
Konu: Bilimsel Araştırma Talepleri 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TALEPLERİNDE BULUNACAKLARIN 

DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR 

Bakanlığımız, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak, hizmet alanına yönelik projeler 
geliştirmeye olanak sağlamak ve bu alanda politikaların belirlenmesine rehberlik edecek veriler elde 
etmek amacıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapılmasına önem vermektedir. 

Bakanlığımız, hizmet alanlarına yönelik kurum ve kuruluşlarımızda gerçekleştirilmek 
istenilen bilimsel araştırmalara ilişkin talepleri Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde yeri 
ve konusuna göre ilgili İl Müdürlükleri ve Genel Müdürlük/Başkanlıkların görüşü doğrultusunda 
değerlendirmektedir.  

Ayrıca, talepte bulunulan araştırma yapılırken kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında 
bulunan ve hizmet verdiğimiz kişilerin rızasının alınması, olumsuz yönde etkilenmemesi, 
kuruluşların işleyişinin aksatılmaması, gizlilik prensiplerine ve yasal mevzuatlara aykırılık teşkil 
etmemesi, işlemlerin "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" na göre gerçekleştirilmesi 
gerektiği unutulmamalıdır.   

Öncelikle araştırma taleplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Ana 
Hizmet Birimleri vasıtasıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. 

Başkanlığımıza iletilen araştırma talepleri genel çerçevede aşağıdaki hususlara dikkat edilerek 
hazırlanmalıdır; 

1) Araştırmanın adı,
2) Araştırmanın amacı (net olarak ifade edilmeli),
3) Araştırmanın sınırlılıkları,
4) Sayıltılar,
5) Araştırmada uygulanacak yöntem,
6) Araştırmanın süresi,
7) Araştırmada kullanılacak ölçek,
8) Araştırmaya ilişkin uygulama yapılacak kuruluşlar ve uygulama tarihleri
9) Uygulanacak ise anket soruları
10) Araştırmaya ilişkin ilgili üniversiteden etik kurulu kararı
11) Araştırmaya başlamadan önce taahhütname imzalanması

          Araştırma talebinin uygun görülerek araştırmanın tamamlanması halinde sonuçlarının
herhangi bir yerde kullanılmadan/yayımlanmadan önce araştırmanın dijital veya basılı kopyasının 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına teslim edilerek Bakanlığımızdan yazılı izin alınması 
gerektiği, 
aksi takdirde hukuki sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır. 
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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