
Cevaplarım tamamen 
gizlidir. 
Nüfus sayımı, Bilişim ve özgürlükler 
ulusal komisyonu (Cnil) tarafından 
onaylanmış usullere uymaktadır.  
• Yalnızca İstatistik ve ekonomik etütler 

ulusal enstitüsü (Insee) soru formlarını 
işlemeye yetkilidir.  

• Üretilen bütün istatistikler, isim 
belirtilmeden yapılmaktadır.  

• Soru formlarına erişimi olan bütün kişiler, 
özellikle sayım memurları ve belediye 
personeli, mesleki gizliliğe uymakla 
yükümlüdür.  

• Toplanan bilgiler, hiçbir idari kontrol veya 
vergi kontrolü için kullanılamaz. Hiç bir 
şekilde başka bir kuruluşa verilmezler. 

 

 

Bulunduğum yerleşim yeri ve Insee, bu operasyonu birlikte yürütüyorlar. 
Nüfus sayımı, Devletin sorumluluğu altındadır. Yerel yönetimler, nüfus sayımını hazırlamakta ve gerçekleştirmektedir.  

Insee, veri toplamayı organize ve kontrol etmekte, bilgileri toplamakta, soru formlarını işlemekte ve sonuçların dağıtımını yapmaktadır. 
Nüfus sayımı sonuçlarının kaliteli olabilmesi için, kendisine soru sorulan her bireyin soru formlarını doldurması gerekmektedir.  

Nüfus sayımına katılmak bir yurttaşlık eylemidir. Aynı zamanda, değiştirilmiş 7 Haziran 1951 kanunu uyarınca bir zorunluluktur. 

Nüfus sayımı, Fransa’nın ve yerleşim yerlerinin nüfusunu
öğrenmeye imkân veriyor. 
Sonuçları, kolektif donanımlar alanında (okullar, hastaneler, vs.)
kamu makamlarının kararlarına ışık tutuyor.  
Aynı zamanda, profesyonellerin konut parkını daha iyi
değerlendirmesine, şirketlerin mevcut işgücünü daha iyi
bilmesine, derneklerin halkın ihtiyaçlarına daha iyi cevap
vermesine yardımcı oluyor. 

Bu yıl sayılmaktasınız. Cevabınız, mevcut verilerin
güncelleştirilmesine imkân verecektir. 
Bu bilgilendirme yazısında, 2014 nüfus sayımına katılmak için
gereken hususları bulacaksınız. 
 
Katılımınız için teşekkür ederiz. 
 

 

BİLGİLENDİRME YAZISI 
NÜFUS SAYIMI, İÇİMİZDEN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR. 



 

Nüfusu 10.000’den az bir yerleşim yerinde oturmaktasınız: Bu yerleşim
yerleri, her 5 yılda bir tam bir nüfus sayımı gerçekleştirmektedir. Nüfus
sayımı, Perşembe 16/01 - Cumartesi 15/02/2014 arası yapılacaktır. 

Nüfusu 10.000 veya daha fazla olan bir yerleşim yerinde
oturmaktasınız: Bu yerleşim yerleri, her yıl, nüfuslarının belirli bir kısmı ile
ilgili bir sayım yapmaktadır. Adresiniz, bu yılki nüfus sayımı için tayin
edilmiş kısma dahildir. Nüfus sayımı, bütün bu yerleşim yerlerinde,
Perşembe 16/01 - Cumartesi 22/02/2014 arası yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
Esas ikametgahınızda yani yılda altı aydan fazla bir süreyi geçirdiğiniz
yerde sayılmalısınız.  
Eğer sayım memuru sizinle ikinci konutunuzda temas kurarsa, yalnızca
konut sayfasını doldurunuz. 
 
 
 

 

 

Sayılan tüm kişilerin cevaplarından çıkarılan bilgiler, pek çok alanda karar
almaya götürmektedir. 

Cevapların kullanımıyla ilgili birkaç örnek: 
• İşyeri adresi üzerine soru 

--> Geliştirilmesi gereken ulaştırma imkânlarını belirlemek için, nüfusun
konutuyla işyeri arasındaki mesafenin ve ulaşım zamanının bilinmesi. 
• İşverenin adı ve faaliyet alanı üzerine soru 

--> İstihdam üzerine pek çok etütte kullanılmak üzere, mesleki faaliyet
alanınızın kesin olarak belirlenmesi. 
• Konut konforu üzerine sorular 

--> Semt yeniden düzenleme politikalarının hazırlanması. 
 
Bireysel cevaplarınız, hiçbir durumda başka bir kuruluşa verilmez. 
 
 

Niçin bu kadar kesin sorulara cevap

Nerede sayılmalıyım ? 

Niçin bu yıl sayılıyorum ? 

Daha fazlasını öğrenmek istiyorum  
Sayım memuru ve belediyem sorularıma cevap vermek için burada. 

Aynı zamanda, www. le-recensement-et-moi.fr web sitesinde. 
 

Nüfus sayımı ve ben 
1. Belediyem tarafımdan görevlendirilmiş 
bir sayım memuru evime geliyor.  
Onu, Belediye Başkanı tarafından imzalanmış 
mavi-beyaz-kırmızı kartından tanıyorum. Nüfus
sayımı soru formlarını bana veriyor: 
• Evim için bir konut sayfası; 
• Yaşı ne olursa olsun evimde yaşayan her 

kişi için bireysel bir form. 

2. Bana verilen belgeleri okuyorum ve 
dolduruyorum  
Sayım memuru, eğer istersem, formları 
doldurmakta bana yardımcı oluyor. Aynı 
zamanda, lisanımı konuşan birinin bana eşlik 
etmesini de isteyebilirim. 

3. Randevu üzerine, sayım memuru 
belgeleri geri almak için uğruyor.  
Eğer genellikle evimde bulunmuyorsam, 
aşağıdakileri yapa bilirim: 
• Doldurulmuş formlarımı, zarf içinde, sayım 

memuruna verilmek üzere birine 
bırakabilirim; 

• Soru formlarını, zarf içinde, belediyeme 
veya bölgemin Insee bölge müdürlüğüne 
doğrudan iletebilirim. Sayım memuru, bu 
amaçla bana bir zarf verebilecektir. 

Sayım sonunda, belediye, toplanmış bütün 
belgeleri Insee’ye iletmektedir. 
  
 

Soru formlarımın 
doldurulması için : 
• Siyah veya mavi tükenmez kalemle 
yazıyorum. 
• Ne kurşun kalem, ne de tip-ex 
kullanmıyorum. 
• Çok okunaklı yazıyorum  
SAINT-MALO 

• Uygun kutuyu işaretliyorum   X 
• Kutu başına bir rakam yazıyorum 0  4 
• Diğer kutuların üzerini çizmiyorum, soru 
beni ilgilendirmiyor olsa bile…  
• Soru formlarımı katlamıyorum. 

Im
pr

im
é n

°1
42

 


