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FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Genel olarak , [CITY]’daki verilen hizmetler sizi çok mu tatmin ediyor, biraz mı tatmin ediyor, pek tatmin
etmiyor mu yoksa hiç mi tatmin etmiyor?
[ŞIKLARI OKUYUN – ROTASYON UYGULAYIN - HER SATIR İÇİN BİR CEVAP ALIN]
Çok tatmin ediyor ...................................................................4
Biraz tatmin ediyor .................................................................3
Pek tatmin etmiyor ...............................................................2
Hiç tatmin etmiyor ..................................................................1
[Fikri yok/Cevap yok] .............................................................9
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Q2

Şehirdeki toplu taşıma, örneğin, otobüs, tramvay veya metro
Okullar
Hastanelerin verdiği sağlık hizmetleri
Doktorların verdiği sağlık hizmetleri
Halka açık parklar ve bahçeler gibi yeşil alanlar
Kapalı ve açık spor alanları
Sinemalar
Konser salonları, tiyatrolar, müzeler, kütüphaneler gibi kültürel kolaylıklar
Internet kafe veya kütüphanesi gibi kamuya açık Internet erişimi
Internete evden erişim

Size bazı ifadeler okuyacağım. Her bir ifadeye ne derece katılıp katılmadığınızı, kuvvetle katılıyorum,
oldukça katılıyorum, pek katılmıyorum, kuvvetle katılmıyorum şeklinde söyler misiniz?
[ŞIKLARI OKUYUN – ROTASYON UYGULAYIN - HER SATIR İÇİN BİR CEVAP ALIN]
Kuvvetle katılıyor ...................................................................4
Oldukça katılıyor ....................................................................3
Pek katılmıyor.........................................................................2
Kuvvetle katılmıyor.................................................................1
[Fikri yok/Cevap yok] ......................................................... 9
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[CITY]’da, iyi bir iş bulmak kolaydır
[CITY]’da yaşayan yabancılar şehire entegre olmuşlardır
[CITY]’da, makul bir fiyata iyi bir mesken bulmak kolaydır
[CITY]’nın idari hizmet birimleriyle irtibata geçtiğinizde, size etkin bir şekilde yardım ederler
[CITY]’da hava kirliliği büyük bir sorundur
[CITY]’da gürültü büyük bir sorundur
[CITY] temiz bir şehirdir
[CITY] kaynaklarını sorumlu bir biçimde kullanır

[SON İKİ SORUYA ROTASYON UYGULAMAYIN VE EN SONA BIRAKIN]
I
J

[CITY]’da yaşamak beni tatmin ediyor
Gelecek 5 yıl içerisinde, [CITY]’da yaşamak daha güzel olacak

Q3

Aşağıda size okuyacağım ifadelerin, başınıza gelme sıklığını, her zaman, bazen, nadiren, hiçbir
zaman biçiminde söyler misiniz?
[ŞIKLARI OKUYUN – ROTASYON UYGULAYIN - HER SATIR İÇİN BİR CEVAP ALIN]

Her zaman..............................................................................4
Bazen .....................................................................................3
Seyrek olarak ........................................................................2
Hiçbir zaman ..........................................................................1
[Fikri yok/Cevap yok] ......................................................... 9
A
B
C

Ayın sonunda faturalarınızı ödemede zorluk çekiyorsunuz
Beraber yaşadığınız komşularınızla kendinizi güvende hissediyorsunuz
[CITY]’da kendinizi güvenlikte hissediyorsunuz

DEMOGRAPHICS
D1. Görüşülen kişinin cinsiyeti
(SORMAYIN - UYGUN OLAN ŞIKKI İŞARETLEYİN)
Erkek ................................................................................1
Kadın ................................................................................2
D2. Kaç yaşındasınız?
[_][_]
[99]

yaşındayım
[REDDETTİ/CEVAP YOK]

D3. Tam zamanlı eğitiminizi bitirdiğinizde kaç yaşındaydınız?
(YAŞ BÖLÜMÜNE EĞİTİMİNİ KAÇ YAŞINDA TAMAMLADIĞINI YAZINIZ)
[_][_] yaşındayım
[ 9 9 ] [REDDETTİ/CEVAP YOK]
[ 0 1 ] [HİÇ OKULA GİTMEDİM]
[ 0 0 ] [HALEN ÖĞRENCİ]

D4. Şu an yaptığınız işin içeriğini düşündüğünüzde, kendi hesabına çalışan olduğunuzu mu, ücretli çalışan
olduğunuzu mu, vasıflı işçi olduğunuzu mu yoksa profesyonel bir faaliyette bulunmadığınızı mı
söylersiniz? Bu sizin bir ......................... olduğunuz anlamına mı geliyor?
[VERİLEN EĞER CEVAP ANA KATEGORİLERDEN BİRİSİ İSE, LÜTFEN İLGİLİ ALT KATEGORİYİ
OKUYUN]
- KENDİ HESABINA ÇALIŞAN
Æ i.e. :
- çiftçi, ormancı, balıkçı................................................ 11
- dükkan sahibi, zanaatkar .......................................... 12
- profesyonel (avukat, doktor, muhasebeci, mimar,....)13
- şirket yöneticisi .......................................................... 14
- diğer .......................................................................... 15
- ÜCRETLİ ÇALIŞAN
Æ i.e. :
- profesyonel (avukat, doktor, muhasebeci, mimar)..... 21
- genel müdür, üst düzey yönetici................................ 22
- orta düzey yönetici, ................................................... 23
- devlet memuru........................................................... 24
- çoğunlukla masa başında iş yapan ofis çalışanı....... 25
- diğer memur (satış memuru, hemşire, vs...) ............. 26
- diğer
........................................................... 27
- El ve bedeninin kullanarak çalışan İşçi
Æ i.e. :
- süpervizör, ustabaşı (ekip lideri, vs...)....................... 31
- El ve bedeninin kullanarak çalışan İşçi .........................
- vasıfsız işçi 33
- diğer
........................................................... 34
- PROFESYONEL BİR FAALİYETTE BULUNMUYOR (Çalışmıyor)
Æ i.e. :
- ev işlerinden sorumlu ................................................ 41
- öğrenci (tam zamanlı) ............................................... 42
- emekli ....................................................................... 43
- iş arıyor...................................................................... 44
- diğer .......................................................................... 45
- (Reddetti) ..................................................................................... 99

32

D5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi size uymaktadır?
(SADECE BİR İFADEYİ İŞARETLEYİN, İLK UYGUN OLAN İFADEYİ SEÇİN, MEVCUT 25 AVRUPA
BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKEYİ DÜŞÜNÜN)
- Ailem ve ben Türkiye’de doğduk ..................................... 1
- Avrupa Birliği dışında doğdum ........................................ 2
- Avrupa Birliği’nin diğer bir ülkesinde doğdum.................. 3
- Ben Türkiye’de doğdum ve ailemden en az bir kişi Avrupa Birliği dışında doğdu

4

- Ben Türkiye’de doğdum ve ailemden en az bir kişi diğer bir Avrupa Birliği ülkesinde
doğdu ............................................................................... 5
- [Fikri yok/Cevap yok] ..................................................... 9
D5_NONEU. Aşağıdaki ifadelerden hangisi size uymaktadır?
(SADECE BİR İFADE KABUL EDİLİYOR, İLK UYGUN OLAN İFADEYİ SEÇİN)
- Ailem ve ben Türkiye’de doğduk ..................................... 1
- Yurt Dışında Doğdum ..................................................... 2
- Ben Türkiye’de doğdum ve ailemden en az bir kişi diğer bir Avrupa Birliği ülkesinde
doğdu ................................................................................. 3
- [Fikri yok/Cevap yok] ..................................................... 9
D6. Şehrin hangi bölgesinden bahsettiğinizi çok iyi anlamak için, şehrin hangi bölgesinde yaşadığınızı
öğrenmek istiyoruz. Bu bilgi, sadece, sonuçlarımızı harita üzerine yerleştirmek için kullanılacaktır. Lütfen,
yaşadığınız yerin posta kodunu söyleyebilir misiniz?
Posta Kodu: ............................................................. ______
[Fikri yok/Cevap yok] ................................................... 9999
D8. Görüşmeyi tamamlamadan önce bir sorum daha var. Ara sıra, Gallup anket yaptığı kişilerle, birkaç ek
soru sormak için tekrar irtibata geçmek ister. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi öğrenmek için sizi herhangi bir
zamanda tekrar aramamıza izin verir misiniz?
?????????? .....................................................................1
?????????? .....................................................................2
(Reddetti)..........................................................................3
(??????????) ...................................................................9

Eğer soru D8’de Kod 1 ise, sorun:
D9. O zaman Gallup anketörlerinin size daha rahat ulaşabilmeleri için, isminizi öğrenebilir miyim?
İsim:: _________

