
 

 

 
Araştırma Bilgileri 
ELSA – (İstemeden) Gebe Kalan Kadınların Deneyimleri ve Yaşam Durumları 

Araştırmayı kim yürütüyor? ELSA araştırmasını, birkaç üniversite ve araştırma enstitüsünden 
oluşan bir araştırma birliğinin başı olarak Hochschule Fulda "Sağlık Bilimleri ve Ampirik 
Toplumsal Araştırmalar" bölümü yürütmektedir. Görüşmeleri yapmak üzere Kantar Public 
görevlendirilmiştir. Araştırma, Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) tarafından finanse edilmektedir. 
Bakanlık, araştırma sonuçlarını sağlığın teşviki ve istenmeyen gebeliklerden kaynaklanan 
yüklerin önlenmesi alanındaki çalışmaları için kullanacaktır.  

Araştırma bağımsız bir birim tarafından onaylandı mı? Evet, Hochschule Fulda etik kurulu 
araştırmanın uygulanmasını onaylamıştır. Dolayısıyla, çalışmamızın en katı bilimsel gereklilikleri 
ve etik yönergelerini karşıladığından emin olabilirsiniz. 

Araştırmanın amacı nedir? Araştırma ile (istenmeden gerçekleşen) gebelik sırasında ve 
sonrasında sıhhi ve psikososyal bakımın iyileştirilmesine yönelik bilimsel ve ampirik bulgular 
temelinde sonuçlar çıkarılması amaçlanmaktadır. Veriler, Almanya'da sağlığın teşviki için 
vazgeçilmezdir. 

Anket nasıl uygulanacak?  Anket Kasım 2021'den itibaren Almanya genelinde yaklaşık 12.000 
kadına uygulanacak. Anket ortalama 30 ila 45 dakika sürmektedir.  

Hangi konularda soru sorulacak?  Anket esnasında doğumla sonuçlanan veya sonlandırılan 
gebelikleriniz, yaşamın bu evrelerindeki genel durumunuz ve kişisel, ailevi ve mesleki 
durumunuz hakkında bilgi vermeniz istenecektir.  

Verilerim nasıl korunacak? Veri koruma yönetmeliklerine her zaman uyulacaktır. Adres verileriniz 
(ad ve adres) görüşmedeki bilgilerden ayrı olarak saklanacak ve araştırma tamamlandıktan sonra 
silinecektir.  

Ekteki veri koruma beyanından bu bilimsel araştırma ile hiçbir ticari çıkar güdülmediğini ve 
herhangi bir yükümlülük altına girmediğinizi öğrenebilirsiniz. Tüm veri koruma hükümlerine 
titizlikle uyulmasını sağladığımız için Nüfus Daireleri bilimsel araştırmalar için adres bilgilerini 
bizimle paylaşma hakkına sahiptir. 

Bu araştırmada 2015 yılı ve öncesinde doğan çocukların kadın yasal temsilcilerinin adını Nüfus 
Dairelerine sorarak adınıza ulaştık. Bu, bir grup bilgilendirmesi kapsamında Federal Kayıt Kanunu 
(BMG) md. 46 dayanak alınarak gerçekleşmiştir. 

Davet edildikten sonra araştırmaya katılmak zorunda mıyım? Araştırmaya katılımınız elbette 
isteğe bağlıdır. Anketi herhangi bir gerekçe göstermeden ve sizin için bir dezavantaj teşkil 
etmeyecek şekilde dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bazı soruları yanıtsız bırakma hakkına 
sahipsiniz ve dilediğiniz zaman sorularınızı yöneltebilirsiniz. 

 

 
Başka sorunuz mu 
var? 

Tüm sorularınızı 
şu numaralı 
telefonda 
yanıtlamaktan 
memnuniyet 
duyarız:  
0661 9640-6243 
 
Dilerseniz web 
sayfamızı da 
ziyaret 
edebilirsiniz: 
https://elsa-
studie.de 

 


