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T.C 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU YAYIN ETİK KURULU 

BAŞVURU FORMU 

 

Başvuru Tarihi  

 

1. GENEL BİLGİLER 

Yazarın Adı ve Soyadı (Sorumlu): 

Ünvanı: 

Çalıştığı Kurum: 

Tel No:                                                         E-posta: 

Makalenin Başlığı: 
 
 

Makalenin Amacı (Kısaca açıklayınız): 
 
 
 
 

Sorumlu yazarlar dışındaki yazarlar (varsa); 

Adı ve Soyadı: 

Ünvanı: 

Çalıştığı Kurum: 

Tel No:                                                         E-posta: 

 

Adı ve Soyadı: 

Ünvanı: 

Çalıştığı Kurum: 

Tel No:                                                         E-posta: 

 

2.MAKALEDE YER ALAN ANKETE İLİŞKİN BİLGİLER 

Anketin amacı (Kısaca açıklayınız): 
 
 
 
 

Ankette kullanılan örneklem seçme yöntemi  
 
1. Tesadüfi örnekleme yöntemleri 

☐ Basit tesadüfi örnekleme  ☐Sistematik örnekleme      ☐Zümrelere göre örnekleme 

☐Kümelere göre örnekleme ☐Alanlara göre örnekleme ☐Diğer………… 

 
2. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri 

☐Kolayda örnekleme           ☐Kota örneklemesi             ☐Yargısal (kasıtlı/iradi)  örnekleme 

☐Kartopu örneklemesi         ☐Diğer……………. 
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Anket uygulama yöntemi (Birden fazla seçilebilir) 
 

☐Yüz-yüze                                           ☐Klasik posta            ☐Elektronik posta      ☐Telefon                         

☐Bilgisayar destekli kişisel görüşme   ☐Sosyal medya         ☐Gözlem altında        ☐Kiosklar  

☐Odak grup görüşmeleri                      ☐Panel anketler        ☐Diğer………….. 

Araştırmanın ana kütlesini ve örneklemini açıklayınız. 
 
 
 

Anketin yapılacağı zaman dilimi ve yer / mekân / kurum / kuruluşları belirtiniz. 
 
 
 

Anket için ön deneme yaptınız mı? Kısaca açıklayınız. 
 
 
 

Anketinizde soruları kendiniz mi oluşturdunuz? (Bu soruya bağlı olarak aşağıdakileri cevaplayınız.) 
a. Cevabınız “hayır” ise kullandığınız anket soruları ve ölçekleri nereden edindiniz?  

 
 

b. Anket soru ve ölçek için izin aldınız mı? 
 
 

 

 

3.ETİK DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

1.Anket soruları, anket katılımcılarını fiziksel ve/veya ruhsal açıdan rahatsız edici unsurlar içeriyor 

mu?    

☐Evet     ☐Hayır 

Cevabınız “evet” ise, bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için ne tür önlemler aldınız? Açıklayınız. 

.………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ankete katılanları araştırmanın amacı, konusu, kapsamı, niteliği, verilerin nasıl toplanacağı ve 

niçin/nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirdiniz mi? 

☐Evet     ☐Hayır 

Cevabınız “hayır” ise; açıklayınız.………………………………………………………………………. 

 

3. Örnek kütle dâhilinde anketin uygulanabilmesi için kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekiyor 

mu? 

☐Evet     ☐Hayır 

Cevabınız “evet” ise; açıklayınız.………………………………………………………………………. 
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4. Anket katılımcıları arasında ya da tamamında reşit olmayan çocuklar, kısıtlı ya da engelliler var mı?   

☐Evet     ☐Hayır 

Cevabınız “evet” ise Veli İzin Formu ekleyiniz. 

 

5. Anket katılımcılarının kişilik hakları ve özel bilgileri tarafınızdan koruma altında mıdır? 

☐Evet     ☐Hayır 

Cevabınız “hayır” ise; açıklayınız……………………………………………………………………….. 

 

6. Anket katılımcılarının anket vasıtası ile elde edilen özel bilgilerinin korunması amacıyla gerekli 

tedbirleri aldınız mı? 

☐Evet     ☐Hayır 

Cevabınız “hayır” ise; açıklayınız.………………………………………………………………………. 

 

Cevabınız “evet” ise; açıklayınız.……………………………………………………………………....... 

 

7. Anketinizde katılımcılardan toplanacak kişisel verilerin (kimlik bilgileri, görüntü, ses vs.) 

kamuoyuna açık olarak kullanılması için, katılımcıları kullanım şartları hakkında gerekli 

bilgilendirmeyi yapıp, gerekli izini aldınız mı? 

☐Evet     ☐Hayır  ☐Ankette bu tür veri kullanmıyorum. 

 

      

Başvuru formundaki bilgilerimin doğruluğunu ve M.Ü. Sosyal Bilimler Araştırma Etik Yönergesindeki 

ilkelere uygun davranacağımı beyan ederim. 

 

Sorumlu Yazarın Adı ve Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

 


