
 
 

 

 

Ungdata anketi hakkında ebeveynlere/vasilere ve çocuklara/ergenlere 

bilgi 

Ungdata anketi bu yıl belediyenizdeki üst-orta okullarda gerçekleştirilecektir. Amaç, 

yerel olarak ergenlerin biçimlendirici koşulları hakkında genel bir bakış elde etmektir. 

Bu nedenle, olabildiğince çok öğrencinin katılımı önemlidir. Anket okulda ilkbahar 

döneminde gerçekleştirilecektir. 

ANKETİN AMACI 

• Çocuklarınıza ve genç insanlara, belediyede 

büyümenin nasıl bir şey olduğunu politikacılara 

ve otoritelere anlatma fırsatı vermek. 

• Belediye/ilçe otoritesinin bu yaş grubuyla 

yapacağı çalışmalar için çocukların ve genç 

insanların büyüme koşulları hakkında yeni 

bilgiler toplamak. 

• Diğer belediyeler ve ülke çapındaki rakamlarla 

karşılaştırmalar yapmak ve araştırmaya katkıda 

bulunmak. 

UNGDATA’DA NE SORUYORUZ? 

• Okulla, arkadaşlarla ve ebeveynlerle ilişkiler 

• Boş zaman ve boş zaman faaliyetleri 

• Medya kullanımı 

• Sağlık, refah ve hayat kalitesi 

• Zorbalık 

• Kural çiğneme, şiddet ve uyuşturucu kullanımı 

• Ebeveynlerin/vasilerin eğitim seviyesi 

UNGDATA ANKETİ NASIL UYGULANIR 

• Anketi tamamlamak için bir ders saati verilir. 

• Anket, tek kullanımlık rastgele üretilen bir 

yetkilendirme kodu ile girilen Ungdata 

sayfasında elektronik olarak gerçekleştirilir. 

• Öğrenciler cevaplarını ankete tıklayarak 

verirler. Anketteki soruları sesli olarak okutma 

seçeneği de mevcuttur. Bu işlevden 

faydalanılacaksa kulak üstü/kulak içi kulaklık 

kullanmak zorunludur. 

KATILIM GÖNÜLLÜLÜK ESASLIDIR 

• Anket gönüllülük esaslıdır 

• Katılımcılar, cevap vermek istemedikleri 

soruları cevaplamama ve diledikleri zaman 

anketi sonlandırma hakkına sahiptirler.  

• 18 yaşından küçük ergenlerin 

ebeveynleri/vasileri çocuklarının ankete 

katılmaması için öğretmeni/okulu 

bilgilendirebilirler. 

GİZLİLİK 

• Katılımcıların yanıtları gizli olarak işlenecektir. 

SADECE projedeki araştırmacılar ve 

danışmanlar ile yanıtları kaydeden şirket tüm 

yanıtlara erişecektir  

• Anket sonuçları yayınlandığında yanıt veren hiç 

kimse tanımlanabilir olmayacaktır. 

• Olası dolaylı kişisel verileri içeren araştırma 

verileri güvenli bir şekilde depolanacaktır. 

Anketin tamamlanmasından beş yıl sonra yıl 

sonunda, tüm veriler isimsiz hale getirilecektir. 

• Ungdata anketi, OsloMet 

(personvernombud@oslomet.no) veri koruma 

görevlisi tarafından onaylanmıştır. 

• Veri kümesi doğrudan kişisel veri içermez. Bu 

nedenle, anketten sonra katılımcıların verilerini 

düzeltmek veya silmek de mümkün 

olmayacaktır. 

• NOVA verileri katılımcıların rızasına bağlı 

olarak işleyecektir. 

HAZIRLIK 

Okul sağlık hizmetleri, anketten sonra öğrencilerin 

ihtiyacı olması durumunda kullanılmak üzere 

hazırlık tedbirlerini alacaktır. 

UNGDATA SORUMLUSU KİMDİR?  

Anket, belediye tarafından görevlendirilen OsloMet 

(Oslo Metropolitan Üniversitesi) Norveç Sosyal 

Araştırmalar Enstitüsü (NOVA) ile bölgesel 

uyuşturucu ve alkolle mücadele merkezi (KoRus) 

tarafından düzenlenmektedir.  

SORULARINIZ MI VAR? 

Anket hakkında daha fazla bilgi almak için okulunuz 

ya da bölgenizdeki KoRus ile iletişim kurun. Anketin 

Norveççe ya da İngilizce sürümünü isterseniz bunu 

KoRus ile iletişim kurarak alabilirsiniz. 
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