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Bu sorulara evet veya hayır şeklinde yanıt verebilirsiniz.
Evet/Hayır

1. Yukarıdaki proje ile ilgili ekteki Bilgilendirme Sayfası'nı okudum,
bilgiler üzerine düşünme ve soru sorma fırsatım oldu ve
bu sorulara yeterli ölçüde yanıt aldım.
2. Katılımın gönüllü olduğunun farkındayım ve projenin herhangi bir kısmı veya
tamamında yer almama konusunda tercih yapabileceğimi ve ilgili yayınların
yayınlanması kabul edilene kadar (röportaj tarihinden en az iki ay sonrası),
hiçbir şekilde cezası veya dezavantajı olmayacak şekilde, dilediğim zaman geri
çekilebileceğimi biliyorum.
3. Bu araştırmanın amaçları doğrultusunda kişisel bilgilerimin işleme alınmasına
izin veriyorum. Bu bilgilerin kati suretle gizli kalacağını ve 1998 Veri Koruma
Kanunu'na uygun şekilde muamele göreceğini biliyorum.
4. Röportajımın sesli olarak kaydedilmesine izin veriyorum.
5. Proje ile ilgili yayınlarda isimsiz olarak yer almak istiyorum.
Rumuz olarak şu ismin kullanılmasını istiyorum:
___________________________
6. Proje ile ilgili yayınlarda adımın kullanılmasını kabul ediyorum.
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7. Röportaj esnasında projeye fotoğraf, şiir, video, resim/çizim gibi yaratıcı
yöntemlerle yaptığım katkıların bu projenin bir parçası olarak
yayınlanmasına, analiz edilmesine ve kamuya sunulmasına izin veriyorum.
[Lütfen hangi yöntemin kullanılacağını göstermek için altını çizin].
a) tamamen isimsiz olarak
b) ismim verilerek
8. Röportajımın gelecekteki araştırma ve analizlerde bu projenin araştırmacıları
tarafından tekrar kullanılmasına izin veriyorum.

Adınız:
E-posta:
Telefon:
İmza:
Tarih:

Araştırmacının
adı:

Evet/Hayır

•

Röportajıma ait yazılı metni, araştırmayla ilgili yazılara dahil edilmeden önce
onayımdan geçmesi için görmek istiyorum.

•

Projenin sonunda proje raporunun ve özetinin bana birer kopyasının
gönderilmesini istiyorum.

•

Bu veya başka araştırma projelerinde katılmak üzere gelecekteki başka proje
fırsatları konusunda bana ulaşılmasına izin veriyorum.
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