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SAĞLIK BAKANLIĞI 

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sağlık Tesislerimize başvuracak Kişi veya Kurumun; 

 Başvuru dilekçesi  

 Kişinin bağlı olduğu kurumdan izin talep yazısı, 

 Etik Kurul Kararı, 

 İlgili sağlık tesisinden alınacak Bilimsel Araştırma Çalışmaları Ön İzin Formu ve Belge 
Kontrol Formu, 

 Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu, 

 Var ise araştırmada kullanılacak doküman/anket örnekleri ve onam formu, 

 Çalışma ödenekli ise bütçe formu ve gerekli ise diğer Bakanlık izinlerini ekleyerek; 

İlgili Sağlık Tesisinin onay yazısının, ekleri ile birlikte İl Sağlık 
Müdürlüğü Eğitim ve AR-GE Birimi’ne iletilmesi  

İlgili Sağlık Tesisine başvuru*  

Sağlık Tesisi Başhekimliğince uygun mu? 

EVET 

HAYIR 

ÇALIŞMA SONLANDIRILIR 

*(Birden fazla sağlık tesisinde 

yürütülecekse her birine 

başvuru formları ayrı ayrı 

teslim edilir)  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 2efa1449-1037-4260-ae7d-482097d411ad kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 İLGİLİ FORMLAR:  

1. (Sağlık tesisinden alınacak) Bilimsel Araştırma Çalışmaları Ön İzin Formu 
2. (Sağlık tesisinden alınacak) Bilimsel Araştırma Belgeleri Kontrol Formu 
3. İSM.İH.FR.29 Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu 
4. İSM.İH.FR.20 Bilimsel Araştırma İzin Taahhütnamesi 
5. Araştırma Sonuç Raporu Teslimi Ve Yayın İzni Dilekçe Örneği (Araştırma sonuç tesliminde) 

(http://www.manisa.saglik.gov.tr/ İnternet sayfasından formlar ve dilekçe örneği temin 

edilebilmektedir) 

İl Sağlık Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Başvuru İnceleme Komisyonu 

tarafından başvuruların 15 gün içinde değerlendirilmesi 

UYGUN BULUNMASI UYGUN BULUNMAMASI 

Kararın resmi yazı ile başvuru sahibine 

ve ilgili sağlık tesisine bildirilmesi  

Kararın resmi yazı ile başvuru 

sahibine ve ilgili sağlık tesisine 

bildirilmesi  

 

Araştırmacı kişi veya kuruluş izin 

Taahhütnamesini imzaladıktan sonra onay 

yazısı ile birlikte ilgili sağlık tesisine 

başvurarak çalışmayı başlatır 

Araştırmacı, çalışmanın sonlanmasından 

sonra en kısa sürede araştırma sonuç 

raporunu bir dilekçe ile birlikte Eğitim ve 

Ar-Ge Birimine iletir 

Araştırma sonuçlarının sözel veya yazılı 

olarak herhangi bir bilimsel platformda 

yayınlanması/sunulması düşünülüyorsa 

sonuç raporu eke konularak yayın izin 

talebini bildiren dilekçe ile Eğitim ve                 

Ar-Ge Birimine başvurulur 

Çok merkezli çalışma olması durumunda 

çalışmanın yürütüleceği merkezlerin bağlı 

olduğu her bir İl Sağlık Müdürlüğünden 

ayrı ayrı izin alınır 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 2efa1449-1037-4260-ae7d-482097d411ad kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

http://www.manisa.saglik.gov.tr/

