
 

Kadir Has Üniversitesi 
 Etik Kurulu (KHAS-EK) 

Başvuru Dosyası 
 

Genel Bilgiler ve İlkeler 
 

   KHAS-EK, Kadir Has Üniversitesi mensubu öğretim elemanları ve çalışanları ile Kadir Has 
Üniversitesi lisans veya lisansüstü öğrencileri tarafından yürütülecek   

 Veri kaynağı bakımından “İnsan Araştırmaları” kapsamına girmeyen (bakınız: KHAS-İAEK 
başvuru dosyası)  

 “Hayvan Araştırmaları”  kapsamına girmeyen,  

 Girişimsel olan ve/veya olmayan klinik araştırmalar kapsamına (bakınız:  
 www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm  ) girmeyen,  

 Deney niteliğinde biyolojik malzemeler ve gereçler kullanılmayan tüm bilimsel araştırma ve 
yayın etiği değerlendirme başvurularını inceler. 

  
   Kurulun inceleme ve değerlendirmelerinde esas alınan temel etik ilkeler şunlardır:  
 

 Araştırma Etiği İlkeleri 
    

Gerçekleştirilen bütün araştırmalarda “gerçeğe uygunluk” ilkesine uyulur. Veriler bilimsel 
yöntemlerle elde edilir. Elde edilmemiş sonuçlar, araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilmez. 
Gerçekleştirilen bütün araştırmalarda “bilimsel araştırmaların canlılara ve doğaya zarar 
vermemesi” ilke edilir. Yaşama saygı ilkesine gerekli özen ve duyarlılık gösterilir. 
Gerçekleştirilen bütün araştırmalarda diğer kişi ve kurumlardan elde edilen verilen ve 
bilgilerin gizliliğine, korunmasına, bu verileri, bilgileri temin eden kişi veya kurumların izin 
verdiği ölçüde ve şekilde kullanılmasına özen gösterilir. Her çeşit araştırma, yayın ve 
akademik faaliyet için temin edilen kaynaklar doğru ve amacına uygun olarak sağlanır ve 
kullanılır. 
 

 Yayın Etiği İlkeleri 
 
Bilimsel araştırma sonuçları araştırmayı bizzat ve bilfiil yapanların adlarıyla yayımlanır. 
Bilimsel yayınlarda daha önce yayımlanmış veya yayımlanmamış çalışmalardan 
yararlanırken bilimsel yayın kurallarına uygun biçimde kaynak gösterilir. Evrensel olarak 
tanınan bilim kuralları, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir 
çalışmanın tümü veya bir bölümü izin almadan ve/veya asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya 
özgün şekilde yayımlanamaz. Bilimsel araştırmada ve yayınlarda bilim ve bilgi evrensel kabul 
edilir ve daha önce yapılmış benzer çalışmalar görmezden gelinemez. 
 

 Akademik Etik İlkeler 
 
Akademik yaşamın bütün evreleri ile öğretim, yönetim ve akademik değerlendirmelere 
ilişkin görevlerde “bilimsel liyakat” temel ölçüt kabul edilir. Eğitimin eksik verilmesi, 
kopyacılık, intihal, akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat ölçütlerinin dışına 
çıkmak kişileri kayırmak, ayrımcılık, sahtecilik vb. davranışları üniversitenin akademik etik 
ilkeleri ile bağdaşmaz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm


Bilimsel Araştırma ve Yayın Konusunda  
Temel Etik İhlalleri 

 
 Araştırma ve yayında uydurma, çarpıtma, aşırma, tekrar yayınlama, dilimleme 

 Haksız yazarlık, kendi çalışmasına kaynak göstermeden atıf yapma 

 Destekleyen kuruluş belirtmeme, kurum ve kuruluşlarca sağlanan kaynakları amacına 
uygun olmayan ve usulsüz biçimde kullanma, araştırma protokollerinde kabul ve taahhüt 
edilen beyanlara uymama 

 Asılsız ve dayanaksız etik ihlal iddiasında bulunma 

 “Genel Etik İlkelere” aykırı davranışta bulunma 

 Araştırma ve yayında görevi ihmal etme veya kötüye kullanma 

 
 

Başvuru Dosyası İçeriği 
 

 Eksiksiz doldurulmuş ve ıslak imzalı başvuru formu (isimsiz başvuruda bulunmak isteyen 
araştırmacılar isimlerini sadece Üniversite Genel Sekreterliği’ ne verecekleri ıslak imzalı ve 
basılı başvuru dosyası evrakında gösterebilirler) 

 Araştırmacı tarafından aktif veri yaratmayı içermeyen, kurum ve kuruluşlardan sağlanacak 
verilerin alınması ve kullanılmasına ilişkin kurum/kuruluş izin yazıları 

 Araştırma ekibinin her üyesine ait imzalı özgeçmişler (isimsiz başvuruda bulunmak isteyen 
araştırmacılar isimlerini sadece Üniversite Genel Sekreterliği’ ne verecekleri ıslak imzalı ve 
basılı başvuru dosyası evrakında gösterebilirler) 

 Araştırma projesini amaç, kapsam, yöntem ve beklenen sonuçlar bakımından kısa ve özlü 
olarak anlatan araştırma dosyası/protokolü 

 Araştırma sonlandığında araştırma sonuçlarının nasıl kullanılacağını belirten yazı 

 Başvuru dosyası içeriği tüm evrakın kopyalandığı bir CD 

 

Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme Süreci 
 

 Başvuru dosyası, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ ne hitaben bir ön yazı ile Üniversite 
Genel Sekreterliğine teslim edilir, 

 Başvuru dosyası, KHAS-EK Başkanlığına iletildikten sonra başvuru numarası ve tarihi 
verilerek inceleme ve değerlendirme sürecine alınır, 

 Başvuru dosyasında eksik evrak varsa dosya en kısa sürede başvuru sahibine “eksik evrak” 
nedeniyle hızla iade edilir; başvuru sahibi eksik evrak tamamlayarak ve başta verilen başvuru 
numarası ve tarihini açıkça belirterek başvuru dosyasını Genel Sekreterliğe tekrar teslim 
edebilir, 

 İnceleme ve değerleme süreci sonunda gerekli nedenler e açıklayıcı notlarla birlikte “Kabul”, 
“Düzeltme”, “Ret” kararlarından birini tebliğ eden bir “KHAS-EK Değerlendirme Sonucu” 
hazırlanır ve Genel Sekreterlik yoluyla başvuru sahibine ulaştırılır. Bu süreç, normal olarak 
iki hafta alır.  

 Başvurusuna “Düzeltme” kararı alan araştırmacılar, gerekli düzeltmeler ve iyileştirmeleri 
yaparak başta verilen başvuru numarası ve tarihini açıkça belirten bir yazıyla dosyalarını yine 
Genel sekreterliğe teslim edebilir.  

 Başvurusuna “Ret” kararı alan araştırmacılar ise, belirtilen ret gerekçesi hususları dikkate 
alarak başvuru dosyalarını yeniden oluşturup Genel Sekreterliğe yeni bir başvuru dosyası 
olarak teslim edebilir. 

 
 



Kadir Has Üniversitesi Etik Kurulu (KHAS-EK) 
Başvuru Formu 

1. Araştırma Başlığı 
 

2. Araştırma Bağlamı   
 

  ☐ Yüksek Lisans Tezi 

  ☐ Doktora Tezi 

  ☐ Öğretim Üyesi Araştırması 

  ☐ Diğer ( belirtiniz) 
 

3. Araştırmacı Yürütücüsü (Adı, Unvanı, Kurumu, Birimi, E-posta Adresi, Telefon Numarası) 
 

4. Araştırmacılar(Adı, Unvanı, Kurumu, Birimi, E-posta Adresi, Telefon Numarası) 
 

5. Araştırma yürütücüsü lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma görevlisi 
ise danışmanı öğretim üyesi (Adı, Unvanı, Kurumu, Birimi, E-posta Adresi, Telefon 
Numarası) 
 

6. Araştırma Desteği  
 

  ☐Kadir Has Üniversitesi BAP 

  ☐TÜBİTAK 

  ☐AB Araştırma Desteği 

  ☐Diğer Uluslararası Araştırma Destekleri (belirtiniz) 

  ☐ Diğer (belirtiniz) 
 

7. Araştırma Süresi 
 

8. Yapacağınız araştırmanın araştırma sorusunu belirtiniz (en fazla 500 kelime). 
 

9. Araştırmanızın kapsamı ve yöntemi ile bilimsel ve toplumsal bakımdan beklediğiniz 
çıktılarını belirtiniz. 
 

10. Araştırma hayat tarzı, etnik kimlik, siyasi görüş, dini ya da felsefi kanaat işlenmesini 
içermekte midir? Açıklayınız. 
 

11. Toplanacak veri türü/türleri 
 

☐ Nicelik   ☐ Nitelik     ☐ Görsel  ☐ İşitsel      ☐ Diğer (belirtiniz) 
 

12. Veri Toplanacak Dönem (başlangıç ve bitiş tarihleri) 
 

13. Veri Toplanacak Yerler, Kurumlar, Kuruluşlar 
 

14. Veriler Kadir Has Üniversitesi dışındaki kurum kuruluş ve diğer veri kaynaklarından 
sağlanacaksa kurum, kuruluş ve diğer veri kaynağı birimlerden izin gerekliliği 

 

☐ Yok 

☐ Var( izni aldıysanız ilgili belgeyi eke koyunuz, almadıysanız nasıl alacağınızı açıklayınız) 
 



15. Veri toplamada kullanılacak yöntem, ölçme, ölçek ve tekniklerini yazınız  
 

16. Araştırmanın bilime, topluma, kişilere ve kurumlara sağlayabileceği doğrudan yararları 
belirtiniz Eğer doğrudan bir yarar sağlanmıyorsa, belirtiniz.   

 
 

17. Araştırma kişilere, kurumlara, kuruluşlara ait bilgileri içeriyor mu? Evet veya hayır şeklinde 
yanıt veriniz. Yanıtınız evet ise, verilerin kayıtlardan elde edilip edilmediği, bir hizmet ve 
belirli bir amaç kapsamında oluşturulup oluşturulmadığı veya toplanıp toplanmadığı 
hususlarında bilgi veriniz. Bu hususlardan birine evet diyorsanız söz konusu 
bilgileri/verileri araştırma amacıyla kullanmanıza ilişkin izin belgesini başvuru dosyasına 
ekleyiniz. 

 
18. Başvuru formu araştırma yürütücü (sorumlu araştırmacı) tarafından imzalanacak, eğer 

araştırma yürütücüsü lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrencisi ise bu forma 
aynı zamanda tez/proje danışmanı öğretim elemanı tarafından da imzalanacaktır. 
 

Araştırma Yürütücüsü 
 
Bu formda ve eklerinde verdiğim bilgiler ve açıklamaların tam ve doğru olduğunu, Etik Kurul 
değerlendirmesi ve onayı alınmaksızın bu çalışmada amaç, kapsam, yöntem, veri toplama, 
veri sağlama süreçleri ve içeriklerinde hiçbir değişiklik yapmayacağımı beyan ve taahhüt 
ederim. 
 
Araştırma Yürütücüsü Unvanı, Adı Soyadı ve İmzası: 
 
Tarih:  
 

Tez/Proje Danışmanı Öğretim Elemanı 
 

Bu formda ve eklerinde verilen bilgiler ve açıklamaların tam ve doğru olduğunu, Etik Kurul 
değerlendirmesi ve onayı alınmaksızın bu çalışmada amaç, kapsam, yöntem, veri toplama, 
veri sağlama süreçleri ve içeriklerinde hiçbir değişiklik yapılmayacağımı beyan ve taahhüt 
ederim. 
 
 
Danışman Unvanı, Adı Soyadı ve İmzası: 
 
Tarih: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Kadir Has Üniversitesi Etik Kurulu (KHAS-EK) 
Değerlendirme Sonucu 

 

Başvuru Numarası:                                                                                 Başvuru Tarihi: 
                          
Başvuru Sahibi Araştırmacı Unvanı ve Adı Soyadı: 
                           
Araştırma Başlığı: 
 

Değerlendirme Sonucu tarihi:        /         / 
 

Değerlendirme Sonucu 
 

      ☐ Kabul: Araştırma çalışması başlatılabilir 
 

      ☐ Düzelme Gereklidir. Düzeltme gerekçeleri şunlardır: 
  

      ☐ Ret: Ret gerekçeleri şunlardır:  
 
 

KHAS -EK Üyeleri İmzaları 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


