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Türkçe - Sıkça Sorulan Sorular
Anketin konusu nedir?
Anket, etnik kökeni Türkiye, Sahra Altı Afrika ve Suriye olan veya bu bölgelerden
göçmenlik geçmişine sahip kişilerin deneyimleri ve fikirleri ile ilgili bilgi toplama amacını
taşır. İş, sağlık ve barınma gibi hayatın farklı alanlarındaki günlük deneyimlerinizi ve
ayrımcılığa uğrayıp uğramadığınızı veya size adil davranılıp davranılmadığını merak
ediyoruz. Bu anket, 15 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirilmektedir.
Anketi kim düzenlemektedir?
Bu anket, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı adına, Statistik Austria tarafından
düzenlenmektedir.
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) nedir?
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının (FRA) merkezi, Avusturya'nın Viyana kentinde
bulunmaktadır. Ajans, AB kurumlarını ve AB Üye Ülkelerini istisnasız her insanın hakkını
koruyacak biçimde destekler. Ajansın geçmişte yürüttüğü çalışmalar; mülteciler,
çocuklar, şiddet mağdurları ve Romanlar gibi farklı insanların yaşam koşullarını
iyileştirmeye katkıda bulunmuştur. Daha fazla bilgi için http://fra.europa.eu/ adresini
ziyaret edin.
Bu anket neden önemlidir?
Etnik azınlıkların ve göçmen topluluklarının kendi haklarını nasıl kullandığına veya
haklarına saygı duyulduğunu düşünüp düşünmediğine dair yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Anket sonuç ları sayesinde herkesin eşit muamele görebilmesi açısından ele alınması
gereken en acil konuların neler olduğu kanun koyucuların bilgisine sunulmuş olacaktır.
Kimler katılabilir?
Ebeveynlerinden en az biri veya kendisi Türkiye, Suriye veya Sahra Altı Afrika’da
doğmuş, 16 yaşını doldurmuş ve son 12 ayını Avusturya’da geçirmiş olanlar anketimize
katılabilir. Hane başına yalnızca tek bir kişi katılımda bulunabilir. Bu anket için rastgele
seçildiniz. Sonuçlar etkileneceğinden sizin yerinize başka biri geçemez.
Ne zaman katılabilirim?
Erişim kodunuzun bulunduğu mektup adresinize ulaştığında
www.statistik.at/onlinebefragung internet adresinden anketinizi açabilirsiniz. Davetiyede
belirtilen son tarihe kadar anketinizi tamamlamayı lütfen unutmayın.
Sonuçlar ne zaman yayımlanacak?
Anketin ilk sonuçları 2022'nin sonunda belli olacak ve FRA'nın internet sitesinde
yayımlanacaktır: http://fra.europa.eu/.
Hediye kuponumu nasıl alabilirim?
Anketi tamamen cevapladıktan sonra 10 € değerindeki kupon, posta yoluyla adresinize
gönderilecektir.
Ankete nasıl katılabilirim?
Ankete çevrimiçi katılım için gerekli erişim kodu, ankete ilişkin olarak adresinize teslim
edilen mektup içerisinde bulunmaktadır. Lütfen www.statistik.at/onlinebefragung
bağlantısını kullanarak erişim kodunu kutucuğa girin.

Anketi çevrimiçi tamamlarken ara verebilir miyim?
Evet, anketi çevrimiçi tamamlarken her sorunun ardından cevaplarınız otomatik olarak
kaydedilmektedir. Anketi cevapladığınız tarayıcı penceresini istediğiniz zaman
kapatabilirsiniz; cevaplarınız kayıtlı kalacaktır.
Anketi ne zamana kadar tamamlamam gerekiyor?
Lütfen anketi mümkün olan en kısa süre içerisinde ve en geç davetiyede belirtilen son
tarih öncesinde tamamlayın.
Anketin tamamlanması ne kadar sürer?
Anketi tamamlamanız yaklaşık 45 dakika sürecektir. Özel bir bilgi gerektirmemektedir.
Sonuçlardan kimliğimin tanınması mümkün mü?
Hayır. Cevaplarınız, ankete katılan diğer kişilerin cevaplarıyla birleştirilecektir.Sonuç
raporlarında sadece anonim veriler kullanılacaktır. Bireylerin tanınmasına imkan
sağlayacak kadar küçük katılımcı gruplarının cevapları, ayrı olarak
değerlendirilmeyecektir. Kolluk kuvvetlerinin, vergi veya göçmenlik dairelerinin
cevaplarınıza erişimi yoktur.
Bilgilerime kimin erişimi olacak?
Ankette belirttiğiniz iletişim bilgileriniz ve cevaplarınız Statistik Austria tarafından
toplanacak ve işlenecektir. İletişim bilgilerinin silinmesinin ardından araştırmayı
düzenleyen FRA sadece anonim verileri alacaktır.
Veri Koruma Beyanı
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&dDocName=127419
Diğer sorular
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