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Tarih:…../…./202… 

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK KURULU 

TAAHHÜTNAME 

Antalya AKEV Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulu tarafından değerlendirilecek olan 

“…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..” başlıklı çalışmada; 

• YÖK Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Yönergesi ile Antalya AKEV Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Etik 
Yönergesinde belirtilen tüm hususlara uygun olarak çalışacağımı, 

• Başvuru dosyasında yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, 

• Başvuru formunda belirttiğimiz şekilde araştırmamızı yürüteceğimi, 

• Onay alınmış projelerde, Tezlerde, Diğer araştırmalarda; İnsanlarla ilgili yapılacak anket, görüşme, gözlem, 
alan araştırması, uygulama ve incelemelerde sağlık, güvenlik, insan hakları, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri, hukukun genel ilkeleri ve etik açısında ihlal etmeyeceğimi, 

• Çalışma sırasında beklenmeyen bir gelişme, işlemlerde veya araştırma ekibinde herhangi bir değişiklik olursa, 
değişikliği gerçekleştirmeden önce Antalya AKEV Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Etik Kuruluna 
bildireceğimi, 

• Aşağıda gösterilen adresin yasal tebligat adresim olduğunu, adres değişikliği halinde, yazılı olarak yeni 
adresimi bildirmediğim takdirde, yukarıda belirtilen adrese yapılacak tebligatları yasal ve usulüne uygun 
tebligat olarak kabul edeceğimi, 

Proje Yürütücüsü*    □                Tez Danışmanı (Adı-Soyadı)*      □                  Makale Birinci yazarı *□          

Adres Telefon (İş/Cep) e-Posta

Çalışmadan sorumlu Tez  yazarı (öğrencisi)**

Adres Telefon (İş/Cep) e-Posta

Diğer Sorumlu Çalışmacılar (Adı-Soyadı*)           !"#$%&□                       Diğer □   

Adres     Telefon (İş/Cep) e-Posta
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• Bu çalışmada uygulanacak olan veri toplama aracının seçimi ve/ veya kullanımı sırasında fikri mülkiyet 

haklarından kaynaklanan etik kuralları ihlal etmeyeceğimi,  

• Anket, test ve ölçeklerin değiştirilmesi, yeni ilaveler yapılması, proje bilgi formunda değişiklik yapılması, 
kısaca içeriğinin veya araştırmanın başlığının değiştirilmesi durumlarında, verilen onay geçersiz olacağından 
onay için tekrar başvuru yapılacağını, 

• Bu projenin kurulunuza sunduğumuz hali ile daha önce başka bir Etik Kurul’a sunulmadığını, 

• Etik Kurul onayı alındıktan sonra araştırmadan vazgeçilmesi durumunda Etik Kurul’u yazılı olarak 
bilgilendireceğimi, 

• Etik Kurul onayı sonrası oluşabilecek ihlalden Etik Kurul’un sorumlu olmayacağını, 

Taahhüt ederim/taahhüt ederiz. 

Proje Yürütücüsü /Tez Danışmanı/ 
    Makaledeki Birinci yazar   Tez Yazarı**  
      (Adı-soyadı, imza) (Adı-soyadı, imza)       

Not: Proje /Tez /makale çalışması başvurularında proje yürütücüsünün, tez danışmanının, tez yazarının, makale birinci 
yazarının ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.  


