TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİ TOPLAMA İŞLEM BASAMAKLARI

1. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA UYGULAMA İZİN İŞLEM BASAMAKLARI:
Üniversitemiz Etik Kurulunun 03.01.2018 tarih ve 78 nolu toplantısında alınan karar uyarınca
Etik Kurulu Başvuru Süreci ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden izin alma işlemlerinde ise
aşağıdaki basamaklar izlenecektir:
a) Etik Kurulu Başvuru Süreci
http://www.egitim.sakarya.edu.tr sayfasında bulunan Formlar-Diğer Formlar kısmında yer alan
Anket/Ölçek Uygulama kısmındaki formların tamamının eksiksiz şekilde ve bilgisayar ortamında
doldurulması gerekmektedir.
Formlar:
1- Lisansüstü Programlar Anket Onay Formu (2 Adet) (1 Adet form etik kuruluna teslim edilecek, 1
adet form ise etik kurulundan onay çıktıktan sonra enstitüye teslim edilecektir.)
2- Başvuru Formu
3- Başvuru Kontrol Listesi
4- Bilgilendirilmiş Onam Formu
5- Özgeçmiş Formu
6- Uygulanacak ölçme aracı -Anket/Ölçek/Görüşme Formu
• İlgili formların ıslak imzalı şekilde olması gerekmektedir. Müracaat formlarının ve uygulanacak
anket/ölçeğin her sayfasının danışmana paraflatılması gerekmektedir.
• Evraklarını eksiksiz hazırlandıktan sonra, başvuruların, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
Rektörlük Binası İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı katında bulunan 104 numaralı odada Hanife
BABACAN (Telefon; (0264) 295 67 45)’e elden yapılması gerekmektedir.
b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden İzin Yazısı Alma İşlemi
• Anket Onay Formu • Etik Kurulu Kabul Yazısı
• Uygulanacak Anket veya Ölçekler
• Anket/Ölçek Uygulanacak Kurumun talep ettiği evrak ve bilgiler (Öğrenci Tarafından yerine
getirilmelidir.)
• Tez Önerisi Formu Fotokopisi
Evrakların eksiksiz hazırlanarak, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Sonrasında, Anket/Ölçek uygulama ile ilgili kurumlar arası yazışma işlemleri başlamış olacaktır.
ÖNEMLİ! Sakarya Üniversitesi araştırma uygulama izin işlem basamakları tamamladıktan
sonra, eğer Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda araştırma/uygulama yapılacaksa 2.
maddede yer alan süreçlerin izlenmesi gerekmektedir.
2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARDA YAPILACAK OLAN
ARAŞTIRMALAR İÇİN ARAŞTIRMA UYGULAMA İZİN İŞLEM BASAMAKLARI
Milli Eğitim Bakanlığının 21.10.2020 tarih, E. 1563890 sayılı ve Araştırma Uygulama İzinleri konulu
genelgesine istinaden öncelikle http://ayse.meb.gov.tr adresinden ön başvuru yapılacak ve daha sonra
http://ayse.meb.gov.tr adresinde yer alan aşamalar izlenecektir.
Dikkat edilmesi gereken noktalar:
•

Araştırmacı öğrenci ise araştırma önerisi bağlı bulunduğu enstitü/fakülte tarafından onaylanmış
olmalı ve başvurular enstitü veya fakülte aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

•
•
•
•

•

Araştırma yapılacak okulların sayısı, türü, illere göre dağılımı ve örneklem sayıları net olarak
ifade edilmelidir.
Araştırmacılar başvurularında genelge ekinde yer alan izin başvuru taahhütnamesini imzalamış
olmalıdır.
Araştırma uygulama izin onayının başvurulan eğitim öğretim yılını kapsadığı unutulmamalıdır.
Araştırma uygulama izin başvurularının uygulama tarihinden en az 45 gün önce yapılması ve
eğitim öğretime engel olunmaması için yarıyıl tatili ve yaz tatilinden 3 hafta öncesine kadar
araştırmaların tamamlanması gerekmektedir.
Tezini tamamlayan ve Eğitim Bilimleri Enstitüsüne teslim eden araştırmacı bu aşamadan sonra
tezinin sonuç raporunu tezini Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne en son teslim ettiği tarihten itibaren
30 (otuz) gün içerisinde “izin aldığı ilgili birime” göndermekle yükümlüdür.

ÖNEMLİ NOT:
1- Üniversitemiz Etik Kurulunun 01.02.2017 tarih ve 65 numaralı toplantısı ile her ayın ilk
çarşambası yapılan toplantılar için çarşambadan önceki Cuma’nın son başvuru tarihi olduğuna
oy birliği ile karar verilmiştir.
2- Bazı kurumlar Anket/Ölçek uygulama ile ilgili kendi etik kurullarından da izin alma talebinde
bulunulmasını isteyebilirler.

