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TUTANAK 
 
 
Konu  : Resmi İstatistik Programı (RİP) 2017-2021 Dönemi Programı Hazırlıkları - Uluslararası 

Göç İstatistikleri Çalışma Grubu   
 
Yer  : 125 Nolu Toplantı Salonu 

   
Tarih/Saat :  28.06.2016 / 14:00 

 

Gündem : 2017-2021 Resmi İstatistik Programı 2016 yılı birinci toplantısında alınan karar 

gereği, Taslak olarak hazırlanan 2017-2021 RİP dokümanının tartışılarak, yapılacak değişikliklere karar 

verilmesi amaçlanmıştır. Toplantıda aşağıdaki başlıklar altında bilgilendirme yapılmıştır: 

• 2017-2021 RİP dönemi uluslararası göç istatistikleri: Taslak olarak hazırlanan 2017-2021 
RİP dokümanı, 

• Uluslararası Göç İstatistikleri konu başlıklı tablo  (Excel dosya) 

 

Toplantı sonucunda:   

Toplantıda Nüfus ve Göç İstatistikleri Grubu tarafından,  2017-2021 Dönemi Taslak Dokümanı 

sunulmuştur. Taslak doküman üzerinde tartışılan konular, değişikliğe gidilen hususlar, yapılan öneriler 

ve tartışılan konular aşağıda verilmiştir:   

1. Ülkede ikamet eden yabancı nüfusun evlenme, boşanma, doğum ve ölüm gibi hayati 

olaylarının kayıt edilmesinin önemi ve bu konuda eksiklikler değerlendirilmiştir. Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü (GİGM)'nden Sn. GÜL tarafından, GİGM bünyesinde hayati olayların güncel 

olarak tutulduğu bir veri tabanının mevcudiyetinden bahsedilmiştir. Özellikle doğumlar için 

çocuğun doğumundan altı ay sonra ikamet iznine başvurulabildiği belirtilmiştir. Bunun 

yanında, NVİGM tarafından tutulan yabancılara ait temel idari kayıt olan yabancıların 

kayıtlarında güncellemelerin düzenli olarak yapılamadığı belirtilmiştir. Bu iki veri tabanı 

kullanılarak hayati olay istatistiklerinin elde edilerek Adrese Dayalı  Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) 

işlenmesi ve üretilen istatistiklere yansıtılması konusunda çalışmaların ilgili kurumlar ile 

işbirliği içinde yapılması gerekliliği değerlendirilmiştir.    

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, çalışma izinlerini değerlendirmek, GİGM'nin ise 

yabancılara ait yabancıların Türkiye'ye giriş çıkışlarını kontrol etmek amacıyla EGM tarafından 

tutulan sınır kayıtlarına düzenli erişim sağladığı değerlendirilmiş, bu kapsamda TÜİK 

tarafından yürütülecek çalışmalarda da bu kayıtların kullanımına ilişkin gerekli görülen 

tedbirlerin alınması hususu görüşülmüştür. 

3. Çalışma Bakanlığı tarafından çalışma izin istatistiklerinin üretilmesine yönelik olarak yeni 

düzenlemeler yapmayı planlandığı değerlendirilmiştir. Resmi İstatistik Programı kapsamında 
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istatistik üreten bu kurum için yeni yapılması planlanan gelişmelerin programa konmasının 

uygun olacağı değerlendirilmiştir.   

4. Hali hazırda toplam olarak verilen vatandaşlık kazanımı ve kaybedilmesine yönelik 

istatistiklerin ülke ve yaş grubu detayında üretilmesi ihtiyacı değerlendirilmiştir. TC 

vatandaşlığına geçen ve izinle vatandaşlıktan çıkan kişilerin kayıt sisteminde takip 

edilebilmesi için NVİGM tarafından tutulan ve kişilerin eski ve yeni kimlik numaralarını içeren 

tabloya TÜİK tarafından erişim sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konu ile ilgili takip 

edilmesi gereken prosedürün belirlenmesi gerekliliği değerlendirilmiştir. 

5. Toplantıda Sağlık Bakanlığı'nın da (SB) çalışma grubunda yer  alması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Hastanelerde, özellikle acil servislerde tedavi gören geçici koruma altında bulunan 

Suriyelilerin kayıtlanmasının ve Sağlık Bakanlığı ile GİGM arasında düzenli bilgi akışının 

sağlanmasının önemi ifade edilmiştir. Konuya yönelik  SB'de olabilecek kayıtların araştırılması 

önerilmiştir.  

6. GİGM, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi özellikle 

Suriyelilere yönelik kayıtları tutan kurumlara ait verilerin bir araya getirilerek bir sistemin 

kurulması  ve sürekli güncelliğinin sağlanacağı bir veri havuzu oluşturulması gerektiği ifade 

edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nden Sn. ERYURT tarafından örneklem araştırmaların 

yapılabilmesi için çerçevenin belirlenmesinde özellikle Suriyeli nüfusun nokta adreslerinin 

bilinmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

7. Tarım Bakanlığı'nda Suriyeli mevsimlik çalışanlara yönelik bilgilerin olabileceği ifade edilmiş 

ve Tarım Bakanlığı yetkililerinin de çalışma grubunda yer  alması önerilmiştir. 

8. Eğitim sürecinde ve eğitimde bulunan Suriyelilerin yaklaşık 830 bin (940 bin tahmin) olduğu 

ve net rakamın bilinmediği,  doğru planlamanın yapılabilmesi için sayıların bilinmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.  Göç verisinin iyi yönetilmesinde iyi sonuçlar doğuracağı da ifade edildi .     

9. Rapora ilişkin düzeltmeler ve öneriler yansıtıldıktan sonra  ilgili tüm kurumlara gönderileceği 

22 Temmuz 2016 tarihine kadar geri bildirimlerin (düzeltme, düzeltme olmadığı ve vb.) 

yapılmasının beklendiği ifade edilmiştir.  

Toplantı sonunda alınan kararlar ise şunlardır: 

• RİP dokümanı kapsamına (1. paragraf), uluslararası koruma kapsamındaki mülteci, şartlı 

mülteci, ikincil koruma altında bulunanlar ile geçici koruma kapsamındaki yabancılar 

ibaresinin eklenmesine, 

• Taslak olarak hazırlanan ''Uluslararası Göç İstatistikleri'' dokümanının ve excel tablonun  

kurum/kuruluşlara e-posta ile iletilmesine, 

• Taslak dokümana ve excel tabloya ilişkin görüş ve önerilerin 22 Temmuz 2016 tarihine kadar 

TÜİK'e iletilmesi, Eylül ayında yapılacak olan konsey toplantısında sunulmak  üzere nihai 

haline karar verilmesine,  
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• Dokümanın mevcut durum bölümünde sayımların tarihçesine ilişkin özet bilgi verilmesine,  

• Dokümanın mevcut durum bölümünde yıllık yabancı nüfusun tespit edilmesine ilişkin olarak 

kullanılan ikamet izin kayıtları ile ilgili açıklama yazılmasına, 2013 yılına kadar olan dönemde 

EGM'den alındığının, daha sonra GİGM'den alınmaya başlandığının belirtilmesine, 

• Mevcut veri kaynaklarından, içe-dışa göçe ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik 

sağlıklı bilgi üretilemediği, ADNKS ve NVİGM tarafından tutulan yurtdışında yaşayan Türk 

vatandaşlarının kütüğü üzerindeki çalışmaların hali hazırda devam ettiği belirtilmiş, bu 

çalışmalara ek olarak sınır kayıtlarının kullanılabilmesinin nüfus hareketini ve içe-dışa göçü 

tespit etmek açısından gerekliliği vurgulanmış, bu konun da EGM ile görüşülerek RİP 

dokümanına konmasına, 

• Nüfusun kayıtlanmasını desteklemek özellikle de ülkeden ayrılanların bildirimine yönelik 

olarak ülkelerin aldığı tedbirlerin ülkemiz için de faydalı olabileceği düşüncesi ile RİP 

dokümanında birkaç örnek ülke uygulamasına yer verilmesine 

• Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın çalışma grubuna dahil edilmesine, 

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden  geçici koruma kapsamındaki yabancılar ve uluslararası 

koruma kapsamındaki yabancıların durumu ile ilgili yeni planlar ve çalışmalar hakkında 

yapılacak bilgilendirmenin önemine değinilmiş ve bu kapsamda GİGM ile ileri bir tarihte 

toplantı yapılmasına 

karar verilmiştir. 

 
 
Katılımcılar : 
 

Adı-Soyadı Çalıştığı 
Birim/Ünvanı 

Kurumu E-posta Adresi  

Dr. Şebnem Beşe 
CANPOLAT 

DEİD/Daire 
Başkanı 

TÜİK sebnemcanpolat@tuik.go
v.tr 

 

Metin AYTAÇ DEİD/Grup 
Sorumlusu 

TÜİK metin.aytac@tuik.gov.tr  

Mehmet Ali ERYURT Doçent doktor HUNEE maeryurt@hacettepe.edu
.tr 

 

Nihal TEKİN AFAD/Grup 
Başkanı 

AFAD nihal.tekin@afad.gov.tr  

Ebru Sarper PEKDEMİR İyileştirme 
Dairesi 
Başkanlığı/Uzm
an Yardımcısı 

AFAD ebrusrpr@afad.gov.tr  

Fatma Feyza GÜL Göç Uzman 
Yardımcısı 

GİGM f.feyza.gul@goc.gov.tr  

Canan AYDIN Göç Uzman 
Yardımcısı 

GİGM canan.aydin@goc.gov.tr  
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Ahmet Yaşar ERDEN KSD-

RİP/İstatistikçi 
TÜİK ahmet.erden@tuik.gov.tr  

Recep Serhat SARU SBYYHGM Ekonomi 
Bakanlığı 

sarus@ekonomi.gov.tr  

Tahir DİNGİL Dış Ticaret 
Uzman 
Yardımcısı 

Ekonomi 
Bakanlığı 

tahird@ekonomi.gov.tr  

Mustafa Sezer PEHLİVAN Çalışma Genel 
Müdürlüğü/İsta
tistikçi 

ÇSGB mustafa.pehlivan@csgb.g
ov.tr 

 

Veli AKALIN Çalışma Genel 
Müdürlüğü/Uz
man 

ÇSGB veli.akalin@csgb.gov.tr  

Sutay YAVUZ Doçent Doktor TODAİE syavuz@todaie.edu.tr  

Murat ERDOĞAN Doçent Doktor HUGO merdogan@hacettepe.ed
u.tr 

 

Küpra EKİZ DEİD/Uzman 
yardımcısı 

TÜİK kupra.ekiz@tuik.gov.tr  

Tarık ÇİFTÇİ DEİD/Uzman 
yardımcısı 

TÜİK Tarık.ciftci@tuik.gov.tr  

Yegan BİLGİÇ Çözümleyici NVİGM yegan.bılgıc@nvi.gov.tr  

Neriman Can ERGAN NGİG/Uzman TÜİK neriman.can@tuik.gov.tr  

Ş. Dilek YILMAZ NGİG/İstatistikç
i 

TÜİK dilek.yilmaz@tuik.gov.tr  

     

     

     

     

     

     

     

 

(Katılımcı listesinin aslı Ek-1’de bulunmaktadır.) 


