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MUĞLA SITKI KOÇMAN üNİVERSiTESi REKTöRLüĞüNE

iıgı ,Yiı]l_Eğ,!i. Bakanlığımızın 21/0l/2020tarihli ve l563890 sayılı (202Ol2 no'lu
GENELGE) yazısı.

. -. . Üniversiteniz bünyesinde araştırma uygulama izin talebinde bulunan kişilerin,Müdürlüğümüze bağlı her tür ve derecedeki 
- 
okul ve kurumlarda yapacakları 

";;;"uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin talepleiyle ilgili g"i.tıi l".tır.Bakanlığımızın ilgi genelgesi ile güncellenmiştir.

Ek- l Araştlrma Uygulama Genelgesi dogrultuslunda, Ek-2 de y* ,Ü" 
" 

U"İg.İ.ltamamlamalan ve Ek-3 Araşıırma izni Başvunı Taahhüınamesini doldurarak Üniversi"tenizaracılığı ile kurumumuzdan izin talebinde bulunulması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

.rüvEttLl ELEKTRoNıK ı zALi\ msffi\--s.l8rt'ıry

Adres] Muğla II Milli Eğitim Müdürlüğü Menteşe Muğla
Elektronikig: http://migı" .Jg"r;- '-"'-"" "'"''" Bilgi için: Ezgi MANTIC,
e-posta: arge48@meb gov;.tr " Tel| 0(25212804824

Faİs: 0 (252) 280 48 67
Bu €waİ 8nv€oli .l€ktronik --



T.C.
MİLLi EĞiTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 8l5766l3-10.06.02-E. l563890
Konu : Araştırma Uygulama İzinleri

Telefon No: (0 3t2) 296 94 00 Fax: (o 312) 2ı3 6l 36
E-Posta: yegitek@meb.gov,ı, lntemet Adfesi: http]//ye8itek,meb 8ov.r

GENELGE
2020/2

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda;
üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların
YaPacakları ulusal ve uluslararası araşttrma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin
talepleri aşağıdaki usul ve esaslara göre değerlendirilip sonuçlandırılacaktır:
l- Araştırma ve veri toplama araçlarının (anket, görüşme-gözlem formları) içeriğinin

Türkiye cumhuriyeti Anayasası, taraf olunan uluslararası anlaşmalar ve iozieşrieıer
başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun i|e
yürürlükle olan tüm yasal düzenlemeler ve Türk Milli Eğitiminin genel ve özel
amaçlarına uygun olacak şekilde hazırlanması, planlanması ve uygulanması
sağlanacaktır.

2- Tüm izin başvuruları ilk olarak http://ayse.meb.gov.tr üzerinden ön başvuru olarak
yapılacaktır, sistem, izin talebinde bulunan kişi veya kurumları araştırma uygulama
izinlerini hangi birimden alacaklarına dair yönlendirme yapacaktır. irın uuşur."rrrnau
bulunanların daha sonra gerekli belgeler ite doğrudan araştırma izni verecek birime
başvurmaları gerekmektedir.

a) Örnektemi tek bir ili kapsayan araştırmalar için ilgili il milli eğitim müdürlüğüne,
b) Birden fazla ilde, bir genel müdürlüğü ilgilendiren araştırma uyguıan,a izin

talepleri için ilgili genel müdürlüğe,
c) Bakanlığın bir birimini ilgilendiren araştırmalar için ilgili genel müdürtüğe,

biıden fazla birimini ilgilendiren araştırmalar ile uluslararası .İı,lyett"ti araştırma'iariçin strateji Geliştirme Başkanlığına müracaat edilecektir. eirden fazıa birimi
ilgilendiren araştırma başvuruları strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ilgiIi genel
müdürlükler arasında koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılacaİtır.

3- Örneklem belirlemek için gerekli veri talepleri izin için başvurulacak birime yapılacaktır.
4- Araştırma izinleri, başvurulan BakanIık birimi tarafından verilecektir.
5- Başvurularda araşttrma önerisi, veri toplama araçları, belge ve materyallerin tamamı izin

başvurusu yapılan birime sunulacaktır. Araştırma öneiisinde u.u§t,..un,n amacı ve
önemi, problem ve alt problemler, sayıltılar, sınırlıhklar, tanımlar, araştırmanın yöntemi,
evren ve örneklem, veri toplama araçları, verilerin analizi, geçerlik, güvenirlik bilgileri
ve çahşma takvimi yer almalıdır.

6- AraŞtırmacı, öğrenci ise araştırma önerisi bağlı bulunduğu enstitij,/ fakülte tarafından
onaylanmış olmalı ve başvurular enstitü veya fakülte aracıliğıyla gerçekleştirilmelidir.

7- Araştırma uygulama izin başvurularında ticari amaç güdülmemesine, kişi, kurum,
kuruIuş, firma, marka reklamını veya tanıtımını ön'püna çıkaran iiade';. ;r;İ".
bulunmamasına dikkat edilecektir.

8- Araştırmaların uygulanması esnasında hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek,
eğitim-öğretimin aksatılmamasına dikkat edilecek, araştırma uygulamaları gontİııtiıtıı<

için: Şeyda KARA
ögretrnen

Telefon No: :(0 3l2) 296 94 18

21.01.2020

koordanatör
(0 3l2) 296 9s 82
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eSaSlna göre gerçekleştirilecektir.
9- Milti Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda tıbbi araştırma yapmak isteyenlerin bağlı

bulundukları üniversitenin veya hastanelerin etik kurulundan alacakları onay yazısınr,
ayrıntılandırılmış onam formunu, veli bilgilendirme ve yazılı izin formlarını başvuru
evrakına eklemeleri gerekmektedir. Ömeklemdeki kişilerin reşit olmamaları durumunda
"ayse.meb.gov.tr" modülündeki örneğe göre hazırlanan form ile velilerin yazılı
izinlerinin alınması gerekmektedir.

l0- Araştırma yapılacak okulların sayısı, türü, illere göre dağılımı ve örneklem sayıları net
olarak ifade edilmelidir.

l l- BaŞvuruda bulunulan araştırmanın ömeklemi, istatistiksel yöntemlere göre belirlenmeli,
örneklem ekonomiklik, ulaşılabilirlik ve uygutanabiIirlik açısından uygun olmalıdır.

a) Örneklem, evreni temsil edebilirlik açısından yeterli ve asgari düzeyde tufulmalı,
yüksek hata ve risk oranları dikkate alınmış şekilde abartılı olmamalıdır.

b) kurumsal yazışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için örnek|em;
okullar/kurumlar üzerinden ya da örnek|emde yer alan katılımcıların okullara./kurumlara
göre dağılımları belirlenmelidir.

c) uygulamanın hangi okullarda,&urumlarda, hangi katılımcı gruplar üzerinde ve
bu gruplardan kaçar kişi ile yürütüleceği ve katılımcıların kurumlar düzeyinde
dağılımlarına yönelik bilgiler, başvuru evrakında açık bir şekilde yer almalıdır.

l2- Araştırma uygulama izin başvurularında yabancı dilde hazırlanan dokümanlar
baŞvuruYu yapan kişi/kurum/kuruluş tarafından Türkçe tercümesi ile birlikte ilgili birime
gönderilecektir. Herhangi bir ihtilaf durumunda tercüme metni esas alınacaktır.

l3- Araştırmacılar başvurularında ekte bulunan izin başvuru taahhütnamesini imzalamış
olmalıdır.

l4- Deneme modelli araştırmalar için yapılacak başvurular öncesinde, araştırmacıların illilçe
milli eğitim müdürlükleri ile uygulamanın gerçekleştirileceği okullaİ ve ilgili kişilerle
önceden irtibata geçerek bilgitendirme yapma|arı ve alınan okul onayinı baıvuru
esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

l5- AraŞtırmalarında ses veya görüntii kaydı yapacak araştırmacıların araştırma önerilerinde
bunu belirtmeleri, ayrıca okul sınırları ddhilinde yapacakları kayıtlar için okul
müdüründen. öğrelmenlerden ve öğrenci velilerinden yazlİ izinalmalarİ gerekmektedir.

l6- Çalışmalarda anket, görüşme/gözlem formu içeriğinin ve veri toplama aracında yer alan
soruların/ ifadelerin etik açıdan uygun olması ve ankete katılanların kişilik haklannı
ihlal eder nitelikte olmaması gerekmektedir.

l7- veri toplama araçlarının uygulanması için gereken süre bir ders saatini geçmeyecektir.
l8- veri toplama araçlarında yer alan ifade ve soruların araştırmanın konusuyla örtüşmesi

gerekmektedir.
l9- Araştırma uygulama izni için başvuranlar, başka kişi ya da kurumların geliştirdikleri

veri toplama araçlarını kullanacaklarsa veri toplama araçIarını kullanma|ı için gerekli
izin belgelerini başvuruya ekleyeceklerdir.

20- katılımcılar, araştırmaya katılmadan önce araştırmanın kapsadığı riskler hakkında
bilgilendirilmelidir. Araştırmacılar toplanan kişiseI verilerin katılımİıların izni olmadan
kamuya duyurulmayacağını taahhüt edeceklerdir.

2l- Araştırmacılar kendileriyle irtibat kuruIabilmesi için yazışma adreslerini, varsa
kendileriYle iletişim kurutabilecek e-posta adreslerini ve telefon numaralarını başvuru
evrakında belirtmek zorundadır.

22- Araştırma uygulama izin başvuruları, tek bir birimi ilgilendiriyorsa ilgili birim
tarafından en fazla 30 gün içerisinde, birden fazla birimi ilgilİndiriyoİ.u 

"n 
f.İıu +5 giın

içerisinde değerlendirilip sonuçIandırılacaktır.

Telefon No: (0 ] 12) 296 94 00 Fax: (0 3 |2) 213 61 36
E-Posıa: yegitek@meb gov.tr intemet Adresi: http://y€gitek.meb.gov tr

Şeyda
ögreımen

Te]eibn No| (0 ]l2) 296 94 l8
koordinator

(0 3l2\ 296 95 82

23- Araştırma uygulama izin onayı başvuru yapılan eğitim öğretim yılını kapsayacaktır.
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Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde izinler her eğitim öğretim yılı için
uzatılabilecektir.

24- AraŞtırma sırasında elde edilen, öğrencilere ait her tiirlü kişisel bilgi, velilerin yazılı izni
ve mahkeme kararı olmadan hiçbir şahsa veya kuruma verilmeyeceltir.

25- İzin verilen araştırmaların uygulamasında izin veren birim tarafından mühürlenen ve
imzalanan veri toPlama araçları kulIanılacaktır. Aksi yönde hareket eden|er kurumlarına
bildirilecek, haklarında adti ve idari işlemler yürütülecek ve ortaya çıkabilecek her türlü
sonuçtan araştırmacı sorumlu olacaktır.

26- Araştırma uygulama izni,. başvurudaki veri toplama araçIarı ile sınırlıdır. Araştırmaya
Yönelik olarak resmi istatistik programları kapsamında bir veri talebi varsa izin belgesi
ile birlikte ayrıca Strateji Geliştirme Başkan[ığına başvuru yapılmalıdır.

27- Araştırma uygulama izin başvurularının uygulama tarihinden en az 45 gün önce
yapılması ve eğitim öğretime engel olunmaması için yarıyıl tatili ve yaz tat]linden 3
hafta öncesine kadar araştırmalarrn tamamlanması gerekmektedir

28- Araştırma uygulama izni alan kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar,
üniv€rsiteler, sivil toPlum kuruluşları ve araştırmacılar tamamladıkları biIimsel araştı'rma
ile ilgiIi sonuç raporlarını, izni aldıkları ilgili birime çalışma bitiminden itibaren 30 gun
içerisinde göndereceklerdir.

29- ilgili genel müdürlükler ve il milli eğitim müdürlükleri okullarda yığılma olmaması için
gerektiğinde araştırmaların ömeklemindeki okulları ve kurumlaiı leğiştirme hakkına
sahiptir.

30- Gerekli görüldüğü takdirde araştırma uygulama izin talebi hakkında değerlendirmeyi
yapan birim tarafından Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerinin, diğer kurum ve
kuruluşların görüşlerine başvurulabilecektir.

3l- Değerlendirme yapan birimlerce tespit edilen eksiklikler tamamlanmadıkça uygulama
izni verilmeyecektir.

32- Araştırmacılar MilIi Eğitim. Bakanlığına bağlı kurumlarda yapacakları araştırmalar
sırasında meydana gelebilecek her türlü fiziksel zararı karşılamak zorundadır.

33- Araştırmada. izin verilmiş olan uygulama yöntemi ve kapsamı dışında farklı bir
uygulama yapılmayacaktır. Araşürma uygulama iznine aykırı gerçekıeştiriıen her türlü
faaliyet için adli ve idari yasal yollara başvurulacaktır.

34- Araştırma uygu|amalarının denetimi ilgili okul, illilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilgili
geneI müdürlükler tarafından yapılacaktır.

.20|.7 
/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 20|7/25 sayılı Genelge kapsamındayapılan başvurular Yenilik ve Eğitim Teknolojileii Genel Mtidtlİliıgtı 

'u.uİ,naJ-İo"gü,içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan

Ek: Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi

06560 Yenimahaı]e-ANKARA
Telefon No: (0 312)296 94 oo Fax: (o 3ı2) 2l3 5| ]6

E_Posıa] yegitek@meb,8ov tr intemeı Adresil http://yegiEk.meb.gov tr
ögretmen

Telefon No: : (0 ]12)296 94 18

koordina!ör
(0 ] 12) 296 95 82
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uiı,ı,i BĞiriu BAKANLIĞINa naĞı,ı oKuL vE KuRuMLARDA
GERçEKLEşTiniı,ncBx ınışTIRMA uvGULAMALARINA iı,işxix

ARAşTIRMA izNi nı,şvunu ııırrrıüıNaıınsi

l . Araştırmam boyunca anayasa,/kanun ve yönetmeliklere uygun davranacağımı,
2. Araştırmayı yürüteceğim okulun/kurumun kurallanna uyacağımı,
3. Araştırmam boyunca hiç kimseyi araştırmama/çalışmama katılmaya zorlamayacağımı,
4. Araştırmayı/çalışmayı bana tahsis edilen mekirı/sınrf ve zamanda gerçekleştireceğimi,
5. AraŞtırmanın olası fiziksel/ruhsal zararları konusunda katılımcıları bilgilendireceğimi,
6. Araştırmam/ çalışmam sırasında topladığım kişisel bilgileri koruyacağımı,
7. Araşhrmam/çalışmam için gerektiği kadar veri toplayacağımı,
8. Araştırma,/çahşma sırasında öğrencilerin derslerinde/çalışmalarında herhangi bir

kayıplannın olmayacağını,
9. Araştırmam/çalışmam sırasında herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağımı,

katılımcıları herhangi bir ürür/eser/tedaviye yönlendirmeyeceğimi,
l0. Araştırma izin evraklannı okul yönetimine teslim edeceğimi,
l 1. Araştırma,/çalışma sırasında izni olan evrakları kullanacağımı,
l2. Tıbbi araştırmalarda araştırmrçalışmanın uygulama sırasında etik kurallara

uyacağıml,
l3. Araştırma./çalışma sırasında topladığım ses ve görüntü kayıtlarını güvenilir ortamlarda

saklayacağımı ve araştırma/çalışma sonrasında imha edeceğimi,
l4. Genelge hükümlerine aykırı davranmam ve herhangi bir yanlış ifade, beyan ve maddi

gerçeği gizleme gibi durumlarda adli ve idari işlemlerin yürülülmesini kabul
edeceğimi,

l5. izin alınmış araştırmalarda./pğelerde insanlarla ilgili yapılacak anket, görüşme,
gözlem, alan araştırması, uygulama ve incelemelerde sağlık, güvenlik, ınr-* t uı.ıun.
mevcut mevzuat hükümleri, hukukun genel ilkelerini ihlal etmeyeceğimi ve etik ilkelere
uyacağımı,

l6. Araştırma ile ilgili sonuç raporlarını çalışmanın bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde
izin aldığım birime ulaştıracağımı,

Kabul ettiğimi beyan ederim.

Araştırmanın Adı

Araştırmacı

Tarih

imza

İsim - Soyisim



Ek-2

ARAşT|RMA uYGULAMA iziNLERi içiN GEREKLi 8ELGELER

l-http://ayse.meb.gov.tr ü2erinden ön başvuru formu

2-Araşt|.mac|nln bağlı bulunduğu kurumun onay beIgesi

3-Öğrenci ise danışman imzalı dilekçe

4-Ek-3 te yer alan Araşt|rma izni Başvuru taahhütnamesi

5,Tez/Araştıma'nın önerisi (Araştımanın amacı, önemi, problem ve alt problemler, sayıltılar,
sınırlılıklar, tanımlar, araştlrman|n yöntemi, evren ve örneklem(savı olarak net olarak
belirtilmelidir.), veri toplama araçları, verilerin analizi, çal|şma takvimini içermelidir.)

6-veri toplama araçları (kurumuza başvuruda bulunurken tebliğ edilen veri topıama araçlarl
taraf|mızdan imzalanıp mühürlenecek olup araştımacının uygulama yapacağı kurumda söz konusu
veri yoplama aracının çoğaltılarak uygulanması gerekecektir.)


