
9 AĞUSTOS CENSUS 
(NÜFUS SAYIMI) GECESİDİR. 

Kişisel bilgilerim diğer devlet dairelerine 
verilecek mi?
Hayır. Census’ta sağladığınız kişisel bilgiler, polis, 
Avustralya Vergi Dairesi ya da Centrelink dahil, hiç 
bir devlet dairesi veya kurumla paylaşılmaz.

ABS tüm Avustralyalıların kişisel bilgilerinin gizliliğini 
korumakla yasal olarak yükümlüdür ve sizin herhangi 
bir bireyin ya da hanenin belirlenmesine yol açacak 
bilgilerinizi açıklamaz.

Census bittikten sonra kişisel bilgilerime                 
ne olacak?
Veriler toplandıktan ve işleme konduktan sonra, 
ABS haneyle ilgili diğer bilgilerden isim ve adresleri 
siler. İsimler ve adresler diğer Census verilerinden 
ayrı olarak güvenli bir biçimde saklanır. İsimler ve 
adresler toplanmalarından dört yıl sonra ya da artık 
tutulmalarında bir toplum yararı olmaması halinde 
daha önce imha edilecektir.

Census zorunlu mudur?
Evet. Yabancı diplomatlar ve aileleri dışında herkes, 
nerede olurlarsa olsunlar, Census’u doldurmak 
zorundadır. Buna 457 sayılı vizesi olanlara ve 
uluslararası ziyaretçiler de dahildir.

Bilgiler ‘1905 Census and Statistics Act’ adlı yasanın 
verdiği yetkiyle toplanmaktadır. Belirtilen zamanda 
Census’u doldurmazsanız, ceza verilebilir.

Önemli tarihler
Census için önemli tarihler:

•	 1	Ağustos,	2016
 Yönerge mektuplarının ve formların dağıtımı başlar

•	 9	Ağustos,	2016
 Census gecesi 

•	 26	Ağustos,	2016
 Census saha görevlileri ziyaretlerine başlarlar

•	 2017	yılı	ortaları
 2016 Census’unun ilk sonuçları açıklanır.

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?
Daha fazla bilgi için: census.abs.gov.au sitesini 
ziyaret edin.

#MyCensus

Census Australia @ABSCensus

@ABSCensus CensusAustralia

#MyCensus

BİR	AN	DURUP	
FARK	YARATMA	
ZAMANIMIZ.

#MyCensus zamanınızı paylaşın. T&Clere bakın mycensus.abs.gov.au/terms



HERKESİN	BİR	AN	
DURUP	AVUSTRALYA’NIN	
GELECEĞİNİ	
BİÇİMLEMEDE	BİR	ROL
OYNAMASI	ZAMANIDIR.

9 AĞUSTOS NÜFUS
SAYIMI GECESİDİR.

Census nedir? 
Nüfus ve İskân Sayımı (Census) Avustralya’nın en 
büyük istatistik birikimidir ve Avustralya İstatistik 
Bürosu (ABS) tarafından yapılmaktadır. 100 yıldan 
fazla bir süredir Census Avustralya’nın bir fotoğrafını 
çekerek ulusumuzun gelecekteki eğitim, sağlık, 
ulaşım ve alt yapısını biçimlendirmede yardımcı 
olmaktadır.

Census ne zamandır?
Önümüzdeki Avustralya Census’u 9 Ağustos’ta 
yapılacaktır.

Census Avustralya için ne anlam taşır?
Census Avustralya halkı ve halkın iskân durumu 
hakkında önemli bilgiler sağlar. Avustralya’nın 
nüfusunun tahmin edilmesine yardımcı olur ki bu da, 
tüm toplumlar için hükümet fonlarının dağıtılması ve 
hizmetlerin planlanması için kullanılır.

2016’da Census’un 10 milyona yakın haneyi ve 
yaklaşık 24 milyon kişiyi sayması beklenmektedir ki 
bu, bugüne kadarki en geniş kapsamdır.

Census’unuzu İnternet üzerinden doldurmak
2016’da 15 milyondan fazla kişinin Census’u internet 
üzerinden doldurması beklenmektedir.

Ne bekleyebilirim?
1 Ağustos’tan itibaren çoğu hane ABS’ten üzerinde 
‘Hane Sakinine’ (To the Resident) yazılı bir mektup 
alacaktır.

Bu mektupta sizin hanenize özel, Census’a çevrim-içi 
giriş bilgileri ve Census’un internet üzerinden nasıl 
doldurulacağına ilişkin yönergelerin yanı sıra, nasıl 
kağıt form ısmarlanabileceği konusunda bilgiler              
yer alacaktır.

Elde tutulan aracımla Census’u internet 
üzerinden doldurabilir miyim?
Evet. İnternet erişimi olan herhangi bir yerde masa 
üstü, diz üstü, tablet veya cep telefonunu kullanarak 
Census’u doldurabilirsiniz.

Neden dijital?
Census’u internet üzerinden doldurmak hızlı, kolay, 
güvenli ve çevre dostu bir yöntemdir ve Census’un 
topluma olan maliyetini azaltmaya yardımcı olur.

Yine de kağıt formu doldurabilir miyim?
Evet. İnternet erişiminiz yoksa ya da kağıt formu 
doldurmayı yeğlerseniz, otomatik kağıt form isteme 
servisimize telefon etmeniz yeter. Bunun için, 
aldığınız mektuptaki 12 haneli Census Çevrim-içi 
numaraya gereksiniminiz olacaktır.

Kağıt formlar doldurulup gecikmeden Ödemeli zarfa 
konularak gönderilmelidir – Census Saha Görevlisinin 
gelip almasını beklemeyin.

Tercümana gereksinimim var.                                   
Nereyi arayabilirim? 
Yardımcı olması için bir 
tercümana gereksiniminiz 
varsa, lütfen 131	450 
numaradan Yazılı ve 
Sözlü Çeviri Servisini                    
(Translating and 
Interpreting Service –           
TIS National) arayın.

Benim bilgilerimin gizliliğini korumak için ABS 
ne yapar?
ABS bilgilerin gizli tutulması konusunu son derece 
ciddiye alır. İnsanlar sağladıkları bilgilerin gizli 
kalacağına tam güven duymazlarsa Census işe 
yaramaz.

ABS Census verilerini kullananların kişileri 
veya haneleri belirleyebileceği hiç bir bilginin 
açıklanmayacağını garantiye alır.


