
T.C.
T,RABZON VAt.İLiĞi

iı vilüi egitim Müdürlüğü

Sır ı ; tj]] .]ii6 j6- l0.06,02-1], l99,] j9lJ

K()ı]ıı: .,\ ı,ılşl lfn-ıiı [,r,gulanıa İzinlcri

[) ağ ıı ını :

- l8 llçc Karnıakaıılığına
( j lçc \,lilli liğiıiln Miidiirlüğii)

- A\ rJs) a Üniversitcsi Rektörlüğüne
- Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne
- Karadeniz Teknik Üniversitesi I{ektörlüğüne

ll b,,olr il Nlilli ı]eiıilrr \jiidii ii!ii
\l,|Il1| ı |('.;tIr||l.,\:u|.L..,.\|_\,J IJlr"ıl.)
(-p\)\liı :ıııga(Iıhıoıı ılııııil.conı
llıi,s :(tü l1)])]](| l]il
|ür', \.l|!rr lü.ıb/l)ı.üllah !ü)\ ll

Bilgi İçin:
Mesul KAŞ (Şubc Mtidorii)
Yusuı-('tll}i (Öğrclnrcı] )

lclclbn ] (()-162ı 22] 55 52(l0)

21,1.01.2020

1)Ae ITlM Yl]RLljRiNE

llgi: M.E.B Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genet Müdlirlüğünün 2l .O|.2020 tarihIi ve
t].l563890 saı,ılı. 2020/2 Nolu Genelgesi.

MiIl1 Eğitim Bakanlığıı-ıa bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlardaı
[iııiversitelerin. kaınu kurum ve kuruluşlarının. sivil topluın kuruluşlarının ve araştırmacı larıır
1'apacakları ulusal Ve ulusIararası araştlrma uygulaıı-ıaları ve veri toplama faaIiyetleri için izin
başı tııulaııııda iigi genelge çerçevesinde işlemlerin yürütlilerek, genelgedeki usııl ve csaslara
ııörc kı.ıruıııtıııuzca değcrlcndiriJip M iidtirl|iğiim iize gönderilmesi hususı-ında;

( icıı,ğini lıilgilcrinizc ricı ederinı.
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MiLLi EĞi,riM BAKANLlĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürliiğü

Salı : 8l5766l3-10.06.02-E. l563890
Koııu : Araştırııa Uygıılama İzinleri

21.01.2020
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\1illi liğitinı Bakanlığııra bağlı her tt]r ve dereccdcki okuI vc kurumlaı,da;
üniversitelerin, kaınu kurum ve kı"ıruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının vc araştırmac ıların
y. apacakları ı.ılusal ve uluslararası afaŞtırma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin
tılepleri aşağıdaki usul ve esaslara göre değerlendirilip sonuçlandı rı lacaktır:

l- Araştırüna ve veri toplama araçlarının (anket, görüşme-gözIem tbrmları) içeriğinin
'l'iirkiye Cumhuı,iyeti Anayasası. taraf olunan uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler
başta olınak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile

),iiriirliiktc olan tüm yasal diizenlerüreler ve 'fürk Milli Eğitiminin genel vc özel
amaçlarına uygun olacak şekilde hazırlanması. pIanlanması ve uygulaırması
sağlallacakllr.

2- 'I'üm izin başvuruları ilk olarak http://ayse. meb.gov.tr üzerinden ön başvuru olarak
yapılacaktıı,. Sistem. iziıı talebinde bulunan kişi veva kurumları araştırma uygulama
izin]eriııi hangi birinıden alacaklarına dair 1,önlcndirmt, 1,apacııküır. İzin başr'urııstıııda
[-ıııluıran ltıııı dal,ıa soııra ge;,ckli bclgclcı,iIc doğrudan araştırüna izııi verecek birinıe
başvııı,ınaları gerekmcktedir.

a) ()ınekleıni tek biı ili kapsayan araştırııalar için ilgili il milli eğitim müdürlüğiinc.

b; Birden iazla ilde, bir genel müdürlüğü ilgilendiren araştırma uygrılama izin
talcpleri için ilgili genel müdürlüğe.

c) Bakanlığın bir birimini ilgilendiren araştırma|ar için ilgili genel müdürltiğe.

birden fiızla birimini ilgilendiren araştırmalar ile uluslararası mahiyetteki araştırmalar
için Strateji celiştirme Başkanlığına ıni.iracaal edilecektir. Birden tbzla biriıni
ilgilendiı.en araştırma başvuruları Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ilgili genel

n,ı |idiirlükler arasında koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılacaktır.

3_ Örneklem belirlemek için gerekli veri talepleri izin için başvurulacak birin-ıe yapılacaktır.

4- Araştııma iziırleri. başvurulan Bakanlık birimi tarafından verilecektir.

_5_ l}aşvurularda aı,aştırma önerisi, vcri topIaııa araçları. belge ve matcryallerİn tamaı'ııı İziıl

başvıırusu yapılan birime sııı,ıulacaktır. n raştırma iinerisinde araştlrmanln amacl !e
ilnenıi. problcıı-ı rc all pı,ohlcnılcr. sar,ıltılar. sınırlıIıkIar. tanımlar. aı'ı'ıŞlür!nanı n Yöntemi.
c\ı.cıı \c örncklcııı. rcri toplanıa araçları. rcrileriıı analizi. geçerlik. giivenirlik bilgileri

\,ç, çallşllla takvimi ver almaIıdır.
(ı- .\raştııııacı. öğreııci ise aı,aştırma öncı,isi bağlı bulunduğu çnstitü/ takülte taraIjııdaıı

oııaylannıış olmalı ve başvurular enstitü veya fhkülte aracıIığıyla gerÇekleştirilııelid ir,

7_ AraştlIma uygulama izin başvurularında ticari amaç güdülmemesine, kişi. kuruın.

ktırutuş, firma, marka reklamınt veya tanıtlmını ön plana çıkaran it,ade ve öğeler

b tı l tı ıı ııı aıı-ı as ı ııa dikkat edilecektir.

8_ A ıaştı rınaları ıı tıl,guIanması esııasında hiçbir şekilde ücret lalep edilme.v-ecek.

cğitiııı_öğretinı in aksatılmamasına dikkat edilecek. araştırma uygulamaları göntilliiliik
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csaslna göfc gerçekleŞtirilecektir.
9- Milli Eğilim BakanIığına bağlı kurumlarda tıbbi araştırma yapmak isteyenlerin bağIı

buluııdukları üniversitenin veya hastanelerin etik kurulundan aıacaküarı onry yu.-n,,
avrıntılandırılmış onam formunu, veli bilgilendirme ve yazılı izin lormlarını başvuru
cvıakına ek|cmeleri gerekmektedir. Örneklemdeki kişilerin reşit oImamaları durumunija
"avse. ıneb.gov. tr" modülündeki örneğe göre hazırlanan fbrm ile velilcrin vazılı
izinleriııin alınması gerekmektedir.

l0- Araştırma yapılacak okulların sayısı. türü. illere göre dağılımı ve örnekleıı sayı|arı nct
olaıak iI'ade cdilmelidir.

I l- l)aŞvuruda bulunı.ıIan araştırmanın örıreklemi. istatistiksel yöntemlere göre belirlenıııeti.
(irneklem ckonomiklik. ulaşılabilirlik ve uvgulanabilirlik açısından uygıın olmalıdır.

a) ()rneklem. evreı'ıi teınsil edcbilirlik açısından yeter|i ve asgari di]zeyde tutuImal|"
ı iiksek lıata \!, risk oranları dikkate alınmış şekilde abartıIı olmamalıdır.

l-ı ) Kurrımsal yazlşn'ıaların sağlık|ı tıir şekilcie yürütülebilıııesi için örncklenı:
oku llar/kurum lar üzerindeıı ya da örneklemde ver alan katılımcıların okullaraı,/kıırunı lara
göre dağılıınları belirlenmelidir.

c) uygulamanın hangi okullarda,zkurumlarda, hangi katılımcı gruplar üzerinde ve
bu gruplardan kaçar kişi iIe yürüti,ileceği ve katıiımcıların kirr.la. düzeyinde
dağılımlarına yönelik bilgi|er, başvuru evrakında açık bir şekilde yer almalıdır.

l2- ,,\ raşt ı ı,ı-ı,ı a uvgulama izin başvurularında yabancı dilde hazırlanan dokümanlar
baŞvı-ıruyu .vapan kişi/kurum/kurtlluş 1araflndan Ti.irkçe tercümesi ile birlikıe ilgiIi birime
göndcrilccektir. Herhangi bir ihtilal-du.um unda teroüme metni esas alınacaktır.

l3- AraŞtırmacılar başvurı.ıları nda el(te bulunan izin başvuru taahhütnamesini imzalanıış
oImalıdır.

l4- [)eneııe nıodelli araştırma|aı,için yapılacak başvurular öncesin<le. araşıırmacı ların il/iIçc
nlilli cğitinı ın üd iirliik leı'i ile tılgulamanın gerçekleştirileceği okullar ve iIeili kişilerle
iiııccdcn iı-tibatu gcçerck biigilcndirme yapmaları ve alınan okul onayını başvuru
csnasıı,ıda ibraz etııcleri gercknıcktcd iı.,

lS- A ı'aŞt ıı'ıııalıı'ı nda ses ı'cl"a gtiraintii ka)dı ),apacak araştırmacılar]n afaşt]ü.ına önerilcrindc
bunu bclirtmeIeri. ayrıca okul sınırları dAhilincle yapacakları kayıtlar için okul
ınüdürüııden. öğretmenlerden ve öğrenci velilerinden yİ,l, irin almaIarı gerekmekıedır.

l6- Ça|ışmalarda anket, görüşme/gözlem formu igeriğinin ve veri toplama aracında yer alan
soruların/ ifadelerin etik açıdan uygun olması ve ankete katılaniarın kişilik haklarını
ihlal eder nitel ikte olınaması gerekmektedir.

l 7- \'cri toplanıa araçlarıııın uygulaıınıası için gereken süıe bir ders saatini gcçmeyecektiı.
ltl- Ve ri toplaıı'ıa aı'aÇlarıı-ıda yer alaıı ifade ve sorulaı,ın araştırı,ı,ı.ıı-ıüı-1 koııtısuyla örtüşmesi

gcrekı-ııekted ir.

l9- ;\raştırma uygulama izni için başvuranlar, başka kişi ya da kı,ırumların geliştirdikleri
ıcri toplama araçlarını kullanacaklarsa veri toplama araçlarını kullanmak için gerekli
izi n bel gelcıini başvı.ırı-ıva ekleyeceklerdiı..

]0- Kaıılınıcı]ar. araştırı]-ıava katıImadan iincc araştıü,iıanın kapsadığı riskler hakkında
bilgilcndiıilnıclidiı. A ı'aşlırnıac ılar lopianan kişisel ıcrilerin katılııncıların izni olıııadan
k;ıı,ııı.ıı ı duı urrıI n,ıar acağını taahhtit cdccçkIcıd ir.

2l- Aı'aŞlırmacılar kendileriyle iıli[-ıat kurulabilınesi için vazışına adresleı.ini. r,arsıı
kcndilerivle iletişim kurulabilecek e-posta adreslerini ve telefon numaraiarıırı başvurtı
evrakı nda belirtnıek zorundadır.

22- Araştırma uygulama izin başvuruları, tek bir birimi ilgilendiriyorsa ilgili birim
taraflndan en fazla 30 giin içerisinde. birden fazla birimi ilgilendiriyorsa en |azla 45 gün
içcrisiııde değcrlendirilip sonuçlandı rı lacaktı r.

l3-.,\raştııına uı,gulaına izin cına) ı başr,uru yapılan eğitiın öğretim yıiını kapsayacakıır,
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'l'alep edilnıesi vc
tızatı labilecektir.

tırguıı g()ı,|]]ınesi ha]indc iziı,ıler her eğitinı öğretiırı 1ıIı içiıı

2-1- .,\raŞtırına slrasında elde edilgn. öğrencilere ait hertürlü kişisel biIgi. velilerin yazılı izni
r,ı. nıalıkcnıc kartırı r,ı]ınadıııı hiçtıir şahsa veı,a kuruına vcriImel,ecektir.

]5- jzin rcrilcn araŞtıımaların uyguiaınasında izin veıeıı birim taraflndan |,ntihürlenen vg
iınzaianan veri toplama araçları kullanılacaktır. Aksi yönde hareket edeırler kurumlaı.ına
bildirilecek, haklarındaadli ve idari işlemler yürütüIecek ve ortaya çıkabilecek her türlü
sonuçtan araşttrmacı sorumlu olacaktır.

26- Araştırma uygulama izni, başvurudaki veri toplama araçları i|e sınırlıdır. Araştırmaya
vönelik oIarak resmi istatistik programları kapsamında bir veri talebi varsa izin belgesi
ile birlikte ayrıca Strateji Geliştirme Başkanlığına başvuru yapılma|ıdır.

27- ı\raşlırnıa uygulanıa izin başvurularının uygulama tarihinden en az 45 gün önce
vapılnıası ve eğitim öğretime cnge| olunmaması için yarıyı| tatili ve yaz taiilinden 3
hıfia (!ncesine kadar araştırmaların tamamlanması gerekmekledir.

28- AraŞtırına ı.ıyguIama izni alan kamu kurum ve kuruluşları. ııltıslararası kuruluşlar.
iiniveı'sileler" sivil ttıplum kuruluşları ve araştırmacIlar tamamIadıkları bilimsel araştırnıa
ilc ilgili sonııç rapoı'larıııı. izni aldıkları ilgili birimc çalışma bitiııinden itibaren 30 gtin
içeıisinde göııderccek lerd ir.

29- İlgili gencl nıiidüıltikIcr ve iI mil]i eğitim ııiidi,irliikleri okullarda yığılına oImaması için
gcıekliğincle araştırmalarüıı öı,ııekleıı-ı indeki okulları ve kurumları değiştirııe hakkına
sahipı ir.

30- cerekli görüldüğü takdirde araştırma uygulama izin talebi hakkında <ieğerlendirmey i
vapan biriırı taratjndan Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerinin, diğer kurum vc
ktıruluşların görüşlerine başvurulabilecektir.

3 l- Değerlendirme yapan birimlerce tespit edilen eksiklikler tamamlanmadıkça uygulama
izni vcriIınc),ecektir.

]]- ]\raşt|ııı,ıacılar Milli Eğiıiın Bakan|ığına bağlı kurumlarda yapacakları araştürmalar
sırasında meydana gelebilecek her türlü fiziksel zararı karşılamak zorundadır.

33- Araştırırıada. izin verilmiş olan ı-ıvgulaına yönteııi ve kapsamı dışında l'arklı bir
ulgulaııa yapı lmal,acaktır. Araşıırma ul,gulama iznine aykırı gerçekleştirilen her türl|i
fhaliyet için adli ve idari yasal vollara başvuruIacaktı r.

3:1- Aı,aştırııa ıır,gı-ılamaları n ın deııetiııi ilgiIiokul. illilçc milli eğitim mtidtirIi,ikleri ve ileiIi
gcncl nı tid iirliik leI tarallndan 1,apılacaktır.
]()l7i25 savılı ()cnclgc yairürltikten kaldırılmıştır. 20l7l25 sayılı Genelgc kapsaııında

ı apılın haşr ıırular Ycnilik ve [iğitinı 'I'eknoItıj ileri Ccncl Müdür|üği-i taraindan 3O giin
içcrisinde sonuç land ı rılacaktı r.

Gereğini rica e derim.
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NıiLl.i ı,]ĞİTiM I]AKANI-|ĞlNA l]A(;L| oKtjL VE KUItUN{L.ARDA
c;ı.ıtçı,]Kı,Eş,|,iRiı-ııcı,:x AIt,\ş1,IRt!t,\ tıy(;t.ıt-AMALAıtINA iı.işxiN

.\ lt.\ş1,1 R}t.\ i zr i ıı,rşr, ı : Hı ı.,ı,r ı ı ıü ('ııxr rı ı,.s i

l . Araştırmam boyunca anayasa/kanı.ın ve yönetmeliklere uygun davranacağımı,
2. Araştıımayı yürüteceğim okuluıı/kurumun kurallarına uyacagımı.
3. Araştırmam boyunca hiç kimseyi araştırmama./çalışman-ıa katılmaya zorlamayacağımı.
4. Araştırmayı/çalışmayı bana tahsis edilen mek6n/sınıfve zamanda gerçekleştireccğinıi.
5. AraŞtlrı-ılanın olası flziksel/ruhsal zararları konusuırda katılımcıları bilgilendireceğiııi.
6. Araştırnram/ çalışnıanı sırasında topladığım kişisel bilgileri koruyacağımı.
7. Araştırman,ı/çalışmam için gerektiği kadar veri toplayacağımı.
8. Araştırnla,/çalışnıa sırasında öğrencilerin derslerinde/çalışmalarında herhangi bir

kayıplarının oln-ıayacağını.
9. Araştırnıaın/çalışmam sırasıııda heıl-ıaı-ıgi bir ticaı,i i'aalivettc bulunma1,,acağınıı.

katılımcıları herhaııgi bir iiri.in/cserltedaviı e yönlendirıncyeceğinıi.
1(), r\ıaştırtıra iziıı cıraklaıını okııl 1,önetiıııine tcslim edeceğinıi.
l l. Aı,aştı rnıa/çalışnıa sırasıııcla izni olan evrakları kı_ıllanacağııııı.
l]. 'l'ıbbi araşt ı rıı,ıalarda araşt ırnııı/çalışmanı ıı uygulama sırasında ctik kura|lara

uyacağımı.
13. Aı,aştırma/çalışma sırasında topladığım ses ve görüntü kayıtlarını güvenilir ortanılarda

saklayacağımı ve araştIrmrçaltşma soıırasında imha edeceğimi.
l4. Genclge hükümlerine aykırı davranmam ve herhangi bir yanlış ifbde. beyan ve maddi

gcrçcği gizlen-ıe gibi duruınlarda adli ve idari işleınlerin yürütülnıesiıri kabul
edeceğimi,

1_5, İzin alınn,ıış araştırmalarda./projelerde insanlarla ilgili yapılacak anket, görüşnıe.
gi)z|cnı. alan iıraştırması. ııyglılama ve incelemelerde sağlık. güvenlik. insan hakları.
ı]ıcvcLıt mcvzuaı hiikümleri. lıukukuıı gencl ilkelerini ihlal etnıcyeceğimi ve ctik
ilkeIcı,c uyacağınıı.

l6. Araştırnıa ile ilgili sonuç raporlarıı-ıı çalışınaı-ııı-ı bitiş tarihindcn ilibaren 30 giiı-ı içindc
iziıı ııIdıiıın hiriıne ııluşt ıı,acığı ııı ı.

ktıbııl tııiğinıi Lıcr aıı erleriııı

,\ı,ışüırıı-ıaıııı-ı -\dı
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