Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Etik Kurallar Çerçevesi
Aşağıda sıralanan etik kurallar, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’nun yayımlamış
olduğu Etik Kurallar Çerçevesi’ne ek olarak, Eğitim Bilimleri alanında araştırma yürütmek isteyen
araştırmacılara yol göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Etik izin başvuruları, bu çerçeveye gore de
değerlendirilecektir.
1. Eğitim alanında yapılan araştırmalarda en önemli konulardan biri araştırmacı(lar) ve potansiyel
katılımcılar arasındaki ilişkidir. Bir yüksek öğrenim kurumunda öğretim görevlisi olarak görev yapan
araştırmacılar, kendi öğrencileriyle veya kurum içerisinde başka bölümlerde öğrenim gören
öğrencilerle araştırma yapmak isteyebilirler. Böyle durumlarda, sözkonusu araştırma-katılımcı ilişkisi
çıkar çatışmalarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, araştırmacının potansiyel katılımcılarla olan
ilişkisinin etik izin başvurusunda açık şekilde tanımlanması gerekmektedir. Aynı şekilde, çalışma
süresince çıkar çatışması oluşabilecek durumlar öngörülüyorsa, bunlarla nasıl
başaçıkılacağı/üstesinden gelineceği başvuru formunun ilgili bölümlerinde detaylandırılmalıdır.
2. Öğretim görevlilerinin kendi öğrencilerini katılımcı olarak akademik çalışmalarına dahil etmek
istemeleri halinde, öğrencilerin katılım konusunda baskı altında hissetmemeleri için gerekli
önlemlerin alınması araştırmacının sorumluluğu altındadır. Diğer bir deyişle, öğrencilerin katılımı
tamamen gönüllü şekilde gerçekleşmelidir. Bunun nasıl sağlanacağı da başvuru formunda açıkça
anlatılmalıdır.
3. Önerilen araştırmanın amacı, kapsamı ve kullanılacak yöntemler araştırmacı/öğretim görevlisinin
kendi öğrencilerini araştırmaya dahil etmesini gerektiriyorsa, öğrenciler araştırmanın içeriği
konusunda araştırmanın başında bilgilendirilmelidirler. Aynı zamanda, araştırmaya katılımlarının
sözkonusu dersten alacakları notlar/gösterecekleri performansla ilişkilendirilmeyeceği konusunda
da temin edilmelidirler. Herhangi bir akademik çalışmaya katılmayı reddeden öğrencilerden
kesinlikle veri toplanamaz.
4. Ders verdikleri öğrencileri gerçekleştirdikleri akademik bir araştırmaya katılımcı olarak dahil eden
öğretim görevlileri, ders sonunda öğrencilerin aldıkları harf notlarını Eğitim Bilimleri Etik
Komisyonu’na vermekle yükümlüdürler. Bu belgeler, notlarda herhangi bir önyargı/etkilenme olup
olmadığını incelemek için kullanılacaktır.
5. Öğrencilerin ders boyunca hazırladıkları ödev/iş/çalışmaların akademik bir araştırmada kullanılacağı
durumlarda, araştırmacı sadece aydınlatılmış onam formunu imzalayarak araştırmaya katılmayı
kabul eden öğrencilerin çalışmalarını veri olarak kullanabilir. Bu gibi çalışmalarda, araştırmacıların
öğrencileri ders başında bilgilendirmeleri ancak öğrencilerin katılım onayını dersin
tamamlanmasından sonra almaları tavsiye edilmektedir. Böylece çalışmaya katılmayı kabul eden ve
etmeyen öğrencilerin dersten kazanacakları öğrenim deneyimleri araştırmadan en az şekilde
etkilenecektir. Aydınlatılmış onam formunu imzalamayan veya çalışmaya katılmak istemediğini
belirten öğrencilerin ödev/iş/çalışmaları hiçbir araştırmada veri olarak kullanılamaz.
6. Yakın Doğu Üniversitesi Etik Kurulu’nun belirlemiş olduğu etik çerçevede de belirtildiği gibi,
herhangi bir eğitim kurumundan veri toplanması gerekiyorsa, ilgili resmi kurumdan gerekli izinler
alınmalıdır. Bu izinlerin nereden, nasıl ve ne zaman alınacağı başvuru formunda
detaylandırılmalıdır.
7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yapılan tüm çalışmalarda, katılımcıların (özellikle reşit
olmayanların ve zayıf/korunmasız grupların katılımcı olduğu durumlarda) imzaladığı aydınlatılmış
onam formları araştırmacı tarafından ileride başvurulmak üzere saklanmalıdır.

8. Sınıf-tabanlı deneysel/yarı-deneysel olarak desenlenen ve farklı grupların farklı uygulamalara maruz
kalacağı öngörülen çalışmalarda, katılımcıların öğrenme deneyimleri açısından dezavantajlı
duruma düşmemeleri için nasıl önlemler alınacağı başvuru formunda açıklanmalıdır.

