
T.C.  

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU  

BAŞVURU KONTROL LİSTESİ 
 

BAŞVURU FORMU 

Araştırma Adı: Hemşirelik öğrencilerinin stres algıları ve bazı sosyodemografik özellikler ile ilişkisi 
Sorumlu Araştırıcı: XXXXXXXXXXX 
Başvurulan çalışma: 1. Yüksek lisans tezi     2.Doktora Tezi    3.  Araştırma X 

 
Sayı Dosya İçeriği Evet Hayır Gerek 

Yok 

1 Başvuru formu var mı? X   

2 Başvuru formunda araştırıcıların imzaları tamam mı? X   

3 Bütçe var mı? X   

  Bütçenin nereden karşılanacağı belirtilmiş mi? X   

4 Araştırmada sağlıklı gönüllü yer alacak mı? X   

  Sağlıklı gönüllülerin kaynağı net olarak belirtilmiş mi? X   

5 Araştırmada firma desteği var mı?   X  

  Çıkar ilişki belgesi var mı? Ve formata uygun mu?  X  

6 Bilgilendirilmiş Olur Formu var mı?  X   

7 Araştırmanın başlığı çalışma konusunu açık ve yeterli olarak tanımlamakta mıdır?  X   

8 Araştırmanın önemi, bilime ve uygulamaya yapacağı katkı güncel literatüre dayalı 

ve metin içinde kaynaklar belirtilerek açıklanmış mı? 
X   

9 Araştırmanın amacı/hipotezler tanımlanmış mı? X   

10 Yöntemde    

 
 Araştırmanın türü belirtilmiş mi?  

X   

 Araştırmanın evreni ve örneklemi (Örneklem seçme yöntemi, örneklem 

sayısına nasıl karar verildiği, araştırmaya dahil olma / dışlama kriterleri) 

tanımlanmış mı? 

X   

 Araştırmada kullanılan veri toplama/ölçüm araçlarıyla ilgili bilgi verilmiş 

mi? 

X   

 İstatistik analizler değişkenlerle ilişkilendirilerek tanımlanmış mı? X   

 Araştırmada yapılması planlananlar ayrıntılı açıklanmış mı? X   

11 Araştırmanın süresi belirtilmiş mi? 

 
X   

12 Araştırma sırasında ortaya çıkabilecek olası yan etkiler /komplikasyonlar ile ilgili 

önlem alınmış mı? 
X   

13 Araştırmanın nerede yapılacağı belirtilmiş mi?  X   

 Araştırmanın yapılacağı birimlerin/kurumların izindurumu belirtilmiş 

mi?(Başhekimlik, Dekanlık, Müdürlük, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi) 

X   

14 Çalışmayla ilgili literatür /kaynakça verilmiş mi? X   

15 Araştırmacıların yayınlarını içeren (8-10 tane) özgeçmişi verilmiş mi?  X   

16 Araştırma sbfetikkurul@kafkas.edu.tr  adresine eposta yolu ile gönderildi mi? X   

 
Sorumlu Araştırıcı Adı-Soyadı:    XXXXXXXX                                       İmza:                                            

Tarih:….XX/…..XX/20….XX 
 

 
 
 
 
 

mailto:sbfetikkurul@kafkas.edu.tr


 

 T.C.  

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN  

ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

“Hemşirelik öğrencilerinin stres algıları ve bazı sosyodemografik özellikler ile ilişkisi” konu başlıklı 

araştırmamın, etik kurul tarafından incelenerek, onay alabilmem için gereğinin yapılmasını arz 

ederim. 

 

 Sorumlu Araştırmacı 

Adı ve Soyadı XXXXX 

İmza XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   T.C                                        

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU  

BAŞVURU FORMU 

1. Araştırmanın Adı: Hemşirelik öğrencilerinin stres algıları ve bazı sosyodemografik özellikler 

ile ilişkisi 

 

2. Sorumlu araştırmacı ve diğer araştırmacıların adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve 

bölümü, e-posta ve telefonu, araştırmadaki görevi  

 

Adı Soyadı 

(Ünvanı) 

Çalıştığı kurum 

ve bölümü 

 

Mail ve telefonu Araştırmadaki Görevi 

(Yönetici, Danışman,  

Araştırmacı vb.) 

 

İmza 

XXXX XXXX XXXXX Yönetici xxxxxxx 

XXXX XXXX XXXXX Araştırmacı xxxxxxx 

     

     

 

Birim Onayı (Kafkas Üniversitesinden Yapılan Başvurularda Anabilim Dalı/Bölüm Başkanının Onayı 

Yeterlidir) 

Anabilim Dalı/Bölüm Başkanı (Unvanı, Adı Soyadı) XXXXXXX 

 

 

İmza 

XXXXX 

Üniversite Dışı Başvurularda Kurum 

Yetkilisi 

(Unvanı, Adı Soyadı) XXXXXX 

 

 

İmza 

XXXXX 

3. Başvuru Nedeni  

Başvuru Nedeni: □ Yeni Başvuru: X    Değişiklik: □     İlk Başvuru Protokol No:      

4. Araştırmanın türü 

Yüksek Lisans Tezi        Doktora Tezi      Bilimsel araştırma   

5. Araştırmaya Destek Sağlanması Planlanan Kurum/Kuruluş 

 KAÜBAP         TÜBİTAK           DPT          Diğer (Belirtiniz): Araştırmada herhangi 

bir kurum ya da kuruluştan destek alınmayacaktır. Araştırmanın bütçesi araştırmacılar 

tarafından karşılanacaktır.  



6. Araştırmanın genel niteliği  

Tanımlayıcı   Yarı Deneysel   Deneysel   Metodolojik   Niteliksel  

    Kesitsel                 Diğer: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı 

7. Araştırmanın uygulama yeri/yerleri   

  Tek merkezli çalışma        Çok merkezli çalışma           Diğer 

8. Araştırmanın yapılacağı yer  

 Hastane        Toplum Sağlığı Merkezleri           Diğer: Bir Üniversitenin hemşirelik 

bölümünde uygulanacaktır.  

9. Araştırmanın yapılacağı grubun niteliği   

 Çocuk     Erişkin     Hasta Sağlam birey   Kurum Çalışanları     Diğer…………. 

 

10. Problemin tanımı ve önemi  (500 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalı, metin içinde 

gerekli yerlerde kaynak gösterilmeli ve en sonuna anahtar kelimeler eklenmelidir).   

Bireyler yaşam süresince pek çok olumsuz durumla, örseleyici, sarsıcı ve stresli yaşam 

olaylarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Söz konusu olumsuz yaşantıları deneyimleyen kişilerin, 

bu durumlara tepkileri ya da bu durumlarla başa çıkma yöntemleri farklı farklıdır (Doğan, 2015). 

Üniversite dönemi geç ergenlikten erken yetişkinliğe geçişte bir dönüşümün yaşandığı 18-25 yaş 

aralığını kapsayan bir dönemdir. Bu aşamada üniversite hayatının özerk ve daha az yapılandırılmış 

olması, daha fazla bağımsız kararlar almalarını gerektirir. Bu durum bir yandan özerkliği 

desteklerken öte yandan bir stresör olabilir (Bewick ve ark., 2010). ……………….. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, stres, stres algısı. 

 

 

11. Araştırmanın amacı ve süresi:  

Araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin stres algıları ve ilişkili bazı sosyoodemografik 

özellikleri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 15. 09.2020-31.12-2020 tarihleri arasında 

yürütülecektir.  

 

12. Araştırmanın gereç ve yöntemi (Araştırmanın tipi, araştırma soruları/hipotezler, 

araştırmanın yapılacağı yer ve özellikleri, evren-örneklem, veri toplama araçları ve özellikleri, 

verilerin nasıl toplanacağı, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın güçlükleri ve sınırlılıkları, 

etik ilkeler belirtilmiş olmalıdır.) 

12.1 Araştırmanın tipi: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı desende planlanmıştır. 

 

 



12.2 Araştırma soruları: 

 Hemşirelik öğrencilerinin stres algıları nasıldır? 

 Hemşirelik Öğrencilerinin stres algıları ile bazı sosyodemografik özellikleri arasında ilişki 

var mıdır? 

 

12.3 Araştırmanın yapılacağı yer ve özellikleri: Araştırma XXXXX üniversitesinin hemşirelik 

bölümünde yürütülecektir. 

 

12.4: Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini XXX üniversitesinin hemşirelik bölümünde 

kayıtlı olan 750 hemşirelik öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi; n evren eleman 

sayısı biliniyorsa formülü kullanılarak;  

n= (N t² p q) / (d²(N-1)+ t² p q)   

p = 0.50 

q = l-p=0.50,  

t = 1.96, 

S (d) = 0.03 alınarak 4 

 

441 hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kayıp veri oranı eklenecektir. 

 

12.5 Veri Toplama Araçları 

 Bilgi Formu: Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin yaş, cinsiyet, mevcut yaşadığı 

yer,  uzun süreli yaşam yeri, sosyoekonomik düzey, aile tipi, ebeveyn tutumu, ebeveynlerin 

eğitim düzeyi, ebeveynlerin mesleğini içeren 9 sorudan oluşmaktadır. 

 Algılanan Stres Ölçeği: Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) Cohen, Kamarck ve Mermelstein tarafından 

1983 yılında geliştirilmiştir. Toplam 14 maddeden oluşan ASÖ kişinin hayatındaki birtakım 

durumların ne derece stresli algılandığını ölçmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar her maddeyi 

“Hiçbir zaman (0)” ilâ “Çok sık (4)” arasında değişen 5’li Likert tipi ölçek üzerinde 

değerlendirmektedir. Maddelerden olumlu ifade içeren 7’si tersten puanlanmaktadır. On dört 

maddelik uzun formunun yanı sıra ASÖ’nün 10 ve 4 maddelik olmak üzere iki formu daha 

bulunmaktadır. Bu çalışmada üç formun da güvenirlik ve geçerliği sınanmaktadır. Ters puanlanan 

maddeler: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 ASÖ-10 maddeleri: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ASÖ-4 maddeleri: 2, 

6, 7, 14. ASÖ-14’ün puanları 0 ile 56 arasında değişirken ASÖ-10’nun puanları 0 ile 40, ASÖ-4’ün 

puanları ise 0 ile 16 arasında değişmektedir. Yüksek puan kişinin stres algısının fazlalığına işaret 

etmektedir (Eskin ve ark., 2013).  

12.6 Verilerin Toplama Süreci: Veriler anket aracılığı yüz yüze görüşme sağlanarak toplanacaktır. 

 

12.7 Verilerin Değerlendirilmesi: Veri analizinde SPSS …. Version (Kaynak) kullanılacaktır. Veri 

analizinde dağılım normalliği değerlendirilecektir. Veriler normal dağılım gösterirse……..analizler, 

normal dağılım göstermezse………analizleri kullanılacaktır. Anlamlılık p<0…… kabul edilecektir. 

12.8 Araştırmanın güçlükleri ve sınırlılıkları 

 Araştırma tek bir okul verileri ile sınırlıdır. 



 Araştırma verileri kullanılan ölçüm aracının ölçtüğü boyutlar ile sınırlıdır. 

 

12.9 Etik ilkeler 

 Araştırmada XXXX Üniversitesi Girişimsel Olmayan Çalışmalar Etik kurul başkanlığından 

etik kurul izni alınacaktır. 

 Araştırmanın yürütüleceği kurumdan kurum izni alınacaktır 

 Araştırmada kullanılan ölçüm araçları için kullanım izni alınacaktır 

 Araştırmada katılımcılardan yazılı olarak bilgilendirilmiş onam alınacaktır. 

 

13. Gönüllüler için araştırmaya dâhil olma kriterleri: 

Hemşirelik bölümü öğrencisi olmak. 

 

14. Gönüllüler için dışlama kriterleri: 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracını yeterli düzeyde doldurmamak 

Araştırmada veri toplama sırasında ayrılmak istediğini belirtmek 

 

15. Araştırmadan beklenen yarar: 
Gerek kamu gerekse de özel sektör alanda çalışacak olan  hemşirelik bölümü öğrencilerinin stres 

algılarını öğrenmek mezuniyet sonrasına hazırlamak için yarar sağlayacaktır. Okulda yapılacak olan 

stres ile baş etme müdahale programlarına katkı sağlayacaktır.  

 

16. Araştırmanın başlama  ve bitiş tarihi ve öngörülen süresi: 

 

Araştırma 15. 09.2020-31.12-2020 tarihleri arasında yürütülecektir 

 

 

17. Yararlanılan Kaynaklar: 

 
 Doğan, T. (2015). Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 

The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102. (Original work published in Turkish). 

 Bewick, B., Koutsopoulou, G., Miles, J., Slaa, E., & Barkham, M. (2010). Changes in undergraduate students’ 

psychological well‐being as they progress through university. Studies in Higher Education: 35(6), 633-645. 

 Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F., & Dereboy, Ç. (2013, October). Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye 

uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik analizi. In New/Yeni Symposium Journal (Vol. 51, No. 3, pp. 132-140). 

 

 

 

18. Araştırmacıların yayınlarını da içeren özgeçmişleri (Kafkas Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Dışındaki başvuranlar için gereklidir): 
 

 

NOT: 



 

* Tüm başvuruların ıslak imzalı olarak word formatında Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik kurul 

Sekreterliğine teslim edilmesi ayrıca sbfetikkurul@kafkas.edu.tr  adresine de eposta yolu ile 

gönderilmesi gerekmektedir.   

 

*Etik kurul onayı alındıktan sonra araştırmada yapılan herhangi bir değişikliğin gerekçesi 

belirtilerek etik kurula bildirilmesi gereklidir. 

*Araştırmacılardan birisi ya da birkaçı araştırmadan ayrılırsa ya da yeni araştırmacılar 

çalışmaya dâhil olursa ayrılan ve dâhil olanların gerekçeleriyle yazılı imzalı onaylarının etik 

kurula bildirilmesi gerekir.  

 

*Dosya inceleme sonrası yapılan değişikliklerin sorumlu araştırıcı tarafından bold karakterde 

yapılması gerekmektedir.  

 

 

*Önerilen değişiklik yapılması ve eksiklerin tamamlanması için bekleme süresi 3 ayı geçemez; 

bu süre aşıldığında başvuru dosyası geri çekilmiş kabul edilir. 

 

 

 

 

Tarih XXXXXX 

 

Sorumlu Araştırmacı Adı ve SoyadıXXXXXXXXXXX 
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                                                   T.C                                        

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞKANLIĞI 

BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU 

“Hemşirelik öğrencilerinin stres algıları ve bazı sosyodemografik özellikler ile ilişkisi.” adlı 

çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin stres algıları ve ilişkili bazı sosyoodemografik 

özellikleri belirlemek amaçlanmıştır.  

Araştırma için etik kurul izni ve kurum izni izin alınmıştır. Araştırma hemşirelik bölümü 

öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Araştırma esnasında Bilgi Formu ve Algılanan 

Stres Ölçeği uygulanacaktır. Araştırmaya katılmanız gönüllü olmanıza bağlıdır ve katılıp 

katılmama konusunda hiçbir zorunluluk bulunmamaktadır. Araştırmaya katılmak istemezseniz 

ya da araştırmanın herhangi bir aşamasında ayrılmak isterseniz araştırmacıyı haberdar ederek 

çekilebilirsiniz.  Bu araştırmaya katılmada kayıtlar yasaların öngördüğü şekilde gizli tutulacak 

ve araştırmacı tarafından toplanacak veriler güvenli bir şekilde saklanacaktır. Araştırmanın 

sonuçları kongrelerde sunulabilir veya bilimsel amaçlı yayınlanabilir. Ancak bu durumda kimlik 

bilgileriniz hiçbir şekilde açıklanmayacaktır. Bu araştırmaya katılmanız durumunda size 

herhangi bir ücret ödenmeyecektir.   

    

AraştırmacıXXXXXXXXXXX 

Yukarıdaki açıklamayı okudum ve anladım. Araştırmacı tarafından yukarıdaki çalışma bana sözlü 

olarak anlatıldı ve sorularıma cevap verildi. Bu koşullarda söz konusu araştırmaya kendi rızamla, 

hiçbir baskı ve zorunluluk olmaksızın katılmayı ve çalışmanın sonuçlarının yayınlanmasını kabul 

ediyorum. 

Tarih:          Katılımcının Adı Soyadı: 

Cep Telefon No:   E-mail:          İmza: 

 

 

 

 

 

 

 



TAAHHÜTNAME 

 

           TarihXXXX 

 

Çalışmanın Tam Adı: Hemşirelik öğrencilerinin stres algıları ve bazı sosyodemografik 

özellikler ile ilişkisi 

 

Çalışma Ekibi (Unvanı, Adı – Soyadı) XXXXXX;XXXXXXX 

 

Çalışmada Sorumlu Yürütücü (Unvanı, Adı – Soyadı):  XXXXXXXX 

 

Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu 

Yönergesini okudum. Yönergeye uygun olarak çalışacağımı, 

 Başvuruda sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; 

 Araştırmanın protokole, yönetmeliklere, güncel Helsinki Bildirgesi’nde belirtilen ilkelere ve İyi 

Klinik Uygulamaları ilkelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini; 

 Araştırma ekibini (laborutuvar ekibi, araştırma hemşiresi, araştırma ebesi gibi dahil) araştırma 

hakkında bilgilendirdiğimi, 

 Önerilen araştırmanın gerçekleştirilebilir nitelikte olduğunu; 

 Şüphe edilen ciddi advers etkilere ilişkin raporları ve güvenililik raporlarını ilgili kılavuzlara 

uygun olarak sunacağımı; 

 Araştırma sonlandırım nihai raporun bir kopyasını Etik Kurula sunacağımı teyit ederim. 

 

            XXXXXXX 

(Unvanı, Adı, Soyadı, İmzası) 

Çalışma Yürütücüsünün 

Adresi:XXXXX 

Tel İş:   XXXXX  

GSM:XXXXX 

E-posta:XXXXXX 

 

 

 

 


