

1) Sorumlu Araştırmacı Unvanı, Adı Soyadı

2) Tez Danrşmanı Unvanı, Adı Soyadı
J Di

|(ARAR

ETİK KURUL BAŞKANI

ların Unvanı, Adı So

(Etik Kurul tarafından doldurulacakıır)

TARiH

ivıza,

Dikkat: Araşırmada kullanılacak tıer türlü veri toplama aracı, öIçek ve anketin bir
kopyasını do::yan1q 5611111a ekleyerek teslim edİniz.

l0

yALovA il,ıivBnsirBsi iNsaN anaşTIRMALARJ

nrix ruRuıU

BAşVURUSU DoSyAsINI DoLDURURKEN
DiKKAT Boir,nıBsi GEREKEN HUsusLAR

l)

\'alova Üniversitesi çahşanları, öğrencileri tarafindan yapılan ve/veya yalova
üniversitesi bünyesinde yürütülen ve insan kaüiımcılaıdan bilgi toplamayı gerektiren tüm
araştırmalar. yalova Üniversitesi İnsan Araştırmalan Etik kurulu incelemesine
tabiidir.

2) Bu

Başr.uru Dosyasını doldiırarak ekleriyle birlikte sorumlu Araştırmacının bağh
olduğu bölti:rılbirim (Fakülte, Enstitü, Yük§ekokul vb.) aracılığıyla resmi olarak
UBYS

ile

Yalova Ünj','ersitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna gönderilmelidir. Üniversite dışı
baş},ı]rular r(jsmi yazışma yolu ile yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılmalıdır.

3) Biıimsel araştırma ve çahşmaya kaülan biıeylerin l8 yaşın altında olması, zihinsel

engelli olmıısı durumunda aşağıdaki şerhin .'Al,dınlatılmış Onam Formu''na eklenmesi
zorunludur.

ŞERı.:

"Bili:ıısel araştırma ve çahşmaya katılan bireylerin 18 yaşın altında vel.a zihinsel
engelli olmasından dolayı kendilerine ve yasal temsilcilerine, yapılacak bilimsel araştırma ve
ÇalıŞma hakl:ında gerekli bilgiler verilerek yasal temsilcilerinin onamının/onayının alınması
zorunludur."
4) Biıimsel araştırma ve çahşmada kullanılması planlanan anketler, ölçekler gibi her
tiirlü veri tolı|a'ru araçlarrrun birer kopyası, Başvuru Dosyasına ilave edilerek birlikte teslim
edilmelidir.
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