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Çalışıyor musun? Hasta 
mısın? İş mi arıyorsun? 
Emekli misin? 
Ne yaptığına bakılmaksızın – İsveç iş piyasasını 
tanımlanmasında sana ihtiyaç duyulmakta 

 
Beklemene gerek yok! 
Mülakat  randevusu almak 
için 010-479 62 00 numaralı 
telefona  ya telefon edin ya 
da sms gönderin.              
aku-dih@scb.se adresine 
elektronik posta  
gönderebilirsiniz. 

 
  

Diğer dillerde ya da işaret 
dilinde tercüman yardımıyla 
mülakat için randevu alın 
010-479 65 30 

  aku-tolk@scb.se  
 

AKU ile ilgili sorularda 
010-479 62 00 
010-479 42 60 

 
 

Sonuçt & enformasyon 
www.scb.se/aku 

Merhaba! Merkezi İstatistik Kurumu olarak AKU iş gücü 
araştırmalarına katılımcı olmaya sizleri davet etmek istiyoruz.  
 
Bir röportajcı iş piyasasındaki durumunuz hakkında işiniz, iş arayıp 
aramadığınız, emekli, öğrenci olup olmadığınız veya başka bir 
meşguliyetiniz olup olmadığı gibi sorular sormak amacıyla yaklaşık 2 
hafta sonra size telefon edecek. Röportaj normalde 5-10 dakika sürer. Isterseniz 
size uygun bir görüşme saati almak için kendiniz telefon ya da e-posta yoluyla 
randevu alabilirsiniz. 

 
Sizin yerinizi başkası dolduramaz  
Tesadüfen siz seçildiniz. Tabi ki buna katılım isteğe bağlı olmakla 
beraber, AKU’nun önemli bir araştırma olması sebebiyle katılımınızı 
umuyoruz Örneğin işsizlik ve iş saatleri ile İsveç’te yaşayan siz ve 
başkalarını etkileyecek olan siyasi kararlara zemin hazırlayacak bilgileri 
ortaya çıkarır.  

 
Sorularınız mı var? 
Araştırmayla ya da nasıl yapıldığıyla ilgili sorularınız mı var? Bizi 
ararsanız size yardımcı oluruz.  
Katılımınız için şimdiden çok teşekkürler!  
Saygılarımızla                                              

 

       
 
 

Magnus Sjöström Elisabet Andersson 
SCB İş Gücü Araştırmaları başkanı SCB İş Gücü Araştırmaları başkan 
   vekili 

 
SCB İsveç’in tanımını yapıyor  
Merkezi İstatistik Kurumu karar alma, fikri 
tartışmalar ve araştırmalar için topluma istatistik 
bilgileri verir. Bunu hükümet, resmi kurumlar, 
araştırmacılar ve ticari sektörün verdiği görevle 
yerine getirmekteyiz. Sağladığımız istatistik 
bilgilerinin, gerçeğe dayalı toplumsal tartışmaya 
ve sağlam temelli kararlar alınmasına katkısı olur.  

http://www.scb.se/aku
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Araştırmanın arkasında kim var? 
Merkezi İstatistik Kurumu, meclis ve hükümetin 
kararı üzerine AKU denilen iş gücü araştırmalarını 
yapmaktadır. Bu, resmi İsveç istatistiğinin bir 
parçası olup ticari amaçlı değildir.  

 
Cevapları kim ve nasıl kullanmaktadır? 
Cevapları topladıktan sonra bunları tablo ve 
diyagramlar şeklinde bir araya getiririz. İstatistik 
bilgileri, meclis ve hükümet, siyasi partiler, 
gazeteler, TV, radyo, şirketler, sendikalar, 
araştırmacı ve öğrenciler ile kamuoyu tarafından 
kullanılır. Sizin ya da bir başkasının nasıl bir cevap 
verdiğinin istatistikte görülmesi mümkün değildir. 

 
Merkezi İstatistik Kurumu, araştırma kapsamında 
olan verileri ve başka bilgileri bazı durumlarda 
istatistik üretici faaliyetinde bulunan araştırmacı 
ve başkalarına verebilir. Merkezi İstatistik 
Kurumunda ya da başka bir yerde yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın Merkezi İstatistik 
Kurumunun malzemesinin kullanıldığı araştırma ve 
istatistik faaliyeti  istatistik gizliliği kapsamındadır. 
Malzemenin başkalarına verilmesi konusunda 
Merkezi İstatistik Kurumu çok sınırlayıcıdır.       

 
Hakkımda önceden bazı bilgileri alıyor musunuz? 
Evet, Merkezi İstatistik Kurumunun   kayıtlarında 
halihazırda bulunan sorulara cevap vermenize gerek 
kalmaması için adres, doğduğunuz ülke, olası göçmen 
olarak gelinen yıl, eğitim, iş yeri adı, adresi ve iş 
branşı ile gelir bilgilerini (bu bilgiler varsa) temin 
ederiz.  

 
Sonuçlar nerede yayınlanır? 
İstatistik her ay Merkezi İstatistik Kurumunun 
web sitesi www.scb.se/aku adresinde yayınlanır. 
Sonuçlar medyada, raporlarda ve değişik 
uluslararası karşılaştırmalarda da açıklanır. TV, 
gazete ve radyoda sıkça açıklanan resmi işsizlik 
rakamının kaynağı bu araştırmadır.  

 
Niçin katılacağım?  
Katılmakla İsveç iş piyasasının gerçekte nasıl 
olduğunun tanımlanmasında yardımcı olursunuz. 
Her ay 29 500 kişiye telefon ediyoruz. Röportaj veren her 
bir kişi nüfusun yaklaşık 300 kişilik bölümünü 
oluşturmaktadır, dolayısıyla cevaplarınız önem 
taşımaktadır! 

 
Çalışmıyorum – yine de katılmam gerekir mi?  
Evet, iş piyasası tanımının mümkün olduğunca 
gerçeğe uygun yapılabilmesi için çalışsada 
çalışmasada her insanın durumu önemlidir. 
Sadece çalışan insanlarla röportaj yapmış olsaydık 
iş piyasası tablosu çok yanıltıcı olurdu. 

 

 

İsveç vatandaşı değilim – yine de katılmam gerekir 
mi?  
Evet, uyruğu ne olursa olsun istatistiğin İsveç’te 
yaşayan herkesin durumunu yansıtması gerekir. 

 
 
Soruların hepsini cevaplamam mı gerekiyor? 
Hayır, cevaplanması istenmeyen soruları 
geçebilirsiniz. Röportajın sayılabilmesi için 
örneğin çalışıp çalışmadığınız gibi bazı soruların 
cevaplanması gerekir, ama bu, röportajcının 
bilmesi gereken bir konudur.  

 
Cevaplarım gerçekten gizli tutuluyor mu? 
Evet. Mülakatta verdiğiniz cevaplar gizlilik 
altındadır ve araştırma kapsamında çalışan herkesin 
gizlilik yükümlülüğü vardır. Şeffaflık ve verilerin 
gizliliği hakkında kanunun (2009:400) 24. Fasıl 8. 
Maddesi gereğince gizlilik kuralı uygulanır.  

Kişisel bilgilerin işleme konulmasına ilişkin kurallar AB  
Veri Koruma Yönetmeliğinde ve ilgi (2001:99) sayılı  
kanunda ve Resmi İstatistik Yönetmeliğinde (2001: 100) yer 
almaktadır.  Ayrıca AB Veri Koruma Yönetmeliğinin ek 
hükümleri hakkındaki Kanun'da (2018: 000), bu 
Kanunla ilgili olarak düzenlenen yönetmeliklerde de  
yer almaktadır.   

 
Yılda bir kez size ait bizdeki kişi bilgilerinizin bir 
kopyasını  ücretsiz edinme hakkınız vardır. Bu 
bilgileri elektronik yolla almak isterseniz, elektronik 
yolla alma hakkınız vardır. SCB - Merkezi İstatistik 
Kurumunun kişi bilgilerinizi AB Veri Koruma 
Yönetmeliği Kişisel Verileri Hakkında Kanuna aykırı 
şekilde işleme alındığını düşünmeniz halinde kişi 
bilgilerinizin düzeltilmesi, engellenmesi ya da 
silinmesini istemek hakkına sahipsiniz. Kayıt çıktısı 
alma istediğinizde kişisel kimlik numaranızı vermeyi 
unutmayın.  

 
Bana ne zaman telefon edersiniz? 
Bu mektubun elinize geçmesinden yaklaşık 2 hafta 
sonra telefon ederiz. İstatistiğin önemli bir kısmı, 
örn., insanların hangi sıklıkla iş değiştirdikleri ve 
ne kadar süreyle işsiz oldukları gibi iş 
piyasasındaki değişmeleri ele alır. O nedenle 
herkesle bir defadan fazla röportaj yaparız, 
genellikle üçer aylık arayla sekiz kez röportaj 
yapılır. Röportajların bir kısmında, örn., iş çevresi 
gibi iş piyasasıyla ilgili ekstra sorular da 
sorulabilir. 

 
Daha fazla soru ve cevap burada bulunur: 
www.scb.se/aku-info 
Sunum mektubu başka birçok dilde de mevcuttur. 
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