Katılım Bilgi Formu
Eşitlik Kanıtı Ulusal Anketi (EVENS): Kriz Zamanında Etnik ve Dini Azınlıkların Yaşamının
Belgelenmesi
Katılımcı Bilgi Formu
Eşitlik Kanıtı Ulusal Anketine (EVENS) katılmaya davet edildiniz. Katılıp katılmamaya karar vermeden
önce araştırmanın neden yapıldığını ve neleri içereceğini anlamanız önemlidir. Katılmadan önce lütfen
aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumaya zaman ayırın. Dilerseniz bu konuyu başkalarıyla tartışabilirsiniz.
Daha fazla bilgi almak veya herhangi bir hususu netleştirmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu bilgileri okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Araştırmayı kim gerçekleştirecek?
Araştırma, Manchester Üniversitesi, St Andrews Üniversitesi ve Sussex Üniversitesindeki
araştırmacılar adına Ipsos MORI tarafından gerçekleştirilecektir.
Araştırmanın amacı nedir?
Covid-19 küresel salgınının ve karantina uygulamalarının, İngiltere, İskoçya ve Galler'deki etnik
azınlıklar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu öğrenmek istiyoruz. Size yaşamınızın farklı alanlarının nasıl
etkilendiğini soracağız, örneğin eğitim, istihdam ve ekonomik refah, barınma, sosyal ve politik katılım,
sağlık ve ırkçılık ile ayrımcılık deneyimleri.
Çalışmaya katılmak için neden ben seçildim?
Covid-19 küresel salgınına yönelik deneyimlerinizi öğrenmek istiyoruz. Özellikle etnik ve dini
azınlıkların deneyimlerini belgelemekle ilgileniyoruz. Bu anketteki sorular daha geniş bir kesime de
sorulmaktadır, böylece farklı grupların görüşlerini öğrenebiliriz.
Araştırmanın sonuçları yayınlanacak mı?
Çalışma sonuçları, çalışmanın İnternet sitesi olan www.ethnicity.ac.uk/evensurvey adresinde ve
@EVENSurvey (Twitter) ile @evensurvey (Instagram) sosyal medya kanallarımızda yayınlanacaktır.
Anket bulguları, çevrim içi çalışma raporları, hakem değerlendirmeli dergilerdeki makaleler,
düzenlenen ciltler, monografiler, seminerler ve konferans sunumları aracılığıyla yayınlanacak ve
akademik kullanıcılar ile paylaşılacaktır. Ayrıca, çalışma bulgularını temel alan politika brifingleri,
medya makaleleri ve blog gönderileri de yayınlayacağız. Çalıştaylar, podcast yayınları ve videolar
aracılığıyla bulguları kamu ile paylaşacağız.
Araştırma projesini kim inceledi?
Bu Proje, Manchester Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır [2021-10455-17768].
Araştırma projesini kim finanse ediyor?
Bu anket, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi (ESRC) tarafından finanse edilmektedir.

Katılırsam bana hangi sorular sorulacak?
Ana ankete katılmaya uygun olup olmadığınızı kontrol etmek için kısa bir kayıt anketinde size birkaç
soru sorulacak. Katılmaya uygunsanız, Covid-19 küresel salgını boyunca yaşadığınız deneyimler
hakkında 30 dakikalık bir çevrim içi ankete veya tercih ederseniz 40 dakikalık bir telefon anket
görüşmesine katılmanız istenecektir.
Katılım için ödeme alacak mıyım?
Ana ankete katılmaya uygunsanız ve tüm anket sorularını yanıtlarsanız, anketi tamamlamanız
karşılığında bir hediye kuponu alacaksınız.
Katılmak istemezsem veya fikrimi değiştirirsem ne olur?
Katılıp katılmama kararı tamamen size aittir. Katılmaya karar verirseniz, Ipsos MORI'nin bilgi
sayfasından (evenssurveyinfo.ipsos-mori.com) bu bilgilendirme formunu çevrim içi olarak gözden
geçirebileceksiniz. Çevrim içi olarak veya telefon üzerinden katılmak için izninizi vermeniz istenecektir
(telefon üzerinden katılırsanız, ihtiyaç duymanız halinde Ipsos MORI bu bilgilendirme formunu size
sesli olarak okuyabilir). Katılmaya karar verirseniz, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve aleyhinize
herhangi bir durum oluşmaksızın istediğiniz zaman çalışmadan çekilme hakkına sahipsiniz. Bu durum,
veri koruma haklarınızı etkilemez. Katılmamaya karar verirseniz, başka herhangi bir şey yapmanız
gerekmez.
Hakkımda hangi bilgiler toplanacak?
Bu araştırma projesine katılmak için, Ipsos MORI "kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler" olarak
adlandırılan ve kimliğinizin tespit edilebilmesine olanak sağlayan bilgileri isteyecektir. Özellikle
cinsiyetiniz, yaşınız, etnik kökeniniz, dininiz, medeni durumunuz, cinsel yöneliminiz, doğum yeriniz ve
posta kodunuz sorulacaktır.

Anket sonunda Ipsos MORI, sizin de izninizle, size bir hediye kuponu verebilmek için iletişim
bilgilerinizi ve e-posta, posta veya kısa mesaj yoluyla gelecekteki çalışmalara katılmaya davet
edebilmemiz için yine izninizi alarak iletişim bilgilerinizi bizimle (Manchester Üniversitesi)
paylaşmanızı isteyecektir.
Bu bilgileri hangi yasal dayanak kapsamında topluyorsunuz?
Manchester Üniversitesi ve Ipsos MORI, kişisel olarak tanımlanabilir bu bilgileri, haklarınızı koruyan
veri koruma yasası kapsamında toplamakta ve saklamaktadır. Bu yasa, verilerinizi toplamamız için bir
yasal dayanağa (belirli bir nedene) sahip olmamız gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışma için Ipsos
MORI'nin veri toplamasının belirli nedeni, "araştırmaya katılım izni" ve "verilerinizi Manchester
Üniversitesine aktarma izninizdir". Manchester Üniversitesi verileri analiz ederken geçerli olan belirli
neden, "kamuoyu menfaati görevi" ve "araştırma amaçları için gerekli olan bir işlem" olmasıdır.

Hakkımda toplayacağınız bilgilerle ilgili haklarım nelerdir?

Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak veri koruma yasası uyarınca bazı haklarınız bulunmaktadır. 31
Temmuz 2021'e kadar herhangi bir kişisel verinize erişme, izninizi geri çekme veya Ipsos MORI'nin
sakladığı kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz (verilerinizi size anket
bağlantıları ve hediye kuponları göndermek ve verilerinizi Manchester Üniversitesine aktarmak üzere
sadece bu çalışmadaki görevlerini yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacaklardır).
Ankette verdiğiniz yanıtların işlenmesine, 17 Mayıs 2021'de verilerin Ipsos MORI tarafından
Manchester Üniversitesine teslim edilmek üzere işlenmesinden önce istediğiniz zaman itiraz
edebilirsiniz. Manchester Üniversitesi tarafından saklanan iletişim bilgileri için, örneğin gelecekteki
araştırmanın beklenenden erken sonuçlanması halinde Manchester Üniversitesinin tüm saklama
süresi boyunca bu bilgilerin saklanmasının gerekli olmadığına karar vermesi nedeniyle daha erken bir
tarihte imha edilmedikleri müddetçe, imha edilecekleri 31 Temmuz 2026 tarihinden önce bunların
saklanmasına yönelik izninizi geri çekebilirsiniz.
Yasalara uyduğumuzdan emin olmak için farklı haklarınız ve kişisel verilerinizi kullanma yöntemimiz
hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Manchester Üniversitesi Araştırmaya Yönelik
Gizlilik Bildirimi ve anket bilgi sayfasında bulabileceğiniz Ipsos MORI Gizlilik Bildirimini inceleyin:
evenssurveyinfo.ipsos-mori.com
Çalışmaya katılımım gizli olacak mı ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerim korunacak mı?
Evet. Bu durumun tek istisnası, kendinize veya başkalarına zarar vermeyi düşündüğünüzü belirten
bilgiler paylaşmanızdır; bu durum sizinle tartışılacak olup, polis, ambulans veya sosyal hizmetler ile
iletişime geçmek gibi ek bir eylemde bulunulması gerekebilir.
Veri koruma yasası uyarınca Manchester Üniversitesi ve Ipsos MORI bu proje için Veri Denetçileridir.
Bu, kişisel verilerinizin güvende ve gizli tutulmasını ve sadece size belirtildiği şekilde kullanılacak
olmasını sağlamaktan sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir. Tüm araştırmacılar bu konuda
eğitimlidir ve verileriniz aşağıdaki şekillerde korunacaktır.
İletişim bilgileriniz ve izin kaydınız, kişisel yanıtlarınızdan ayrı şekilde saklanacaktır ve sadece Ipsos
MORI'nin çalışma ekibi ve Manchester Üniversitesindeki belirtilen araştırmacıların erişimine açık
olacaktır. Gelecekte benzer konulardaki araştırmalarla ilgili olarak Manchester Üniversitesinin sizinle
tekrar iletişime geçmesini kabul ediyorsanız, Üniversite araştırmacıları katılmaya davet etmek için
dosyaları birbirleri ile ilişkilendireceklerdir. Herhangi bir noktada, gelecekte iletişim için veri
tabanından çıkarılmanızı talep edebilirsiniz.
İletişim bilgileriniz ve kişisel yanıtlarınız, önce Ipsos MORI tarafından kendi güvenli şifrelenmiş veri
sunucularında ayrı ayrı saklanacaktır (saklandıkları süre boyunca Ipsos MORI'de sadece adı belirtilen
araştırmacılar verilerinize erişebilecektir). Verileriniz Manchester Üniversitesindeki araştırmacılara
aktarıldıktan sonra Ipsos MORI, iletişim bilgilerinizin kaydını projenin bitmesinden sonraki üç ay
içinde güvenli şekilde imha edecektir.
İletişim bilgileri ve kişisel yanıtlar Manchester Üniversitesindeki araştırmacılara aktarıldıktan sonra,
üniversitedeki son derece güvenli araştırma sunucularında saklanacak ve burada beş yıla kadar
tutulacaktır. Bu süre sonunda iletişim bilgileriniz imha edilecek ve anket verileri tamamen anonim
hale getirilecektir.

Anketi telefon üzerinden tamamlamayı seçerseniz, telefon anket görüşmesi kalite kontrol amaçları
için kaydedilebilir. Ipsos MORI tarafından saklanan telefon görüşmelerinin ses kayıtları, veri toplama
süresinden sonraki 3 ay içinde silinecektir.
Ayrıca tamamen anonimleştirilmiş veri seti Birleşik Krallık Veri Hizmetinde saklanacak ve diğer
araştırmacıların kullanımına sunulacaktır. Hiç kimse, bu anket nedeniyle yayınlanan herhangi bir
sonuç veya bu veriler aracılığıyla kimliğinizi tespit edemeyecektir.
Manchester Üniversitesinden veya düzenleyici kuruluşlardan yetkili kişilerin, projenin planlandığı
şekilde yürütüldüğünden emin olmak amacıyla bu çalışma için toplanan verilere göz atması
gerekebileceğini lütfen unutmayın. Bu kontrol işlemi, tanımlanabilir verilere göz atmayı içerebilir.
Çalışmanın denetimi ve kontrolüne dâhil olan tüm kişiler, bir araştırma katılımcısı olarak size karşı
katı bir gizlilik sorumluluğuna sahip olacaktır.

Bir şikâyette bulunmak istersem ne yapabilirim?
Araştırma ekibinin üyelerine yöneltmek istediğiniz bir şikâyetiniz varsa, lütfen Dr. Nissa Finney
(Nissa.Finney@st-andrews.ac.uk) veya Profesör James Nazroo (james.nazroo@manchester.ac.uk) ile
iletişim geçin.
Araştırma ekibinden bağımsız birine resmi bir şikâyette bulunmak isterseniz veya ilk başvurunuzda
araştırmacılardan aldığınız yanıttan memnun kalmazsanız lütfen Araştırma Etik Kuralları Yöneticisi ile
iletişime geçin:
The Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of Manchester,
Oxford Road, Manchester, M13 9PL, e-posta: research.complaints@manchester.ac.uk veya telefon:
0161 275 2674.

Bizimle veri koruma haklarınız ile ilgili olarak iletişime geçmek isterseniz, haklarınızı kullanma süreci
hakkında size bilgi verebilmemiz için lütfen dataprotection@manchester.ac.uk adresine e-posta
gönderin veya Üniversitede The Information Governance Office, Christie Building, The University of
Manchester, Oxford Road, M13 9PL adresine posta gönderin.

Ayrıca, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileriniz ile ilgili şikâyetleriniz hakkında Bilgi Genel
Sekreterliğine şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Telefon: 0303 123 1113
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Çalışma hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa, Ipsos MORI'nin özel bilgi sayfasını ziyaret
edebilirsiniz:
evenssurveyinfo.ipsos-mori.com
Ipsos MORI'nin bilgi sayfasında sorularınıza yanıt bulamıyorsanız veya telefonla katılmak istiyorsanız,
aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak doğrudan Ipsos MORI ile iletişime geçebilirsiniz:
•

Ipsos MORI'nin bilgi sayfasında yanıtlanmayan ek sorular için lütfen e-posta gönderin:
evenssurvey@ipsos-mori.com

•

Telefonla İngilizce dilinde katılmak veya ek soru sormak istiyorsanız, lütfen ücretsiz telefon
numaramızı arayın: 0808 1296800 (bu bir sesli mesaj hizmetidir, lütfen arayarak iletişim
bilgilerinizi bırakın ve size dönüş yaparak sorunuzu yanıtlayalım veya ana anket için uygun olup
olmadığınızı görmek amacıyla kayıt anketi yapalım).

•

Telefonla aşağıda belirtilen dillerden birinde katılmak veya ek soru sormak istiyorsanız, lütfen
aşağıdaki ücretsiz telefon numaralarından birini arayın (bu bir sesli mesaj hizmetidir, lütfen
arayarak iletişim bilgilerinizi bırakın ve size dönüş yaparak sorunuzu yanıtlayalım veya ana
anket için uygun olup olmadığınızı görmek amacıyla kayıt anketi yapalım)

Dil
Arapça
Bengalce
Çince
Guceratça
Lehçe
Portekizce
Pencapça: Gurmukhi
Pencapça:
Shahmukhi
Rumence
Somalice
Türkçe
Urduca
Galce

Ücretsiz telefon numarası
0800 470 2983
0800 470 2965
0800 470 2986
0800 470 2989
0800 470 2987
0800 470 2977
0800 470 2978
0800 470 2979
0800 470 2980
0800 470 2981
0800 470 2982
0800 470 2984
0800 470 2985

Bu belgede, destek için iletişime geçebileceğiniz çeşitli kuruluşlar da listelenmiştir:
AGE UK
Age UK'nin tavsiye hattı, yaşlılar, aileleri, arkadaşları, bakıcıları ve uzmanları için ücretsiz ve gizli
ulusal bir telefon hizmetidir. Ekip, ihtiyaç duyduğunuz tavsiyelere ulaşmanıza yardımcı olmak için
güvenilir ve güncel bilgiler sunacaktır.

Para, bakım, sağlık, konut ve diğer hususlarda tavsiye hizmetine yılın her günü saat 08.00'den 19.00'a
kadar ulaşılabilir.
Tel: 0800 055 6112
İnternet sitesi: https://www.ageuk.org.uk/

Citizens Advice
Ücretsiz olarak İnternet'te, telefonda ve yüz yüze gizli tavsiyeler sunan bağımsız yardım kuruluşları
ağıdır. Sosyal haklar, iş, borç, konut, aile, göç ve sağlık konuları hakkında tavsiyelerde bulunabilirler.
Adviceline (İngiltere): 03444 111 444
Adviceline (Galler): 03444 77 20 20
Adviceline (İskoçya): 0800 028 1456
Tüm hatlar Pazartesi ve Cuma günleri arasında saat 09.00'dan 17.00'ye kadar hizmete açıktır.
İnternet sitesi: https://www.citizensadvice.org.uk/ (İngiltere ve Galler)
İnternet sitesi: https://www.cas.org.uk/ (İskoçya)
Sohbet kısmı, eğitimli bir danışmanla çevrim içi konuşmanıza olanak sağlar. Şunları yapabilirsiniz:
•

Bir borç sorunu hakkında konuşabilirsiniz. https://www.citizensadvice.org.uk/aboutus/contact-us/contact-us/chat-service-money-and-debt/ Genellikle Pazartesi ve Cuma
günleri arasında saat 08.00'den 19.00'a kadar yardım alınabilir.

•

Diğer herhangi bir sorun hakkında konuşabilirsiniz.
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/web-chat-service/
Genellikle Pazartesi ve Cuma günleri arasında saat 10.00'dan 16.00'ya kadar yardım alınabilir

Covid-19 için Karşılıklı Yardım
Covid-19 nedeniyle güçlük yaşayan toplulukları desteklemek amacıyla bölgenizde yerel gruplar
bulunmaktadır.
https://covidmutualaid.org/ adresini ziyaret edin ve size en yakın destek grubunu bulmak için
bölgenizi veya posta kodunuzu girin.

Cruse Bereavement
The Cruse Bereavement Care Ücretsiz Ulusal Yardım Telefon Hattı, yakınlarını kaybeden ve yasta
olanlara duygusal destek sağlayan eğitimli yas gönüllülerince hizmet vermektedir.
Telefon: 0844 477 9400 (Pazartesi'den Cuma'ya, saat 09.00 - 17.00 arası)
İnternet sitesi: https://www.cruse.org.uk

Equality Advisory Support Service (EASS)
EASS, ayrımcılık ve insan hakları sorunları üzerine bilgi ve rehberlik sunan bir Yardım Hattına sahiptir.
Hizmet ücretsizdir ve telefon, e-posta, faks, posta ve İngiliz İşaret Dili (BSL) kullanarak video
bağlantısı ile tamamen erişilebilir. Zihinsel hastalığı ve öğrenme güçlüğü çeken kişiler danışmanlık
hizmetlerine erişebilirler. Sohbet olanakları da yakında hizmete sunulacaktır.
Hizmet Zamanları: Pazartesi'den Cuma'ya saat 09.00 ile 19.00 arası ve Cumartesi saat 10.00 ile 14.00
arası.
Tavsiye Hattı: 0808 800 0082
Telefon mesajı: 0808 800 0084
İnternet sitesi: http://www.equalityadvisoryservice.com/

MIND
MIND, zihinsel sağlık problemi yaşayan herkesi güçlendirmek amacıyla tavsiye ve destek
vermektedir. Kuruluş, hizmetleri iyileştirmeye, farkındalık yaratmaya ve anlayışı teşvik etmeye
çalışmaktadır.
MIND Bilgi Hatlarına Pazartesi'den Cuma'ya saat 09.00 ile 18.00 arasında ulaşabilirsiniz (Resmi
Tatiller hariç): 0300 123 3393
E-posta: info@mind.org.uk
İnternet sitesi: https://www.mind.org.uk/
Mesaj: 86463

National Debtline
National Debtline, uzman borç danışmanlığında 25 yılı aşan kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir.
Destekleyici olan ve yüksek bir standartta eğitimli uzman borç danışmanları sunmayı taahhüt
etmektedir.
Ücretsiz borç danışmanlığı için Pazartesi'den Cuma'ya saat 09.00 ile 20.00 arasında ve Cumartesi
günü saat 09.30 ile 13.00 arasında 0808 808 4000 no'lu telefonu arayabilirsiniz.
İnternet sitesi: https://www.nationaldebtline.org/
Refuge
Aile içi istismar yaşayan herkes için 24 saat açık bir yardım hattıdır:
Telefon: 0808 2000 247
İnternet sitesi: https://www.refuge.org.uk/
Ayrıca www.refuge.org.uk ve www.nationaldahelpine.org.uk adreslerinde mevcut çeşitli dijital
kaynaklar da bulunmaktadır.

Samaritans
Üzüntü ve umutsuzluk yaşayan kişiler için gizli destek sunmaktadır.
Telefon: 116 123 (ücretsiz 24 saat açık yardım hattı)
E-posta: jo@samaritans.org
İnternet sitesi: www.samaritans.org.uk

Stop Hate UK
Stop Hate UK, Nefret Suçundan etkilenen kişilere bağımsız ve gizli destek sağlayan bir yardım
kuruluşudur.Kuruluş, Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgelerinde 24 saat açık yardım hattı dâhil gizli Nefret
Suçu bildirim hizmetleri sunmaktadır. Aramadan önce lütfen bölge listesini dikkatlice kontrol edin.

İnternet sitesi: www.stophateuk.org
24 saat yardım hattı: 0800 138 1625
Faks: 0113 341 0396
Mesaj: 07717 989 025
E-posta: talk@stophateuk.org

Victim Support
Bir suçtan etkilendiyseniz, hayatınıza devam etmek için ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayabilirler.
Hizmetler ücretsiz ve gizli olup, suçun bildirilip bildirilmediği veya ne kadar önce olduğuna
bakılmaksızın İngiltere, Galler veya İskoçya'daki herkesin kullanımına açıktır.
Aşağıdaki numaraları kullanarak destek hattını ücretsiz arayabilirsiniz
08 08 16 89 111 (İngiltere ve Galler, günde 24 saat açık)
0800 160 1985 (İskoçya, saat 08.00 ile 20.00 arası)
İnternet sitesindeki çevrim içi formu kullanarak hizmeti e-posta ile alabilirsiniz:
https://www.victimsupport.org.uk/ (İngiltere ve Galler)
https://victimsupport.scot/ (İskoçya)
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

