
 
ÇALIŞMA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

KAYIT NO 20…../ 

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI 

 
 
 
 

SORUMLU ARAŞTIRMACI  

DİĞER ARAŞTIRMACILAR 
 
 

ÇALIŞMANI TÜRÜ ☐Tez çalışması ☐Bireysel araştırma  

ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ 

☐ Tanımlayıcı                                ☐Metodolojik 

☐Yarı Deneysel                     ☐Niteliksel 

☐Deneysel                                     ☐Diğer 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Çalışma başlık yönünden bu kurulun inceleme kapsamında mıdır? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Araştırmacılar bu çalışmayı yapabilecek niteliklere ve yetkinliğe sahip mi (Özel 
uygulamalar için yetki belgesi vb. var mı? ) 

☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 

Çalışmanın başlığı çalışmanın içeriği ile uyumlu mu? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın yürütüleceği birimler uygun olarak seçilmiş mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın önemi ve gerekçesi belirtilmiş mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın amacı belirtilmiş mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın yapılacağı örneklem türü amaca uygun olarak belirlenmiş mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın yapılacağı örneklem türü yeterince açıklanmış mı? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın katılımcılara zarar verici bir riski var mı?  ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmaya dâhil olma, olmama veya çıkarılma ölçütleri belirtilmiş mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmada veri toplama tarihleri belirtilmiş mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın yürütüleceği tarihler belirtilmiş mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Veri toplama araçları uygun mu? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın yöntemi uygun mu? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Veri toplama yöntemi uygun mu? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Veri toplama aracında etik bir uygunsuzluk var mı? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Gerekli izinlerin alınacağı belirtilmiş mi? (Kurum izinleri, bireysel izinler) ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Gönüllüleri bilgilendirme formu yeterli mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışma daha önce yapılan bir çalışmanın tekrarı niteliğinde mi? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 
Çalışmanın çevre ve / veya iş sağlığını tehdit edecek bir riski var mı? ☐ Evet          ☐ Hayır  ☐Kısmen 

 

Bu çalışma ile ilgili diğer görüşler: 

SONUÇ: Tarafımdan incelenen çalışmanın yürütülmesi 

  ☐ Etik açıdan uygun bulunmuştur. 

  ☐ Belirtilen düzeltmeler yapılarak tekrar değerlendirilmelidir.   

  ☐ Etik açıdan uygun bulunmamıştır. 

 

☐ İlgili birimdeki etik kurula başvurulmalıdır. 

☐ Uzman/ bilirkişi görüşüne başvurulmalıdır. 

☐  Araştırmacılarla görüşme yapılmalıdır. 

ETİK KURUL ÜYESİNİN 
Unvanı/ Adı Soyadı                                                                                              Tarih                                      İmza 

 
 
 
 

 


