
2021 yılı Nüfus 
Sayımına herkesin 
katılmasına 
yardımcı olun
Nüfus sayımı 2021 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek. 
Sayıma katılarak ve diğerlerini de katılmaya teşvik 
ederek, sizin ve toplumunuzun ihtiyaç duyduğu 
hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olacaksınız.
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Nüfus Sayımı nedir?
Sayım, her 10 yılda bir gerçekleştirilen ve bize İngiltere ve Galler’de yaşayan 
tüm insanlar ve konutlar hakkında bilgi veren bir araştırmadır. 
Belediye, yardım kuruluşları ve diğer birçok kuruluş, her yıl milyarlarca 
pound'un hizmetler için nasıl kullanılacağına karar vermek için nüfus sayımı 
bilgilerini kullanıyor.
Bu hizmetler toplu taşıma, eğitim ve sağlık hizmetlerini içerir. Bu paranın 
en çok ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmasından emin olmak için, nüfus 
sayımında herkesin sayılması çok önemlidir.

Desteğiniz önemlidir
Toplumlarla iyi ilişkiler kurmanın, nüfus sayımına daha fazla insanın katılmak 
isteyeceği anlamına geldiğini biliyoruz.
Ayrıca kimsenin toplumunuzu sizden daha iyi tanımadığını da biliyoruz. 
Güvenilir yerel liderlerin ve toplum temsilcilerinin desteği, insanların nüfus 
sayımına katılmasına yardımcı olmak için hayati öneme sahip olacaktır.

Toplum bağlantıları oluşturma
2021 Nüfus Sayımında mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak için yardımınıza 
ihtiyacımız var.
Yerel toplum katılım personelimiz, herkesin sayıma 
katılmasına yardımcı olan kaynaklar, tavsiyeler ve pratik 
destek ile nüfus sayımı boyunca hazır bulunacaktır.

Census 2021

2



Bilgi
Toplumunuzun menfaati ve karşılaştığı zorluklar hakkında benzersiz bir 
anlayışa siz sahipsiniz. Bu bilgi, herkesin sayıma katılmasına yardımcı 
olacak desteği planlamamızı sağlar.

Farkındalık
Toplum bağlantılarınız, nüfus sayımının ne olduğunu ve neden önemli 
olduğunu herkese iletmemize yardımcı olabilir. Bu, nüfus sayımına güven 
oluşturacak ve desteği artıracaktır.

Erişim
Ağlarınız, toplumunuzda sayıma katılmak için desteğe ihtiyaç duyan 
insanlara ulaşmamıza yardımcı olabilir. Bu, onların da sayıma dahil 
edilmelerini sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi edinin
Toplumunuzu desteklemek için birlikte çalışma hakkında daha fazla bilgi 
edinin.
Daha fazla bilgiyi www.census.gov.uk adresinde bulabilirsiniz
Nüfus sayımını takip edin @Census2021
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