ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ
Tarih: …../…../20…..
Araştırmacının
Adı-Soyadı:
Çalıştığı Kurum/Birim:
Cep Telefonu:
e-mail:
TC Kimlik Numarası:
Çalışmanızın türü
Tez
Makale
Ulusal Bildiri (Sözlü/Poster)
Uluslararası Bildiri (Sözlü/Poster)
Proje
Saha çalışmaları için örneklem büyüklüğü hesabı
Etik kurul raporu için örneklem büyüklüğü hesabı
Klinik veya metodolojik çalışmalar için örneklem büyüklüğü ve güç hesabı

Lütfen yukarıda belirttiğiniz çalışma türünüze ilişkin aşağıda verilen İstatistik Danışmanlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi’ nin belirlediği istatistiksel danışmanlık hizmet koşullarını dikkatlice okuyunuz.






Tez çalışmaları, Ulusal Bildiri (Sözlü/Poster), Proje
Çalışmanızın tasarımını, verilerin içeriğini açıklayacağınız ilk danışmanlık süresi ücretsizdir.
Biyoistatistik uzmanı ile ilk görüşmenizden sonra kendisi size çalışmanızın hedefine yönelik araştırma ücretini, kendi
harcayacağı zamanı hariç tutarak, belirtmek zorundadır. Biyoistatistik uzmanı çalışma sonunda harcadığı zamanı da
dahil ederek son ücretlendirmeyi yapacaktır.
Araştırmacı, araştırmanın hedeflerine yönelik tüm detayları mail veya yazılı olarak biyoistatistik uzmanına iletmek
zorundadır.
Analiz sonuçlarınız, doğrudan kullanılan istatistik paket programından elde edilecek çıktılar halinde veya sonuçların
yorumlandığı, tabloların ve grafiklerin düzenlendiği detaylı rapor halinde tarafınıza sunulabilir. Detaylı raporlaştırma
durumunda, danışmanlık hizmeti biyoistatistik uzmanının harcadığı zaman göz önüne alınarak ayrıca ücretlendirilir.
Raporlaştırma istiyorum
Raporlaştırma istemiyorum




Çalışma esnasında ve sonrasında araştırmacı tarafından istenilen ekleme, düzeltme ve değişiklik talepleri için ayrıca
ücret talep edilebilir.
Size verilecek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına, aldığınız danışmanlık
hizmetine yönelik belirlenen son ücreti en geç 1 hafta içinde yatırmanız ve idm@ybu.edu.tr adresine dekontu mail ile
göndermeniz gerekmektedir. Aksi durumda Üniversitemiz tarafından yasal takip başlatılacaktır.
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Makale çalışmaları, Uluslararası Bildiri (Sözlü/Poster)
Çalışmanızın tasarımını, verilerin içeriğini açıklayacağınız ilk danışmanlık süresi ücretsizdir.
Araştırmacı, araştırmanın hedeflerine yönelik tüm detayları mail veya yazılı olarak biyoistatistik uzmanına iletmek
zorundadır.
Araştırmacı ve analizi yapan uzmanın uygun görmesi durumunda, biyoistatistik uzmanının ismi çalışmada yer alacaksa
veri analizi, istatistiksel metodoloji bölümünün yazılması, makaleye gelen istatistiksel revizyonların değerlendirilmesi
çalışmanın yayınlanma süresince ücretsizdir.
Ölçek geliştirme ve ölçek adaptasyon çalışmalarında, biyoistatistik uzmanının ismi çalışmada yer alacaksa 2.sıra yazar
olması, çalışmada biyoistatistik uzmanının isminin yer almaması durumunda, ücretlendirmenin yapılması merkezimiz
tarafından uygun görülmüştür.
Araştırmacı, ilgili çalışmada biyoistatistik uzmanının ismine yer vermesi durumunda, çalışmayı yayınlamadan önce
danışmanlık aldığı biyoistatistik uzmanına çalışmanın nihai halini mail ile iletmek zorundadır.
Çalışmada biyoistatistik uzmanının isminin yer almaması durumunda, merkez tarafından karar verilen ücret listesi
uygulanır.
Biyoistatistik uzmanı ile ilk görüşmenizden sonra kendisi size çalışmanızın hedefine yönelik araştırma ücretini, kendi
harcayacağı zamanı hariç tutarak, belirtmek zorundadır. Biyoistatistik uzmanı çalışma sonunda harcadığı zamanı da
dahil ederek son ücretlendirmeyi yapacaktır.
Analiz sonuçlarınız, doğrudan kullanılan istatistik paket programından elde edilecek çıktılar halinde veya sonuçların
yorumlandığı, tabloların ve grafiklerin düzenlendiği detaylı rapor halinde tarafınıza sunulabilir. Detaylı raporlaştırma
durumunda, danışmanlık hizmeti biyoistatistik uzmanının harcadığı zaman göz önüne alınarak ayrıca ücretlendirilir.
Raporlaştırma istiyorum
Raporlaştırma istemiyorum




Çalışma esnasında ve sonrasında araştırmacı tarafından istenilen ekleme, düzeltme ve değişiklik talepleri için ayrıca
ücret talep edilebilir.
Size verilecek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına, aldığınız danışmanlık
hizmetine yönelik belirlenen son ücreti en geç 1 hafta içinde yatırmanız ve idm@ybu.edu.tr adresine dekontu mail ile
göndermeniz gerekmektedir. Aksi durumda Üniversitemiz tarafından yasal takip başlatılacaktır.
İstatistiksel danışmanlık aldığım kişinin adının yer almasını uygun görüyorum
İstatistiksel danışmanlık aldığım kişinin adının yer almasını uygun görmüyorum




Örneklem büyüklüğü ve güç hesabı çalışmaları
Saha çalışmaları ve etik kurullara sunulacak örneklem büyüklüğü hesaplamalarını içeren detaylı rapor için ücret,
merkez tarafından karar verilen ücret listesi kullanılarak hesaplanır.
Klinik veya metodolojik çalışmalar için örneklem büyüklüğü ve güç hesabı ücretsizdir.

Yukarıda belirtilen hizmet koşullarına göre, tarafıma belirtilecek nihai istatistik danışmanlık hizmet ücretini
kabul ettiğimi beyan ederek, merkezinizden istatistiksel danışmanlık almayı talep ediyorum.
Araştırmacının İmzası

Biyoistatistik Uzmanı:
Adı- Soyadı:
İmzası:
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