
 
 

FEN, SOSYAL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL  
BAŞVURU FORMU 

Öğrenci / Araştırmacı 
Adı Soyadı               : 
Numara               : 
Telefon                : 
e-posta                 : 
Enstitü / Program Adı                              : 
Danışmanı               : 

Araştırmanın Adı                             : 
 
 
Araştırmanın Yapılacağı   Kurum(lar)       : 
 
 
Sorumlu Araştırmacı                                    : 
 
Yardımcı Araştırmacı(lar)                            : 
 
 

Araştırmanın Niteliği          

 Bireysel Araştırma Projesi                

 Doktora Tezi             

 Uzmanlık Tezi  

 Yüksek Lisans Tezi  

 Diğer ( Açıklayınız )  
 Araştırmanın Türü            

 Retrospektif Araştırma Projesi   

 Anket Çalışması  

 Lab. Çalışması 

 Vaka – Kontrol Çalışması 

 Saha Çalışması 

 Diğer ( Belirtiniz )  
 

Öğrenci                                                 Sorumlu Araştırmacı                           Yardımcı Araştırmacı: 
İsim:                                                       İsim :                                                        İsim: 
 
Tarih:                                                      Tarih:                                                         Tarih: 
 
 İmza:                                                      İmza:                                                         İmza:  
 

 



ÇALIŞMA PROTOKOLÜ 

Protokolde aşağıdaki maddeler ve gerekli açıklamalar yer almalıdır.  

1. Projenin Adı       :  

 

2. Projenin Önemi  : 

 

3. Araştırmanın Gereç ve Yönetimi : 

 

4. İncelenecek Parametreler : 

 

 

a) Parametrelere nerede ve kim tarafından bakılacağı 

 

b) Öngörülen çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri 

 

5. Araştırmaya dahil olacak denek sayısı ve bunların niteliği  

 

6. Araştırmaya dahil olma ve araştırmaya almama kriterleri 

 

7. Gönüllü ve/veya hastanın araştırmadan çıkarılma kriterleri ve araştırmadan çıkarılanların izlenme 

süresi 

 

8. Araştırmaya son verme kriterleri 

 

9. Araştırmada kullanılacak takip formlarının birer örneği  

 



10. Araştırma sonucunda elde edilecek verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak olan istatistiksel 

yöntemler 

 

11. Kaynaklar 

 

ARAŞTIRMA BÜTÇESİ  

 

Araştırma bütçesinin kaynağının ne olduğu ve nasıl karşılanacağının açıklanması gerekmektedir.  

 

 

 

SORUMLU ARAŞTIRMACI (LAR) :        

Adı Soyadı: 

İmza:  

 

 

  



AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

Değerli katılımcı, sizi [çalışma başlığı ] konulu araştırmaya katılmaya davet ediyoruz. 

Söz konusu çalışma, bir [ program adı örnek : tez çalışması ] gerekliliğidir. 

Bu çalışmanın amacı :  

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılacak yöntemler :  

 

 

 

 

 

  



Açıklamalar :  

Bu çalışmaya katılmayı kabul ederseniz, sizin [ 20 dakikanızı ] alacak bir anketi cevaplamanız istenecektir. 

Elde edilecek tüm veriler anonim olup, tamamen gizli kalacaktır.  Hiçbir veri başka bir formatta başka bir 

amaçla yayınlanmayacaktır. Veriler güvenli bir ortamda saklanacak ve sadece araştırmacı erişime sahip 

olacaktır. Herhangi bant kaydı veya yazılı metin kullanıcı tarafından çalışma tamamlandığında yok 

edilecektir. Bu çalışmaya katılım gönüllüdür. Bu çalışmaya katılmak veya katılmamak, Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi ile mevcut veya gelecekteki ilişkilerinizi etkilemez. Eğer katılmaya karar verirseniz, istediğiniz 

zaman ayrılma hakkına sahip olup tüm verilerinizin tahrip edilmesini isteyebilirsiniz.  

 

İletişim ve Sorular için lütfen [ adınızı ve iletişim bilgilerinizi ekleyin ] ile irtibata geçiniz.  

Rıza Beyanı : 

 

 

Yukarıdaki bilgileri okudum ve aydınlatıldım.  

Çalışmaya katılmayı kabul ediyorum.   

 

 

İmza :                                  Tarih :  

 

 

Araştırmacı İmzası:             Tarih :  

 

 

 

 

 

 

 


