BİLGİLENDİRME NOTU
Nüfus sayımı, faydalıdır, güvenilirdir, basittir
Bu yıl, sayıma katılıyorsunuz. Fransa'da en az 12 ay yaşamış ya da yaşayacak olan ya da
başka bir ülkede sürekli ikameti olmayan herkes uyruklarına veya durumlarına
bakılmaksızın nüfus sayımına katılmalıdır.
Bu belge içinde izlenecek adımları öğrenmek için gereken tüm bilgileri bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sayım memuru ve belediyeniz sorularınıza yanıt vermek için
hazırdırlar. Aynı zamanda bu site den bilgi edinebilirsiniz: www.le-recensement-et-moi.fr
Katılımınız için teşekkür ederiz.
Sayım süreci şu şekilde yürütülmektedir:
10.000'den az nüfuslu yerleşim yerlerinde:
• Fransa ana yurdunda, Antiller ve Guyan'da 15 Şubat Cumartesiye kadar,
• La Réunion'da 29 Şubat Cumartesiye kadar.
10.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerlerinde:
• Fransa ana yurdunda, Antiller ve Guyan'da 22 Şubat Cumartesiye kadar,
• La Réunion'da 7 Mart Cumartesiye kadar.
Ne işe yarıyor?
Nüfus sayımı her bir yerleşim yerinde resmi nüfusun belirlenebilmesini sağlamaktadır. Devletin
yerleşim yerinizin bütçesine katkısı sayımda elde edilen rakamlara göre belirlenir: yerleşim yeriniz
ne kadar kalabalıksa bu katkı o kadar yüksek olur. Hane halkı sayısına bağlı olarak, aynı şekilde
eczanelerin sayısı, belediye meclisi üyelerinin sayısı gibi değerler de ortaya çıkar. Öte yandan,
nüfusun ayrıntılı şekilde bilinmesi (yaş, hane şartları, aile yapısı…) gereken ek imkanlara karar
verme olanağı da verir: bir kreş açma, konutlar inşa etme veya toplu taşıma imkanlarını geliştirme.

Böylece halkın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilme olanağı sunar. Nüfus sayımına katılmak bir
yurttaşlık görevidir, herkes için faydalıdır.
Somut olarak, süreç nasıl yürütülüyor?
1.
Belediyeniz tarafından görevlendirilen bir sayım memuru konutunuza gelecek ve
sayımınızı çevrimiçi veya kağıt üzerinde yapmayı teklif edecektir. Üç renkli bir kart taşıyor
olacaktır.
2.
En kolay yöntem: Çevrimiçi sayımı tercih edin!
Web sitesini açın: www.le-recensement-et-moi.fr ve «Accéder au questionnaire en ligne»
(Çevrimiçi sayım anketine giriş) satırına tıklayın
Siteye giriş yapmak için size sayım memurunca verilen kılavuzun 1'inci sayfasında görünen
giriş kodu ve şifreyi kullanın, ardından talimatları takip edin.
3.
Bunun haricinde, matbu belgeler üzerinde cevaplarınızı verebilirsiniz.
Sayım memuru size şunları verecektir:
• Bir hane kayıt formu
• Yaşlarına bakılmaksızın, bu konutta yaşayan kişi sayısı kadar bireysel sayım formu.
Anket bilgilerini dolduracaksınız.
İsterseniz sayım memuru size yardım edecek ve sorularınıza yanıt verecektir.
Sayım memuru bu belgeleri almak için gelecektir.
İlk ziyareti sırasında üzerinde uzlaşmış olduğunuz zaman, birkaç gün içinde sayım memuru
evinize uğrayacaktır. Aynı zamanda, dilerseniz anket formlarını belediyenize veya Insee bölge
müdürlüğüne de doğrudan gönderebilirsiniz.
Soruları daha iyi anlayabilmeniz için yabancı dillere çevrilmiş anket örneklerine www.recensementet-moi.fr sitesinden ulaşabilirsiniz, ancak cevaplarınızı yalnızca Fransızca hazırlanmış olan
(internet veya kağıt üzerindeki) anketler üzerinden verebilirsiniz.

Anket sonuçlarını öğrenmek için, Insee web sitesinden bunlara ücretsiz olarak göz atabilirsiniz:
www.insee.fr

Nüfus sayımı, güvenilirdir
Nüfus sayımı Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (Cnil) tarafından denetlenmektedir. Sadece
Insee anketlere erişim hakkına sahiptir. Dolayısıyla, herhangi bir idari veya mali denetime
neden olamazlar. Yine de adınız ve adresiniz birden fazla kez sayılmadığınızdan emin olmak için
gereklidir. Anketleri işlenirken, adınız ve adresiniz kaydedilmez ve veritabanlarında saklanmaz.
Son olarak, ankete erişimi olan tüm kişiler (sayım memurları dahil) mesleki gizlilik
yükümlülüğü altındadır.
Nüfus sayımı ücretsizdir, sizden para isteyen sitelere yanıt vermeyin.

Daha fazla bilgi için…
Sayım memuru ve belediyeniz sorularınıza yanıt vermek için hazırdırlar.
Daha fazla bilgi için, web sitesine göz atabilirsiniz: www.le-recensement-etmoi.fr .

