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Öncelikle, ankete genel bakış ve sonuçların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için lütfen Katılımcı Bilgi
Formuna bakın. Bu sayfa, anket ile ilgili olarak sık sorulan sorulara yönelik ek bilgiler içermektedir.
Neden bu anketi yapıyorsunuz?
Covid-19 küresel salgınının ve karantina uygulamalarının İngiltere, İskoçya ve Galler'deki etnik
azınlıklar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu anketteki sorular daha geniş bir
kesime de ayrıca sorulmaktadır, böylece farklı grupların görüşlerini öğrenebiliriz.
Bu anketi kim yapıyor?
Eşitlik Kanıtı Ulusal Anketi, Manchester Üniversitesindeki Centre of Dynamics of Ethnicity (CoDE)
adına, bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Ipsos MORI tarafından gerçekleştirilmektedir.
CoDE, değişen etnik eşitsizlikleri ve kimlikleri anlamaya yönelik dört yıllık, disiplinlerarası bir
araştırma programıdır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/
Nasıl katılabilirim?
Buraya:
https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5I
OKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt
est] tıklayarak ana ankete katılmaya uygun olup olmadığınızı görmek için kayıt anketine
erişebilirsiniz.
İnternet üzerinden katılmam mı gerekiyor?
Hayır, 0808 1296800 numaralı telefonu arayıp geri aranmayı talep eden bir mesaj bırakarak telefonla
katılabilirsiniz (bu yardım sayfasının "İletişim" bölümüne bakın).
Yardım hattını aramanın ücreti nedir?
Yardım hattı numaraları tamamen ücretsizdir.
Tüm soruları yanıtlamak zorunda mıyım?
Bu soruları yanıtlamak tamamen gönüllülüğe tabidir, bu nedenle tüm soruları yanıtlamak zorunda
değilsiniz. Bize olası en geniş perspektifi sunacağından katılacağınızı umuyoruz. Tercih etmeniz halinde,
tüm demografi sorularında sunulan "Yanıt vermek istemiyorum" seçeneğini seçebilirsiniz.
Ankete başka bir dilde katılabilir miyim?
Anketin başlangıcında tercih ettiğiniz dili seçerek ankete 13 alternatif dilden birinde katılabilirsiniz
(farklı dillerdeki anketlerin hemen mevcut olmayabileceğini lütfen unutmayın). Telefon anketi de bir
başka dilde tamamlanabilir. Dil seçenekleri arasında Arapça, Bengalce, Çince, Guceratça, Lehçe,
Portekizce, Pencapça: Gurmukhi, Pencapça: Shahmukhi, Rumence, Somalice, Türkçe, Urduca ve Galce
yer alacaktır.

Hediye kuponumu nasıl alabilirim?
Tüm anketi tamamladığınızda, hediye kuponunuz otomatik olarak gönderilecektir. Anketin
tamamlanmasından sonraki 2 hafta içinde kuponunuzu almazsanız, lütfen "20-089809-01 - EVENS
survey voucher" yazarak epanel-uk@i-say.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçin.
Ankette sunduğum veriler nasıl kullanılacak?
Verilerin nasıl kullanılacağına ve veri koruma prosedürlerine yönelik daha fazla bilgi için lütfen (bu
yardım sayfasında bulabileceğiniz) Katılımcı Bilgi Formuna bakın.
Anketi İnternet üzerinden tamamlarken ara verebilir miyim?
Evet, anketi İnternet üzerinden tamamlarken ilerleyişiniz otomatik olarak kaydedilmektedir. Anketi
içeren tarayıcı penceresini istediğiniz zaman kapatabilirsiniz, ilerleyişiniz kaydedilecektir. Ankete
devam etmeye hazır olduğunuzda, size gönderilen bağlantıya tıklayarak anket sayfasına dönmeniz
yeterlidir.
Neden posta kodumu ve doğum tarihimi girmem istendi?
Bu veriler, araştırmada, örneğin farklı yaşlardan ve farklı coğrafi bölgede yaşayan çok çeşitli kişilerin
görüşlerinin temsil edilmesini sağlamak için toplanmaktadır. İstemiyorsanız, bu soruyu yanıtlamak
zorunda değilsiniz.
Araştırmanın amacı ve verilerin kullanımı ile ilgili sık sorulan sorulara yönelik daha fazla bilgi için
lütfen Katılımcı Bilgi Formuna bakın. Veri gizliliği ile ilgili daha fazla bilgiye Manchester Üniversitesi
Gizlilik Bildirimi ve Ipsos MORI Gizlilik Politikasından da ulaşılabilir. Ipsos MORI'nin bilgi sayfasında
yanıtlanmayan ek sorular için lütfen e-posta gönderin: evenssurvey@ipsos-mori.com

