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  DOSYA TESLİMİ VE DOSYA DÜZENİ 

 

1 Kapak Sorumlu araştırmacının adı soyadı ve unvanı yazılmalıdır. 

Not: Kapak sayfasına imza atılmamalıdır. 

2 Başvuru Dilekçesi Sorumlu araştırıcı tarafından imzalanmış olmalıdır. 

3 Anabilim Dalı Onay Yazısı Araştırmacının bağlı bulunduğu Anabilim Dalı / Klinikten alınmış, 
Akademik Kurul Kararı veya Anabilim Dalı başkanından ya da klinik 
Şefinden bilgisi ve izni olduğuna dair yazı bulunmalıdır. NOT 1: Sorumlu 

araştırmacı veya yardımcı araştırmacılar içinde Bölüm Sorumlusu 

varsa indirilen formdaki Bölüm Sorumlusu yazısı silinip Başhekimlik 
yazılarak Başhekimden imza alınmalıdır. NOT 2: COVİD-19 ile ilgili 

araştırmalarda Bölüm Sorumlusu yazısı silinip Başhekimlik yazılarak 

BAŞHEKİM imzalı olmalıdır. 

4 Çalışmanın Yapılacağı Merkezden İzin 

Yazısı 
Çalışmanın yapılacağı klinik bağlı olunan klinikten ayrı bir klinik ise, 
çalışmanın yapılacağı Anabilim Dalı / Klinikten alınmış, Anabilim Dalı 
başkanından ya da klinik şefinden bilgisi ve izni olduğuna dair yazı 
bulunmalıdır.  

5 Başvuru formu Sorumlu araştırmacı tarafından ( sorumlu araştırmacı ve yardımcı 
araştırmacılar) başvuru formuna adı – soyadı ve imzalanmış olmalıdır. 
Varsa Danışman (yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, bireysel 
araştırma projesi) başvuru formuna adı – soyadı ve imzalanmış olmalıdır. 
Varsa, anket eklenmelidir. 

Not: Form üzerinde kalemle işaretleme kesinlikle olmayacaktır aksi 
taktirde dosya kabul edilmeyecektir. 

6 Araştırma Bütçesi Çalışmanın ayrıntılı bütçesi hazırlanmalı ve bütçe başvuru dosyasında 
bulunmalıdır. Bütçe varsa her bölüme MİKTARI belirtin bütçe yok ise her 
bölüme YOKTUR diye belirtilmelidir 

7 Özgeçmişler Araştırmacının ve diğer araştırmacıların varsa danışmanın güncel kısa 
özgeçmişi ayrı ayrı dosyaya eklenmelidir 

8 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu örneği hazırlanmalıdır. Her dosyada 
kesinlikle eklenmelidir. 

Not: Retrospektif çalışmalarda BGOF örneği olmayacaktır. 

9 Helsinki Bildirgesi  Helsinki Bildirgesi Bütün araştırmacılar tarafından her sayfanın alt 
bölümüne paraf atılmalı son sayfasına adı – soyadı ve imzalanmış olmalıdır 

10 Taahhütname Taahhütname hazırlanmalı. Sorumlu araştırmacı, Yardımcı araştırmacılar 
ve varsa danışmanın adı – soyadı imzası olmalıdır. 

11 Literatür Başvurulacak proje ile ilgili yayınlanmış en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) 

Literatür dosyasına eklemelidir 

12 Dosya düzeni  Başvuru evrakları hazırlandıktan sonra, tüm başvuru evraklarının çıktısı 
alınarak, mavi şeffaf dosya içinde evraklar ayrı ayrı dosyalanmış bir şekilde 
dosya Etik Kurul Sekreterliği’ne teslim edilmelidir. 

13   Önceki Başvurular Varsa, daha önce ret edilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir 

onaylı örneği sunulmalıdır. 

14 Toplantı Tarihi ve Dosya Teslimi Toplantı tarihimiz her ayın ikinci Çarşamba günü olarak 

belirlenmişti. Belirtilen toplantı tarihi dikkate alarak, en geç toplantı 

tarihinden önceki yedi (7) iş günü mesai bitimine kadar dosya 

eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. 

15  
Dosyanın mail gönderilmesi  

Sekreterliğe teslim edilecek fiziki dosyadaki asıl belgelerin imzalı 

olması koşuluyla; İlgili dosyada bulunan tüm evrakların bir örneği, 

“başvuru formundaki sırasına göre” sadece bir adet PDF formatında 

birleştirilerek tek dosyaya uyarlanmış biçimde 
sancaktepeetikkurul@gmail.com Mail göndermeniz gerekmektedir.  


