
ÖRNEK 

ARAŞTIRMAYA GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU 

Bu çalışma, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, ……. Yüksek Lisans programı 

kapsamında ……… danışmanlığında, ……… tarafından yürütülmektedir. Bu form sizi çalışma 

koşulları hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.  

Çalışmanın Amacı Nedir? 

Bu çalışmanın amacı, üniversiteye devam eden bireylerin aile ve sosyal ilişkilerine yönelik 

genel tutumlarını incelemektir. Bu bağlamda sizlere bağlanma stilleri, duygu düzenleme ve 

reddedilme duyarlılığı ile ilgili sorular yöneltilecektir. 

Bize Nasıl Yardımcı Olursunuz? 

Bu aşamada, sadece 10-15 dakikanızı alacak kısa anketimizi doldurmanız istenecektir. Soruları 

kendi başınıza cevaplamanız ve cevaplarken samimi yanıtlar vermeniz çalışma sonuçlarının 

doğruluğu ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Bu sebeple lütfen sizin için en doğru olan 

yanıtı veriniz. 

Sizden Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanacağız? 

Verdiğiniz yanıtlardan elde edilen bilgiler, tamamen gizli tutulacak, bu bilgilere yalnızca 

araştırmacılar ulaşabilecektir. Katılımcıların kimliğini gizli tutmak şartıyla elde edilecek 

bilgiler toplu halde değerlendirilecek, sonuçlar ise öğrencinin tezinde, bilimsel yayınlarda veya 

eğitim amaçlı olarak kullanılabilecektir. 

Katılımınızla İlgili Bilmeniz Gerekenler: 

Bu çalışmaya katılımınız tamamıyla gönüllülük temelinde olmalıdır. Anket genel olarak kişisel 

rahatsızlık verecek sorular içermemektedir. Ancak, soruları cevaplarken ya da herhangi başka 

bir nedenden dolayı kendinizi rahatsız hissetmeniz durumunda çalışmaya katılmayı 

reddedebilir, cevaplama işini yarıda bırakabilirsiniz.  

Bu çalışmaya katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi 

almak için İzmir Ekonomi Üniversitesi ……. Yüksek Lisans programı öğrencisi ….. ile iletişim 

kurabilirsiniz (......@std.izmirekonomi.edu.tr). 

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyor ve istediğim zaman yarıda kesip çıkabileceğimi 

biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayımlarda kullanılmasını kabul ediyorum.  

  Evet    

  Hayır  
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Çalışmamıza gösterdiğiniz ilgiden ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

Bu çalışmanın amacı, üniversiteye devam eden bireylerin aile ve sosyal ilişkilerine yönelik 

genel tutumlarını incelemektir. Bu bağlamda sizlere bağlanma stilleri, duygu düzenleme ve 

reddedilme duyarlılığı ile ilgili sorular yöneltilecektir. 

Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için İzmir Ekonomi Üniversitesi …… Tezli Yüksek 

Lisans programı öğrencisi …….. ile iletişim kurabilirsiniz (.............@std.izmirekonomi.edu.tr). 

Katılımınız için tekrar çok teşekkürler. 

 

 

 

 


