
BİLGİLENDİRME NOTU

Nüfus sayımı, faydalıdır, güven�l�rd�r, bas�tt�r

Bu yıl,  sayıma katılıyorsunuz.  Fransa'da en az 12 ay yaşamış ya da yaşayacak olan ya da
başka  b�r  ülkede  sürekl�  �kamet�  olmayan  herkes  uyruklarına  veya  durumlarına
bakılmaksızın nüfus sayımına katılmalıdır.

Bu belge  ç nde  zlenecek adımları öğrenmek  ç n gereken tüm b lg ler  bulab l rs n z.
Daha fazla b lg  ed nmek  stersen z, sayım memuru ve beled yen z sorularınıza yanıt vermek  ç n
hazırdırlar. Aynı zamanda bu s te den b lg  ed neb l rs n z: www.le-recensement-et-mo .fr

Katılımınız  ç n teşekkür eder z.

Sayım sürec� şu şek�lde yürütülmekted�r:
10.000'den az nüfuslu yerleş m yerler nde:

• Fransa ana yurdunda, Ant ller ve Guyan'da 19 Şubat Cumartes ye kadar,
• La Réun on'da ve Mayotte 5 Mart Cumartes ye kadar.

10.000 ve daha fazla nüfuslu yerleş m yerler nde:
• Fransa ana yurdunda, Ant ller ve Guyan'da 26 Şubat Cumartes ye kadar,
• La Réun on'da ve Mayotte 12 Mart Cumartes ye kadar.

Ne �şe yarıyor?

Nüfus sayımı her  b r  yerleş m yer nde resm  nüfusun bel rleneb lmes n  sağlamaktadır.  Devlet n
yerleş m yer n z n bütçes ne katkısı sayımda elde ed len rakamlara göre bel rlen r: yerleş m yer n z
ne kadar kalabalıksa bu katkı o kadar yüksek olur. Hane halkı sayısına bağlı olarak, aynı şek lde
eczaneler n sayısı,  beled ye mecl s  üyeler n n sayısı g b  değerler de ortaya çıkar. Öte yandan,
nüfusun ayrıntılı şek lde b l nmes  (yaş, hane  şartları,  a le yapısı…) gereken ek  mkanlara karar
verme olanağı da ver r: b r kreş açma, konutlar  nşa etme veya toplu taşıma  mkanlarını gel şt rme.
Böylece halkın  ht yaçlarını daha  y  karşılayab lme olanağı sunar.  Nüfus sayımına katılmak b r
yurttaşlık görev d r, herkes  ç n faydalıdır.

Somut olarak, süreç nasıl yürütülüyor?

1. Beled yen z  tarafından görevlend r len  b r  sayım memuru konutunuza gelecek  ve
sayımınızı çevr m ç  veya kağıt üzer nde yapmayı tekl f edecekt r. Üç renkl  b r kart taşıyor
olacaktır.



2. En kolay yöntem: Çevr�m�ç� sayımı terc�h ed�n!
Web s tes n  açın: www.le-recensement-et-mo .fr ve «Ic ,  je réponds au quest onna re» (İşte
ankete cevap ver yorum) satırına tıklayın.
S teye g r ş yapmak  ç n s ze sayım memurunca ver len kılavuzun 1' nc  sayfasında görünen
g r ş kodu ve ş frey  kullanın, ardından tal matları tak p ed n.

3. Bunun har c nde, matbu belgeler üzer nde cevaplarınızı vereb l rs n z.
Sayım memuru s ze şunları verecekt r:

• B r hane kayıt formu
• Yaşlarına bakılmaksızın, bu konutta yaşayan k ş  sayısı kadar b reysel sayım formu.

Anket b lg ler n  dolduracaksınız.
İstersen z sayım memuru s ze yardım edecek ve sorularınıza yanıt verecekt r.

Sayım memuru bu belgeler  almak  ç n gelecekt r.
İlk z yaret  sırasında üzer nde uzlaşmış olduğunuz zaman, b rkaç gün  ç nde sayım memuru
ev n ze uğrayacaktır. Aynı zamanda, d lersen z anket formlarını beled yen ze veya Insee bölge
müdürlüğüne de doğrudan göndereb l rs n z.

Soruları daha  y  anlayab lmen z  ç n yabancı d llere çevr lm ş anket örnekler ne www.recensement-
et-mo .fr s tes nden  ulaşab l rs n z,  ancak  cevaplarınızı yalnızca  Fransızca  hazırlanmış olan
( nternet veya kağıt üzer ndek ) anketler üzer nden vereb l rs n z.

Anket  sonuçlarını öğrenmek  ç n, Insee web s tes nden bunlara ücrets z olarak göz atab l rs n z:
www. nsee.fr

Nüfus sayımı, güven�l�rd�r
Nüfus sayımı Ulusal B l ş m ve Özgürlükler Kom syonu (Cn l) tarafından denetlenmekted r. Sadece
Insee anketlere  er ş m  hakkına  sah pt r.  Dolayısıyla,  herhang�  b�r  �dar�  veya mal�  denet�me
neden olamazlar. Y ne de adınız ve adres n z b rden fazla kez sayılmadığınızdan em n olmak  ç n
gerekl d r.  Anketler   şlen rken,  adınız  ve adres n z  kayded lmez ve ver tabanlarında saklanmaz.
Son  olarak,  ankete  er�ş�m�  olan  tüm  k�ş�ler  (sayım  memurları dah�l)  meslek�  g�zl�l�k
yükümlülüğü altındadır.

Nüfus sayımı ücrets�zd�r, s�zden para �steyen s�telere yanıt vermey�n.

Daha fazla b	lg	 	ç	n…

Sayım memuru ve belediyeniz sorularınıza yanıt vermek için hazırdırlar.

Daha fazla bilgi için, web sitesine göz atabilirsiniz: www.le-recensement-et-moi.fr  .


