BİLGİLENDİRME NOTU
Nüfus sayımı, faydalı, emniyetli, basit
Bu yıl, Genel Sayım gerçekleştirilecek.Uyrukları ve durumları ne olursa olsun, Fransa'da
yaşıyorlasa veya en az 12 ay yaşamayı düşünüyorlarsa herkesin Genel Sayıma katılması
gerekmektedir Bu belgede, izlenecek formaliteye ilişkin tüm bilgileri bulacaksınız.
Daha fazla bilgi edinmeyi arzu ederseniz, sayım memuru ve belediye sorularınızı cevaplamak
üzere hizmetinizdedir. Ayrıca bu sitelerden de bilgi edinebilirsiniz: www.le-recensement-et-moi.fr
veya www.insee.fr.
Katılımınız için teşekkür ederiz.
Nüfus sayımı gerçekleştiriliyor:
10 000 altı nüfuslu belediyelerde:
• Fransa'da, Antiller'de ve Guyana'da 18 Şubat Cumartesi tarihine kadar,
• La Réunion'da 4 Mart Cumartesi tarihine kadar.
10 000 veya üzeri nüfuslu belediyelerde:
• Fransa'da, Antiller'de ve Guyana'da 25 Şubat Cumartesi tarihine kadar,
• La Reunion’da 11 Mart Cumartesi tarihine kadar.
Ne işe yarar?
Genel sayım, her belediyenin resmi nüfusunun belirlenmesini sağlar. Devletin belediyenizin
bütçesine katkısı sayım sonrasında belirlenen değerlere bağlıdır: Belediyeniz ne kadar kalabalıksa,
bu katkı o kadar büyük olacaktır. Ayrıca, eczane ve belediye meclisi üye sayısı da yaşayan nüfus
miktarına bağlıdır. Diğer yandan, nüfusu ayrıntılı bir şekilde tanımak (yaş, konut koşulu, aile
oluşumu...) gerekli donanımlar açısından kararların alınmasını sağlar: Kreş açılışı, konut inşası
veya ulaşım imkânlarının geliştirilmesi. Nüfusun ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilmesini de sağlar.
Genel sayıma katılım, hepimiz için faydalı, bir vatandaşlık harekettir.

Pratikte nasıl gerçekleştirilir?
1. Belediye tarafından görevlendirilen bir sayım memuru evinize gelir ve size İnternet
üzerinden veya kâğıt üzerinden Genel Sayıma katılmanızı teklif eder. Üzerinde, bayrak
renklerinde kart bulunur.
2. En basiti: İnternet üzerinden sayımı seçin!
Bu İnternet sitesine gidin: www.le-recensement-et-moi.fr ve «Accéder au questionnaire en
ligne» üzerine tıklayın.
İnternet sitesine bağlanmak için, sayım memuru tarafından teslim edilen belgenin 1. sayfasında
bulunan erişim kodunu ve parolayı kullanın, ardindan sayfayi takip edin
3. Aksi halde, kâğıt belgeler üzerinden de cevaplayabilirsiniz.
Sayım memuru size şunları teslim edecektir:
• Bir konut kâğıdı
• Yaşları ne olursa olsun, hanenizde yaşayan kişilerin sayısı kadar kişi formu.
Formları doldurursunuz.
Sayım memuru, arzuladığınızda yardım etmek ve sorularınızı cevaplamak üzere, hazır
bulunur.
Sayım memuru belgeleri almaya gelir.
Birkaç gün sonra, ilk ziyaret sırasında kararlaştırılan zamanda, sayım memuru evinize
gelir.
• Ayrıca Formları doğrudan belediyenize veya INSEE Bölge Müdürlüğü'ne gönderebilirsiniz.
İnternet üzerindeki soru formu ve kağıt belgeler yabancı dile tercüme edilmemişlerdir; bununla
birlikte Fransızca kaleme alınan soru formlarına cevaba yardımcı olabilmesi için www.lerecensement-et-moi.fr internet sayfasinda bir İngilizce versiyon mevcuttur.
Anket sonuçlarının INSEE'nin İnternet sitesinden ücretsiz olarak inceleyerek, öğrenebilirsiniz:
www.insee.fr

Genel sayım, emniyetlidir
Genel Sayım, Bilgisayar ve Özgürlükler Ulusal Komisyonu (CNIL) tarafından kontrol edilir. Yalnızca
INSEE'nin soru formlarına erişimi söz konusudur. Yani, idari makamlar veya vergi makamları
tarafından hiçbir denetim söz konusu değildir. Bununla birlikte, bir defadan fazla sayılmamanız
için, adınızın ve adresinizin alınması gereklidir. Soru formları değerlendirilirken adınız ve adresiniz
kaydedilmez, veri tabanında muhafaza edilmez. Soru formlarına erişimi olan kişiler (sayım
memurları dâhil), meslek sırrına tabi kişilerdir.

Daha fazla bilgi için...
Sayım memurları ve belediye sorularınızı cevaplamak üzere hizmetinizdedir.
Daha fazla bilgi için, www.le-recensement-et-moi.fr İnternet sitesini inceleyin.

