
Gönüllü Katılım Formu 
 

 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi araştırma görevlisi Mert Aydoğan tarafından yürütü-
len bu araştırma projesine gönüllü olarak katıldığımı beyan ederim. Dolduracağım anketin ilgili üni-
versitede akademik çalışmalar çerçevesinde bilgi toplamak için tasarlandığını ve araştırma için gö-
rüşme yapılacak yaklaşık 400 kişiden biri olacağımı bilmekteyim. Bu bağlamda; 
 
1. Projeye katılımım tamamen gönüllülük ilkesine dayanmaktadır. Katılımım karşılığında tarafıma 

bir ödeme yapılmayacağını bilmekteyim. Herhangi bir zamanda, hiçbir yaptırıma maruz kalmak-
sızın projeye katılımımı durdurabilir veya geri çekebilirim. Katılımımı durdurmam veya iptal et-
mem halinde hiç kimseye hesap verme zorunluluğum yoktur.   

2. Anketteki soru ve ifadelerin beni düşünmeye sevk edeceğini, onları dikkatle cevaplandırmam 
gerektiğinin farkındayım. Ancak, yanıtlama sırasında herhangi bir şekilde kendimi rahatsız hisse-
dersem anketi sonlandırma hakkına sahip olduğumu biliyorum.  

3. Anket uygulamasına “tesadüfi yöntemle seçildiğimin” farkındayım. 

4. Anket uygulamasına katılım, karşılıklı görüşmeyi ve/veya anketi kişisel olarak doldurmayı içer-
mektedir. Görüşme ve anketi yanıtlama süresinin 20 dakika civarında olacağını biliyorum. Gö-
rüşme sırasında araştırmanın amacı, anketi nasıl yanıtlayacağım, nelere dikkat edeceğim konu-
sunda bana gerekli bilgiler sözlü olarak verilmiştir. 

5. Araştırmacının, bu anket uygulaması sırasında öğrendiği adımı bilimsel olarak hazırladığı yüksek 
lisans tezinde, bilimsel makalesinde veya diğer türde herhangi bir raporda kullanamayacağını, 
gizliliğimin güvende kalacağını biliyorum. Doldurulan anketin, araştırma konusuyla ilgili olarak 
tutulan kayıtların ve toplanan verilerin sonraki kullanımında benim ve kurumumun gizlilik şart-
larına tam olarak uyulacağına güveniyorum. Aksi halde, yasal haklarımı kullanacağımı beyan ede-
rim.  

6. Araştırmacı veya onun görevlendirdiği kişi dışında üniversitedeki diğer akademik ve idari perso-
nel imzamın gözüktüğü “tanımlı anket verilerine” hiçbir şekilde erişemeyeceklerdir. Bu önlemin, 
gerektiğinde benim bireysel yorumlarımın başkaları tarafından bilinmesini engellemek amacı ile 
alındığını biliyorum ve durumun farkındayım.  

7. Bu anket formunun Ticaret Üniversitesi Etik Kurulu tarafından gözden geçirildiğini ve uygulan-
masına onay verildiğini bilmekteyim ve ilgili izin yazısını görmüş bulunmaktayım.  Anket uygula-
ması sırasında eğer bir sorunla karşılaşırsam Üniversitenin Genel Sekreterliği aracılığıyla Etik Ku-
rulu başkanlığıyla doğrudan temas ve iletişim kurabileceğimi biliyorum.  

Yukarıdaki açıklamaları okudum ve anladım. Bu araştırmaya ve anket uygulamasına katılmayı gö-
nüllü olarak kabul ediyorum. Bu formun bir kopyası tarafıma teslim edilmiştir. 

 

Katılımcı: ....................................................................................... 
 

İmza: 
 
 

Tarih: 
 

Araştırmacı: Ar. Gör. Mert Aydoğan 
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