
BOLU 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Araştırma Değerlendirme Komisyonu İş ve İşlem Basamakları 

 

1- Anket ve araştırma izinleri Milli Eğitim Bakanlığının 07/03/2012 tarih ve 
3616 sayılı 2012/13 No’lu “Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri” 
konulu Genelgesi kapsamında değerlendirilip sonuçlandırılmakladır. 
 

2- Anket ve araştırma izin müracaatları bireysel veya kurumsal olarak 
yapılabilmektedir. 
 
 

3- Anket ve araştırma izinleri ilgili başvurulara Milli Eğitim Bakanlığının 
07/03/2012 tarih ve 3616 sayılı 2012/13 No’lu “Araştırma, Yarışma ve 
Sosyal Etkinlik İzinleri” konulu Genelgesi doğrultusunda araştırmada 
kullanılacak veri toplama araçları(ölçme araçları, anket vb.) ve araştırma 
önerisinin eklenmesi gerekmektedir. 
 

4- Komisyonumuza gelen anket ve araştırma izin müracaatları ilgili Genelge 
kapsamında istenilen tüm evrakların eksiksiz olması ve anket sorularının 
uygunluğu halinde en fazla bir hafta (7 işgünü) içinde işlemler 
sonuçlandırılmaktadır. 
 
 

5- Komisyondan uygun görüşle çıkan başvuru evrakları Makam onayına 
gönderilmektedir. 
 

6- Araştırmacılar işin basamakları hakkında Strateji Geliştirme Bölümü ile 
irtibata geçerek bilgi alabilirler  

Tel: 0 (374) 280 14 41-42-43 

 

 

 

 



ARAŞTIRMA İZİNLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

 Akademik araştırmalar için izin aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler 
değerlendirme komisyonuna sunulmalıdır: 

1- Üniversiteden Bolu Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılmış yazı. 
2- Yukarıdaki resmi yazı ekinde olması gerekenler; 

a. Araştırma önerisi(amacı, kapsamı, araştırma evreni vb. bilgiler) 
b. Araştırma yapılacak okul listesi (“ildeki tüm meslek liseleri” vb. genellemeler 

dikkate alınmamaktadır. Liste eksik olduğundan işlem yapılmamaktadır.) 
c. Araştırma yapılacak grup öğretmen ise kaç öğretmen ve branşı (“tüm BT 

öğretmenleri” vb. genellemeler dikkate alınmamaktadır. Liste eksik 
olduğundan işlem yapılmamaktadır.) 

d. Araştırma yapılacak grup öğrenci ise kaç öğrenci ve sınıf düzeyi(“tüm 
öğrenciler” vb. genellemeler dikkate alınmamaktadır. Liste eksik olduğundan 
işlem yapılmamaktadır.) 

3- Araştırmacı öğrenci ise yüksek lisans, doktora veya bitirme tezi/projesi 
olmalıdır. 

4- Araştırmacı akademisyen(öğretim üyesi, öğretim görevlisi vb.) ise 
araştırma her türden olabilir. 

5- Müdürlüğümüze başvurusu yapılan anket ve araştırma izin 
müracaatlarında komisyonumuzca eksik evrak bulunması halinde 
araştırmacıya ulaşmak amacıyla iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-
posta) mutlaka yazılması gerekmektedir. 

6- Anket ve araştırma izin müracaatlarında (araştırma, tez, ödev, proje vb.) 
araştırma önerisi mutlaka eklenmelidir. 

7- Araştırmanın komisyonda değerlendirilmesi için başvuruya mutlaka 
ölçme araçları eklenmelidir. 

8- Eksik evrakları bulunan ve iletişim bilgileri olmayan müracaatlar 
komisyonumuzca reddedilecektir. 
 



EK-2

Adı Soyadı :

Kurumu :

İletişim Bilgisi :

Konu :

Tarih :

Veri toplama araçları :

Uygun
Uygun 
Değil

Açıklama

Komisyon Üyeleri Uygun Uygun Değil İmza

ANKET VE ARAŞTIRMA İZİN KOMİSYONU ARAŞTIRMA ÖN İNCELEME FORMU

Uygulamanın  sadece Bolu ilinde yapılması açısından;

Araştırma, veri toplama araçlarının okul ve kurumlarda uygulanması, eğitim-öğretim 
faaliyetini aksatmaması için, ilk ve ikinci yarıyılın bitimine en az üç hafta kalıncaya kadar 
yapılması açısından;

Veri toplama araçlarında kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik reklâm veya tanıtım gibi ifade 
ve öğeler yer almaması açısından;

Kişisel ve ailevi mahremiyetini ifşa eden sorular, ifadeler, resimler ve simgeler yer 
almaması açısından;

Araştırma önerisi ile veri toplama araçlarının tamamının idareye sunulması açısından;

MEB  07/03/2012 tarih ve 3616 sayılı 2012/13 Nolu Genelge Kapsamında Araştırma, 
Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına uygunluğu 
açısından;

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve uluslararası bağlayıcılığı olan diğer belgelerce suç 
kabul edilen hususları içermeme açısından;

Cinsiyet, din, dil ve ırk gibi farklılıkları istismar etmeme açısından;

Kişilik hakları açısından (kişisel bilgiler istenilmemeli, ad-soyad vb.);

Millî ve manevi değerler açısından;
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