Nasıl olduğunuzu
SILC’in yasal temeli nedir?

Güncel sonuçlar

SILC, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AB)
2019/1700 ile gelir ve yaşam koşulları alanındaki Avrupa
yönetmeliklerinin uygulanmasıyla düzenlenir. Buna
ek olarak yayınlanan ulusal bir yönetmelik vardır: Sosyal İşler, Sağlık, Bakım ve Tüketiciyi Koruma Federal
Bakanlığı (ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 mevcut versiyonda). Dolayısıyla Avusturya devleti, Avusturyalıların
yaşam koşulları ve gelir düzeyleriyle ilgili bilgileri
araştırmakla yükümlüdür. Ankete katılmak için hiç bir
zorunluluğunuz olmasa da Avusturya’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bize yardım etmenizi rica
ediyoruz. Vereceğiniz bilgilerle değerli bir katkı sağlamış
olacaksınız. Çünkü, her hanenin bu soruları titizlikle ve
dürüstçe cevaplamasıyla, Avusturya’da yaşam koşullarını
gerçeğe uygun görselleştirebiliriz.

Hane geliri düşük olan kişilerin %25´i, ev masraflarıyla
ilgili maddi olarak ciddi sıkıntı yaşamaktadır, %13´ü evde
nem ve küf ile ilgili sıkıntı çekmektedir. Hane geliri düşük
olan insanlarin % 46’sı beklenmedik büyük harcamalari
karşılayamaz.

Verdiğiniz bilgiler, diğer sorgulananların verdiği bilgilerle birlikte Avusturyalıların yaşam koşulları ile ilgili bir
şifrelemeye konulacaktır. Artık verdiğiniz cevaplar sizin
cevaplarınız olarak tanınmayacaktır. Böylece, bir aileye
ayda ortalama ne kadar para düşüyor ya da Avusturya’da
vergilerden ya da sosyal yardımlardan en çok ya da en
az kim yararlanıyor belirtilebilmektedir. Dolayısıyla SILC,
Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele
eylem planının temelidir. Sonuçlarla ilgili her yıl internette
ücretsiz olarak erişime açık olan geniş kapsamlı bir rapor
hazırlanmaktadır. Dilediğiniz takdirde en önemli sonuçları
size gönderebiliriz.
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Kaynak: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC 2019. Haneler gelir gruplarına
ayrılmaktadır: düşük (denkleş�rilmiş ortalama gelirin %60ının al�nda; 2019
yılında 15.437 Avro´nun al�nda demek�r), orta (15.437 Avro ila 46.312 Avro
al�na kadar), yüksek (46.312 Avro ve daha fazla).

Bize ulaşabilirsiniz:

STATISTIK AUSTRIA
e-posta: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at
Guglgasse 13
Internet: www.statistik.at/silcinfo
1110 Wien
Tel.: +43 1 711 28–8338
(hafta içi Pazartesi-Cuma: saat 9:00- 15:00 arası)
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Internet: www.statistik.at/silcinfo
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Verilerinizle ne yapılacak?

bize söyleyin.

STATISTIK AUSTRIA, Bundesanstalt Statistik Österreich
Guglgasse 13, 1110 Wien

SILC‘e katıldığınız için teşekkür ederiz.

Nasıl olduğunuzu neden bilmek istiyoruz?

Statistik Austria kimdir ya da nedir?

Neden özellikle sizin haneniz seçildi?

Medyada, Avusturyalıların ortalama gelirinin ne kadar yüksek olduğunu sürekli okuyor ya da duyuyoruz.
Ne kadar insanın işi var ve kaç kişi iş arıyor? Eğitim
seviyeleri nedir, ne kadar sağlıklı ve memnunlardır,
vs.? Bunları nereden biliyoruz? Bu bildirimler genelde
STATISTIK AUSTRIA rakamlarına dayanıyor ve
Avusturya’daki insanların genel durumunu yansıtıyor.
Bu durumda devlet ve çıkar grupları halkın durumunu
bilir ve böylece dengeli bir sosyal politika için yol belirlerler. Sorunların ve eksikliklerin nerede oluştuğunu
görürler. Bununla istatistik, sizin özel hayatınızı ve
yaşam şartlarınızı da ilgilendiren birçok kararlar için
temel oluşturur. Bu yüzden SILC araştırması uygulanmaktadır.

STATISTIK AUSTRIA, Avusturya toplumu ve ekonomisi
hakkında kamu adına kaliteli istatistikler ve analizler
yapmaktadır. Bu rakamlar devlet, yönetim, ekonomi ve
uluslararası kurumların kararlarında güvenilir bir temel
oluşturmaktadır. STATISTIK AUSTRIA, Avusturya kamu
oyundan sorumlu kazanç amaçlı olmayan bir kuruluştur.
Titizlik, tarafsızlık, nesnellik ve uygunluk STATISTIK
AUSTRIA için önemlidir ve Avusturya’nın ileri gelen bilgilendirme uzmanı olarak toplumsal ve ekonomik yaşam
hakkında kesin bilgileri onaylayan en büyük örnekleri
araştırmaktadır.

Sorgulanan haneler; Merkezi Kayıt Sicili’nden (ZMR),
rastgele seçilme prensibine göre seçilir. Sizin haneniz
de tesadüfen “yakalandı”. Yılda takriben 8.600 haneden,
SİLC araştırmasına katılarak yardım etmelerini rica ediyoruz.

SILC nedir?
SILC istatistiki bir araştırmadır ve her yıl Avrupa Birliği
içindeki ailelerin yaşam şartları hakkında bilgiler
toplamaktadır. Bunlar, insanların yaşam durumları
hakkında geniş bir bakış açısı edinmek için gereken
bilgilerdir. SILC (Statistics on Income and Living Conditions), ‘Gelirler ve Yaşam Şartları üzerine İstatistikler’
demektir. 2005 yılından beri SILC’e, Avrupa Birliği’nin o
zamanki 25 üyesi ve Norveç ve İzlanda katılmaktadır.
27 AB üye devletinin yanı sıra İngiltere, Norveç,
İzlanda, Türkiye, İsviçre, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ şu anda SILC’de yer alıyor.
STATISTIK AUSTRIA, 2003 yılından beri araştırmayı
Avusturya‘da sürdürmektedir.

Verileriniz nasıl korunur?
STATISTIK AUSTRIA, yasal olarak verileri çok gizli
işlemekle yükümlüdür. Bu yöntem Federal İstatistik
Yasası’nda ve Veri Koruma Yasası’nda geçmektedir.
Ayrıntılı bilgileri www.statistik.at/web_de/downloads/
dsgvo/eu_silc.pdf adresinde bulabirsiniz. Kişisel bilgileriniz, sadece araştırmayı yapan kişilerin sizinle bağlantı kurabilmeleri için gereklidir. Verdiğiniz cevaplar,
isim ve adresinizden ayrı kaydedilmektedir. Yapılan
son sorgulamadan sonra kişisel bilgileriniz silinir, yani
veriler anonimleştirilir. O andan itibaren artık hiç kimse cevapların kime ait olduğunu bilemez. Tabi ki yasa,
kişisel bilgilerinizi içeren verilerinizin üçüncü kişiye
verilmesini de yasaklamıştır.

Yaşamınızdaki değişiklikleri uzun bir zaman sürecinde tespit edebilmek için yılda bir kez, dört yıl
arka arkaya size sorular sorulacaktır. İlk sorgulama
yüz yüze yapılacaktır. İkinci sorgulamadan itibaren
sorular telefonla cevaplanabilir. Bu yüzden bize;
adres, telefon numaraları ya da aile bireylerinde
herhangi bir değişiklik olduğunda her an bildirmenizi rica ediyoruz. Böylece araştırmayı yapan kişiler size kolaylıkla ulaşabilir. Yaşamınızdaki değişiklikleri tespit etmek için sizinle, bundan sonraki
dört yıl içinde yılda bir kere olmak üzere (toplam 4
defa) aynı soruları sormak için irtibata geçeceğiz.
Hiçbir değişiklik olmasa da bilgilerinize ihtiyacımız
olduğunu anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Değerli vaktinizden bize birkaç dakika
ayırınız.
Bu araştırma, biraz zaman alır. Siyasetin ve kamusal
idarenin, Avusturya’nın sosyal ve toplumsal gelişiminin
teşvikini sağlayacak doğru önlemleri alabilmesi için
sağlam bilgilere ihtiyacı vardır. Dolayısıyla sizden,
soruları titizlikle ve dürüstçe cevaplamak için vakit
ayırmanızı rica ediyoruz.

STATISTIK AUSTRIA, bu anketin yapılması için deneyimli kişileri görevlendirmiştir. Bizim tarafımızdan
görevlendirilen bu kişilerin bu araştırmayı yapmaya
yetkili olduklarını belirten STATISTIK AUSTRIA kimlikleri vardır. Önümüzdeki günlerde araştırmayı yapacak
kişi sizinle irtibata geçecektir. Ancak randevuyu kendiniz ayarlamak istiyorsanız sizinle ilgilenecek olan ve
bilgilendirme mektubunda irtibat verileri yazan araştırmayı yapacak kişiyle irtibata geçebilirsiniz. Araştırmayı yapan kişi, daha önceden ayarlanmış randevu
saatinde size gelecek ve anketi yapacaktır.
16 yaşından büyük olan her aile bireyine yaşam durumuyla ilgili kişisel sorular sorulur. Bunlar evin büyüklüğü, yaş, meslek, gelir düzeyi ve sağlık konularını
içeren sorulardır. Çocukların yaşam durumuyla ilgili
sorulara aynı hanede yaşayan sorumlu bir yetişkinin
cevaplaması gerekir. Bu anket için kendinizi hazırlamanız gerekmez. Ancak, bazı soruların daha hızlı ve
doğru cevaplanabilmesi için eviniz ve gelirinizle ilgili
belgeleri hazır bulundurmanızda fayda vardır.

