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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU 

 

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ BAŞVURU DOSYASI KABUL KONTROL LİSTESİ 
 

Sıra no Belge  EVET 

1 Başvuru 
dilekçesi 

1. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı, imzası, 
tarih ve iletişim bilgileri var mı? 

2. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
□ 

2 Anabilim Dalı 
Başkanlığının 
yazısı (üniversite 
için) 

1. Anabilim dalı başkanının unvanı, adı, soyadı, imzası 
ve tarih var mı? 

2. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
3. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı doğru 

yazılmış mı? 
4. Hangi işlerin o anabilim dalında yapılacağı belirtilmiş 

mi? 

□ 

3 Ön izin yazısı 
(üniversite dışı 
kurumlar için) 

1. Kurum yetkilisinin (Başhekim, Müdür vs.) unvanı, 
adı, soyadı, imzası ve tarih var mı? 

2. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
3. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı doğru 

yazılmış mı? 
4. Hangi işlerin o kurumda/birimde yapılacağı 

belirtilmiş mi? 

□ 

4 Covid-19 
çalışması için 
Sağlık Bakanlığı 
onayı 

1. Sağlık Bakanlığına çevrimiçi yapılan başvuru formu 
var mı? 

2. Sağlık Bakanlığının çevrimiçi onay yazısı var mı? 
□ 

5 Taahhütname-1 1. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
2. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı, imzası ve 

tarih var mı? 
3. İlgili yerler işaretlenmiş mi? 

□ 

6 Taahhütname-2 1. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
2. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı, imzası ve 

tarih var mı? 
□ 

7 Taahhütname-3 1. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
2. Tüm araştırmacıların unvanı, adı, soyadı, imzaları ve 

tarih var mı? 
□ 

8 Covid-19 
Taahhütnamesi 

1. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı, imzası ve 
tarih var mı? □ 

9 Görev (iş) 
dağılımı tablosu 

1. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
2. Tüm araştırmacıların unvanı, adı, soyadı ve 

yapacakları görevler belirtilmiş mi? 
3. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı, imzası ve 

tarih var mı? 

□ 

10 Özgeçmişler 1. Tüm araştırmacıların özgeçmişleri var mı? 
2. Özgeçmişlerde eğitim durumları ve uzmanlık alanları 

belirtilmiş mi? 
3. Halen görev yaptıkları yer belirtilmiş mi? 
4. Araştırmacıların iletişim bilgilerini (telefon, e-posta 

vs.) içeriyor mu? 
5. Özgeçmiş sahibinin imzası var mı? 

□ 
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11 Literatürler 1. En az 3 adet konuyla ilgili literatür eklenmiş mi? 

□ 

12 Veri (Takip) 
formu 

1. Sorumlu araştırmacının unvanı, adı, soyadı belirtilmiş 
mi? 

2. Araştırmanın başlığı doğru yazılmış mı? 
3. Kişisel özel bilgilerden (TC no, adres, protokol no, 

dosya no, telefon no vs.) arındırılmış mı? 
4. Vaka no, sıra no, birey no veya başka bir kod 

eklenmiş mi? 

□ 

13 Anket formu 1. Anketin başında gönüllüye hitaben yazılmış kısa 
bilgilendirme var mı? 

2. Sayı aralıkları uygun şekilde oluşturulmuş mu? 
□ 

14 Onam formu 1. Araştırmadaki farklı gruplar  (örneğin sağlıklı kontrol 
ve hasta grupları) için ayrı formlar oluşturulmuş mu? 

2. Gönüllüye uygun bir ifade ile hitap ediliyor mu? 
3. Araştırmada çocuklar varsa hem çocuklar hem de 

ebeveynleri için ayrı onam formu oluşturulmuş mu? 
4. Onam formlarında araştırmacının unvanı, adı, 

soyadı, ve iletişim bilgisi belirtilmiş mi? 

□ 

15 Bütçe beyanı 1. Bütçe gerekiyorsa, tahmini bütçe miktarı ve bütçe 
kalemleri ile bütçenin hangi kaynaktan temin 
edileceği belirtilmiş mi? 

□ 

16 Başvuru formu 1. Bütün alanlar doldurulmuş mu? 
2. Verilerin ait olduğu tarih aralıkları belirtilmiş mi? 
3. İstatistik kısmı uygun şekilde hazırlanmış mı? 
4. Tüm araştırmacıların unvan, ad, soyadı ve imzaları ile 

tarih var mı? 

□ 

17 Ölçekler 1. Araştırmada kullanılacak ölçeklerin örnekleri 
eklenmiş mi? □ 

18 Biyolojik 
materyal 
transfer formu 

1. Bütün alanlar doldurulmuş mu? 
2. Taraflarca imzalanmış mı? □ 

 

 

Kontrol eden görevli: 

 

Teslim alındığı tarih: 

 

 

 


