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Viyana, am datumbriefde 

BRIEFANREDE! 

Statistik Austria, her on yılda bir nüfus sayımı yapmaktadır. Bu amaçla Avusturya'da gerçekte kimlerin 
yaşadığını bilmek önemlidir. Bunun için desteğinize ihtiyacımız var! 

Merkezi Nufüs Sicili, 31 Ekim 2021 tarihinde Avusturya'daki asıl ikamet yerinize aşağıdaki adresle kayıtlı 
olduğunuzu göstermektedir: 

ADRZEILESTR ADRZEILEPOST 

Þ 31 Ekim 2021'de asıl ikametgahınız ve ana yaşam adresiniz Avusturya'da olup olmadığını lütfen 
bize bildirin. Ekteki formu doldurun ve lütfen imzalamayı unutmayın! Doldurduğunuz formu en 
geç 5 Temmuz 2022 tarihine kadar ön ödemeli iade zarfı ile birlikte bize geri gönderin. 

Yasa koyucu merciler, bu anket için bilgi sağlama konusunda yasal bir yükümlülük öngörmektedir. 
Bilgileriniz elbette veri gizlilik ilkesine ve istatistiksel gizlilik ilkesine tabidir. 

Başka sorularınız mı var? Bize +43 1 711 28-8998 nolu telefondan (Pazartesi - Cuma arası, saat 9:00 - 
15:00 arası) veya zensus-wsa@statistik.gv.at e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer bilgilere 
www.statistik.at/wsa adresinden erişebilirsiniz. 

Katkılarınızdan dolayı size teşekkür edenler: 

Dr. Josef Kytir Dr. Regina Fuchs 
Popülasyon Yönetimi Müdürü 2021 Nüfus Sayımı Müdürü 
STATISTIK AUSTRIA STATISTIK AUSTRIA 

Ana yaşam merkezi ile kast edilen nedir? 
Daha fazla bilgiyi arka sayfada bulabilirsiniz! 

ÖRNEK
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Daha fazla bilgi ve tercüme için: www.statistik.at/wsa  
Further information and translations: www.statistik.at/wsa 

var olan diller/available languages: 

Bosanski, English, Español, Français, Italiano, Hrvatski, Polski, Magyar, Română, Slovenský, 

Türkçe, български, српски, pусский,  فارسی , العربیة , 中文

Statistik Austria Nüfus Sayımı - Diğer Bilgiler 

Asıl ikamet yeri ve ana yaşam merkezi ile ne kastedilmektedir? 
Kayıt Yasasına göre (değiştirilmiş haliyle 9/1992 sayılı BGBl), bir kişinin asıl ikametgahı, ana yaşam 
merkezidir. Bunun için aşağıdaki kriterler önemlidir: 

Þ Yılın çoğunda nerede yaşıyorsunuz? 

Þ İşe veya eğitim merkezine nereden gidiyorsunuz? 

Þ Diğer aile üyeleriniz, özellikle reşit olmayanlar nerede yaşıyor? 

Þ Kamuda (örn. federal, eyalet, belediye ya da çıkar grupları) veya özel şirketlerde (örn. 
dernekler) nerede görevleriniz var? 

Yalnızca geçici olarak yurtdışındaysanız ve ana yaşam merkeziniz Avusturya olmaya devam ediyorsa, 
Avusturya sizin için halen ana ikametgah ülkesidir. Bu, örneğin 

Þ yurt dışında işle veya eğitimle ilgili konaklamalar 

Þ ikincil konaklama yeri (örn. yurt dışında yer alan tatil evi) 

Nüfus sayımın yasal dayanağı ve amacı 
Nüfus sayımı Avusturya için önemli bir istatistiktir. Sonuçlar, Avusturya'da kaç kişinin nerede 
yaşadıklarını göstermektedir. Belediyelerin mali kaynaklarının dağılımı da bu nüfus sayımına bağlıdır. 
Statistik Austria, yasal olarak nüfus sayımları yapmakla yükümlüdür: uluslararası düzeyde Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyinin 9 Temmuz 2008 tarihli, (AT) 763/2008 sayılı nüfus ve konut sayımları ile 
ilgili Tüzüğü ve ulusal düzeyde Sicil Sayım Yasası, değiştirildiği şekliyle 33/2006 sayılı BGBl. I. 

Cevap vermemem durumunda ne olur? 
Sicil Sayımı Yasasına göre (değiştirilmiş şekliyle 33/2006 sayılı BGBl. I), bilgi vermekle yükümlüsünüz. 
Bilgilerin verilmemesi veya yanlış şekilde verilmesi idari suç olarak kabul edilir ve cezalandırılır 
(Federal İstatistik Kanunu (Federal İstatistik Kanunu (değiştirilmiş şekliyle 163/1999 sayılı BGBl. I.) 
Yurtdışındaki asıl ikametgahınızı yeniden kaydettirmemeniz veya kaydetmemeniz, Avusturya'da resmi 
bir kayıt silme sürecine neden olabilir. 

Asıl ikametgahınız için verilen adres hatalı veya yanlış 
Değiştirmek için lütfen yetkilinizle iletişime geçin. ÖRNEK
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Geb. am GEBURTSDATUM 

Nüfus sayımı 2021 

31.10.2021 tarihinde asıl ikamet yeriniz Avusturya mıydı? 

Lütfen uygun olanı işaretleyin! 

Þ EVET, 31.10.2021 tarihinde asıl ikamet yerim Avusturya’ydı. 

Þ HAYIR, 31.10.2021 tarihinde asıl ikamet yerim yurtdışındaydı. 

Lütfen asıl ikamet yeri olarak, yazının arka tarafında yer alan ana yaşam merkezi tanımını dikkate alın! 

Tarih  Vatandaşın elle atılmış imzası 
ya da yasal temsilcinin imzası 

Lütfen ekteki en geç 5 Temmuz 2022 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde geri 
gönderin! İşbirliğini için çok teşekkür ederiz! ÖRNEK




