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"Göç ve Entegrasyon Araştırması" araştırmasının konusu nedir?
Göç ve entegrasyon çok kapsamlı konulardır ve bununla ilgili çeşitli fikirler vardır. Bu anketle tüm halk
gruplarından insanların fikirleri alınmak istenmektedir.
Bu bilgiler düzenli oluşturulmuş istatistiklerde veya resmi yönetim tarafından tutulan veritabanlarında
bulunabilir. Anketler bu nedenle bilgi almak nedeniyle vazgeçilmez birer kaynaktır. Dolayısıyla yardımınızı
rica ediyoruz! Verdiğiniz bilgilerle önemli bir katkıda bulunuyorsunuz; çünkü ankete katılan herkes
sorulara doğru ve samimi cevap verdiği takdirde Avusturya'daki durumu gerçeğe yakın olarak tespit
edebiliriz.
Araştırmanın sonuçları, 2022 yaz aylarında “migration&integration” (göç&entegrasyon) istatistik yıllığında
ve “Bericht zur sozialen und normativen Integration” (Sosyal ve normatif entegrasyona ilişkin rapor)
raporunda yayınlanacaktır.
Anketin hukuki temeli nedir?
Bilgi toplamayla alakalı işbirliğinin kesinlikle yasal zorunluluğu yoktur ve dolayısıyla gönül rızası
esasındadır. Verilerin kalitesi için ankete katılım oranının yüksek olması ise büyük öneme sahiptir. Anket,
Başbakanlığın görevlendirmesiyle ve finansmanıyla yapılmaktadır ve 2017 yılından beri yasal olarak
bağlayıcı olan Göç İzleme programının bir parçasıdır.
Anketi kim yapıyor?
Anket, Statistik Austria Federal Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Statistik Austria, resmi görev kapsamında
Avusturya ekonomisi ve toplumuyla alakalı kaliteli istatistikler ve analizler oluşturuyor. Bu rakamlar
siyaset, yönetim, ekonomi ve uluslararası kurumların kararları için güvenilir bir temel teşkil ediyor.
Statistik Austria, Avusturya kamuoyuna adanmış olan ve kazanç amacı gütmeyen bir kurumdur. Statistik
Austria'nın faaliyetlerinde doğruluk, tarafsızlık, objektiflik ve önem birincil ilkelerdir. Avusturya'nın lider
bilgi hizmeti sağlayıcısı olan Statistik Austria, toplum hayatı ve ekonomik hayat hakkında doğru fikirler
veren en büyük rasgele numuneleri topluyor. Bu süreçte kalite güvencesinin modern araçları kullanılıyor.
Anket için seçim nasıl yapılıyor?
Avusturya'da bulunan tüm kişileri ankete dâhil etmek zaman ve maliyet açısından mümkün değil.
Dolayısıyla Avusturya'da yaşayan halkın bütünlüğünü ya da anket için geçerli alt grupları mümkün olduğu
kadar yansıtan kişiler seçilmiştir. Seçim, herkesin ankete eşit katılma fırsatına sahip olabilmesi için
tesadüfi olarak gerçekleşmiştir.
Anket nasıl yapılıyor?
İlk adımda, örnek olarak seçilen kişilere Statistik Austria tarafından bir ön bildirim gönderilecektir. İkinci
adımda, Online anket formunun linkini ve erişim verilerini (kullanıcı adı ve parola) içeren bir bildirim
yazısı gönderilir.

Verileriniz nasıl korunuyor?
Göç ve Entegrasyon konusu birçok kişi için çok kişisel bir konudur. Bu nedenle tüm bilgileri tabi ki gizlilik
ilkesi içinde ele alacağız.
Bu veri toplama eylemiyle alakalı kapsamlı veri gizliliği bilgilerini Veri Gizliliği Sayfamızda (PDF, 35KB)
bulabilirsiniz (bu doküman sadece Almanca dilinde mevcuttur). İstatistik sırrı ve kişisel bilgilerinizin
korunması en önemli ilkelerimiz arasında yer alıyor. Federal İstatistik Yasası, Veri Gizliliği Temel
Düzenlemesi ve Veri Gizliliği Yasası bunu zorunlu koşuyor. İstatistik verileri bu nedenle isim
belirtilmeden işleme alınır (anonim). İsim ve adres sadece irtibat için gereklidir. Bu bilgiler cevaplardan
ayrı olarak bir veritabanına kaydedilir ve bilgiler toplandıktan sonra silinir. Değerlendirilecek verilerde
isim ve adres gibi kişisel bilgiler silinmiştir. Bunun dışında değerlendirmelerde kişisel bilgiler değil, grup
bazlı bilgiler alınmaktadır. Sonuçlarda dolayısıyla özgün cevaplar görülmez. Ne resmi kurumlara, ne de
şirketlere kişisel bilgilerle alakalı verilerin verilmemesi gerektiği veri gizliliğine dahildir.
Anket yasal olarak zorunlu mu?
Ankete katılmanın yasal yükümlülüğü yoktur. Katılım dolayısıyla gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Bununla alakalı küçük bir hediye de alacaksınız.
İrtibat

Almanca ve İngilizce dilinde olan taleplerinizi şu numaradan iletebilirsiniz:
Tel.: +43 1 71128-8994 (Pt-Cm saat 9-15)
E-posta: integrations-befragung@statistik.gv.at

