
T.C
yALovA üıive nsirısi ixsı.N ARAşTIRMALARı

Bri« «unur,u BAşvURu DosyAsI
l. Araştırnıanın adı:

2. Araştırnıacrlara ait bilgiler:

Araştırmacı Bilgileri:Sorumlu

Unvan. .{dı-Soyadı:

Görev l eri ve
Adresi:

Araştrrınanın
Yürütüleceği
Kurum:

Tlf (GS.ı{) ve E-
posta:

imza

Tez Danrşmanı Bitgileri:

Unvan, \dı-Soyadı:

Görev \ eri ve
Adresi:

Tlf (GS.,{) ve E-
posta:

|mza

Yardımcı Araşhrmacı Bilgileri

Yardımcı Araştırmacı (1)

Unvan, \dı-Soyadı:

Görev \ eri ve
Adresi:

Tlf (GSI',I) ve E-
posta:

l



r

Imza

Unvan. Adı-Soyadı:

Görev yeri ve
Adresi:

TIf (GS \{) ve E-
po§ta:

imza

Unvan, Adr-Soyadı:

Görev -r'eri ve
Adresi:

Tlf (GS]ı{) ve E-
posta:

imza

Unvan, ıdı-So,ı.adı:

Görev 'l eri ve
Adresi:

Tlf (GS I) ve E-
posta:

imza

3. Araştırmanın niteliği:

İ 3ireysel Araştırma Projesi

n ]oktora.iSanatta Yeterlik Tez Çalrşması

\'üksek Lisans Tez Çalışması

2

İ )iğer (belirtiniz1;

Yardımcı Araştırmacı (2)

Yardımcı Araştırmacı (3)

Yardımcı Araştırmacı (Diğer|eri)



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

Tam deneysel araştrrma

Yaıı deneysel alaştırma

C) Diğer

! Diger Araştırm aTüri1 (betirtiniz):

5. Veri toplıma yöntemi:

Anket

Cözlem

S.-.s ve görüntü kayıtları

2,!::r!:r',Nicel araş.nrma (Bir eğitimirı/girişimin vb. etkinliğini
de ger I e ndır m e k üzere yapı l an de neys e l araş l ır ma l ar)

Ölçek çalışması

Görüşme

Dosya,/ veri kaynakları taraması

Bilgisayar ortamında tesVanket uygulama

Dl.ğeİ aehrtiniz):

6. Etik Kurul onayr sonrasr veri toplanacak süre:

n ıuı, 3ay E ouy I lzay I lz-z+ ay nDiğer:

7. Veri Toplanması Planlanan Yerler/Mekanlar, Kurum ve Kuruluşlar:

1)

2)

J

ı
ı
ı
ı
ı



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 ile ilgili, daha önce herhangi bir Etik Kurula başvuru yapıldı mı?I Eı et (Evet ise bir önceki başvuru ile ilgili tüm belgeleri ekIeyiniz)

! Hı,yır

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

! Ha1 ır

12, AraŞtırına katılımcıların İiziksel veya ruhsal sağlıklarını tehdit edici sorular içeriyor
mu?

Eveı (açıklayınız):

Ha1 ;r

l3. Katrlım,.ılarrn kişilik hakları ve özel bilgileri korunmakta mıdır?
Eve ı

Hay ,r (açıklayınız):

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

çıklayınız):

4

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



20

16, Gönüllü katrlımı bozacak ve katrlımcıları suistimal edecek tehditlere karşı ne gibiönlemler alınmrştır? (aç ıkl ayı nız)

17, Gönüllülerin araştırmaya katılma ve çıkma/çıkarılma koşulları açık ve netolarak belli midir? (açıklayınız)

18. Beklenen katıhmcı savrsı:

19, katılımcıları en iyi tanımlayan seçenekleri işaretleyiniz (birden fazla seçenek
işaretle ııebiIir)

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



20. Araştırma Özeti

ff::::r:, ". 
ilişkin bilgiIer aşağıdaki başlıktara göre konunun uzmanı olmayan kişilerce deokunacagl .|,öz önüne alınarqk, açılqa ve olabildiğince basitleştırilerek yazılmalıctıi)

(Kısa liieratür bilgisi ile araşnrmanın konusu açıklanmalıdır)

Konu:

Amaç:

Kapsanı:

(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)

Yöntem:

Kaynaklar:

ı.
7

3.

(:ı


