Bağımlılık Araştırmaları Girişimi Genciz Projesi
VERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Bağımlılık Araştırmaları Girişiminin Genciz Projesinin verilerini kullanımı için her
araştırmacı aşağıdaki sözleşmede yer alan maddeleri kabul eder:
1. Her araştırmacı kendi yaptığı çalışmanın verisini istediği gibi kullanmakta serbesttir.
2. Araştırma grubuna katılanlar, Veri Kullanım Sözleşmesini onayladıkları taktirde kendi
illerinde yaptıkları araştırmanın verilerini, veri bankasına vermeyi kabul eder.
3. Araştırmacılar, araştırmayı yayınladığı zaman dipnot olarak "Bu araştırma Bağımlılık
Araştırmaları Girişiminin Genciz Projesi çerçevesinde yapılmıştır" ifadesini kullanması
gerekir.
4. Araştırmacılar kendi araştırmalarının sonuçlarını bilimsel bir toplantıda sunarken "Bu
araştırma Bağımlılık Araştırmaları Girişiminin Genciz Projesi çerçevesinde yapılmıştır"
ifadesini kullanması gerekir.
5. Veri bankasından yararlanmanın kuralları şunlardır:
 Veri bankasından yararlanmak isteyen araştırmacı, veriyi kullanmak için planladığı
yayın hakkında gruba bilgi vermek zorundadır.
 Gruba önerilen konuyu beğenmeyen veya kendi verisinin bu yayında kullanılmasını
istemeyen araştırmacının verisinden yararlandırmama hakkı vardır.
 Planlanan yayına katılmak isteyen olursa, bunu gruba bildirmek ve yayına katkı
yapmak zorundadır
 Veri bankasından yararlanan araştırmacı, grubun iznini aldıktan 6 ay içinde yazıyı
hakemli bir psikiyatri ya da epidemiyoloji dergisine değerlendirmeye göndermediyse
konu serbest kalır
 Veriyi alan araştırmacı verinin gizliliğinden ve korunmasından sorumludur
 Veri sadece yayın için alınabilir. Toplumsal bilgilendirme veya medya kullanımı için
grubun ayrıca onay vermesi gerekir
 Yayın ve analizlerin tüm sorumluluğu yayını yapan araştırmacıya aittir
 Yayın içinde "Bu araştırma Bağımlılık Araştırmaları Girişimi (BARGİ) Veri
tabanından yararlanılarak hazırlanmıştır" ifadesinin kullanması zorunludur.
 Yayın içinde o çalısmaya verileriyle katilmayi onaylayan araştırmacıların isimleri
"teşekkür" başlığı altında belirtilmesi zorunludur.
 Grup dışından kimse veri bankasından yararlanamaz. Çok özel durumlarda eğer veri
kullanılacaksa, araştırmacıların hepsinin onayı gereklidir.
6. Her veriden bir araştırmacı sorumlu olacaktır. Araştırmaya katılan diğer araştırmacılar
seçilen kişinin sorumlu olduğunu belirten imzalı bir onay belgesi vermek zorundadır. Bu kişi
Veri Kullanım Sözleşmesini imzalar, çalışma için izin isteme veya veri vermeyi kabul etme
yine bu kişinin ıslak imzası ile olur.
7. Her araştırmacı kendi verilerini medya ile paylaşıp paylaşmamakta özgürdür. Ancak ortak
veri tabanından yararlanıldığı zaman medya ile paylaşmak isteyen kişi verilerini kullandığı
diğer araştırmacıların yazılı iznini almak zorundadır.

8. Ortak çalışmayı yürütebilmek için grup adına bir veya birden fazla koordinatör seçilir. Web
sitesi koordinatör(ler) tarafından yönetilir. Veri bankasından yararlanmak veya yayınlarla
ilgili başvurular bu koordinatör(ler)e yapılır. Koordinatör(ler) başvurulardan veya
gelişmelerden diğer araştırmacıları eposta yoluyla bilgilendirmekle yükümlüdür.
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