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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
RİP Konu Başlığı: ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ 

Toplantı Tarihi/Saati: 16.08.2013  Saat:14.00 

Toplantı No: 2013/1 

Toplantı Yeri: 125 Nolu Toplantı Salonu 

 
 

1. Toplantının Amacı 

“Resmi İstatistik Programı (RİP) 2012-2016” kapsamında, “Uluslararası Göç” konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ihtiyacını 
güncel, güvenilir, zamanlı ve yeterli istatistiklerle karşılayabilmek için mevcut veri kaynaklarının değerlendirilmesi; ayrıca 
bunların kapsam ve niteliklerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi ve bu doğrultuda 
kurumlar arası işbirliğinin arttırılması.  

 
 
2. Katılımcılar   

Adı Soyadı  Çalıştığı Birim/Ünvanı e-posta Telefon 

Murat ERDOĞAN Hacettepe Ünv. Göç ve Siyaset 
Araştırmaları Merkezi/Doç Dr. 
HÜGO Müdürü 

merdogan@hacettepe.edu.tr  532 300 13 73 

Sevgi SÖNMEZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Dışilişkiler ve Yurtdışı 
İşçi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü/Araştırmacı 

sgol@csgb.gov.tr 296 65 55 

Ayhan ÇİVİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Dışilişkiler ve Yurtdışı 
İşçi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü/Uzman 

ayhan.civi@gmail.com 2966563 

Büldan AYTEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Dışilişkiler ve Yurtdışı 
İşçi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü/Uzman 

baytek@csgb.gov.tr  2966535 

Ahmet GÖKDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı /Araştırmacı 

ahmet.gokdemir@csgb.gov.tr 2966192 

Ahmet TOZLU Kalkınma Bakanlığı İstihdam ve 
Çalışma Hayatı D.B./Planlama 
Uzm. Yrd. 

atozlu@dpt.gov.tr 2946435 

Eyüp VAROĞLU Kalkınma Bakanlığı /Uzman 
Yrd. 

evaroglu@kalkinma.gov.tr 2946434 

Bilge AYDIN Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı/ 
Uzman 

bilgeaydin@ytb.gov.tr 218 40 66 

Mehmet ŞAHİN Emniyet Gen. Müdürlüğü 
Yabancılar Hd. İlt. Da. 
Bşklığı/Bilgisayar İşletmeni 

mehmet.sahin9@egm.gov.tr 4623323 
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Alper KOLAY Emniyet Gen. Müdürlüğü 
Yabancılar Hd. İlt. Da. Bşklığı 
Şube Md. 

akolay@egm.gov.tr 4623291 

Zeynep Gülru GÖKER Koç Üniversitesi Göç 
Araştırmaları Merkezi/Doktora 
Sonrası Araştırmacı 

zgoker@ku.edu.tr 212 3381635 

Banu AKADLI ERGÖÇMEN Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü/Prof. Dr. 

bergocmen@hacettepe.edu.tr 3107906 

Burhan ELMAS Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı 
Vatandaşlar Dairesi Başkanlığı 
/Ataşe 

burhan.elmas@mfa.gov.tr 2922593 

S. Can KANADOĞLU Dışişleri Bakanlığı, Göç, İltica, 
Vize Genel Müdür. Yrd.lığı/ II. 
Katip 

can.kanadoglu@mfa.gov.tr 2922494 

Merve ÖZSOY Dışişleri Bakanlığı, 
Koınsolosluk Genel Müdür. 
Yrd.lığı/ II. Katip 

mozsoy@mfa.gov.tr 2922125 

Neslihan ÖZÜBEK Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Gnl.Müd./ VHKİ 

neslihan.ozubek@icisleri.gov.tr  5912259 

Yegan BİLGİÇ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Gnl.Müd./ Çözümleyici  

yegan.bilgic@nvi.gov.tr 591 25 42 

Serpil ÇALIŞKAN Göç İdaresi Genel Müdürlüğü/ 
Emniyet Amiri 

serpil.caliskan@icisleri.gov.tr 397 56 42 

Şebnem BEŞE CANPOLAT TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Daire Başkan 
V. 

sebnemcanpolat@tuik.gov.tr 410 06 08 

Metin AYTAÇ TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/İstatistikçi 

metin.aytac@tuik.gov.tr 4100614 

Neriman CAN ERGAN TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Uzman 

neriman.can@tuik.gov.tr 4100621 

Ş.Dilek YILMAZ TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ İstatistikçi 

dilek.yilmaz@tuik.gov.tr 410 06 35 

    

 
3. Toplantı Gündemi  

 

1. Bir önceki çalışma grubu toplantısı sonrasında yapılan çalışmaların ve gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve sorun 
alanları, 

2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hakkında genel değerlendirme  

3. Standart ülke kodları sözlüğüne ilişkin gelinen aşama, yapılması gerekenler  

4. Avrupa Birliği’nin “İstatistik” alanındaki müktesebatına ilişkin temel başvuru kaynağı olan Statistical Requirements 
Compendium /İstatistiksel Gereklilikler Özeti, SRC)’deki Uluslararası Göç Bölümü’nün değerlendirilmesi  

5. İdari Kayıt Değerlendirme Çalışması  

6. İdari kayıt değerlendirme formları ile ilgili kurumlarla yapılacak toplantı tarihlerinin belirlenmesi 

(TÜİK tarafından hazırlanan sunum Ek-1’de bulunmaktadır.) 
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4. Sorunlar  

 

1. TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Sn. Şebnem Canpolat tarafından yapılan açılış konuşmasında RİP 
kapsamında düzenlenen Uluslararası Göç Çalışma Grubu toplantılarının amacı sunulmuştur. Bu çalışma kapsamında 
TÜİK’in sorumlulukları olduğu kadar paydaş kurumların da görevleri olduğunu, paydaş kurumlar görevlerini yerine 
getirmedikçe istatistiklerin iyileştiriemeyeceği hatırlatılmıştır. Toplantılarda TÜİK tarafından yapılan sunumların 
yanında paydaş kurumlarda yürütülen çalışmalar ve katedilen yolların aktarılmasının beklendiği vurgulanmıştır. 

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına toplantıya katılan Sn. Büldan AYTEK trafından Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) Göç Çalışma Grubu hakkında bilgi verilmiştir. 2014 yılında düzenlenecek Göç 
Forumu’ndan ve Türkiye’nin bu süreçteki görevinden bahsedildi ve uluslararası göç istatistiklerine duyulan ihtiyaç 
vurgulanmıştır. 

3. Bir önceki çalışma grubu toplantısı sonrasında yapılan çalışmaların ve gelinen aşamanın değerlendirilmesi kapsamında; 

• 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında yabancı nüfusun derlenmesi ve sorun 
alanları, 

• Uluslararası çalışmalarda ülkeleri sınıflamak amacıyla kullanılan “Topluluğun Dış Ticaret İstatistikleri ve Üye 
Devletler Arasındaki Ticaret İstatistikleri için Ülke Sınıflaması (GEONOM 2013)”nın adaptasyon çalışmaları 
kapsamında ilgili kurumların katılımıyla kurulan çalışma grubunda ülke sınıflaması/sözlük oluşturulması  

• Oturma izinleri,  

• 2011 Nüfus ve Konut Araştırması 

hakkında bilgi verilmiş ve tartışılmıştır. 

4. Toplantıya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına katılan Sn. Serpil ÇALIŞKAN tarafından; 11 Nisan 2013 tarihinde 
yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ve söz konusu kanun gereğince kurulan Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda;Genel Müdürlük ve teşkilat yapısı 
hakkında bilgi verilmiştir. Genel Müdürlük tarafından yönetmelik çalışmalarının devam ettiği, 10 Nisan 2014 tarihi 
itibariyle de uygulamaya geçirileceği belirtilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile protokollerin hazırlanmakta 
olduğu ancak halihazırda hangi kurumun sorumluluklarının ne olacağının net olmadığı belirtilmiştir. Daha sonra Sayın 
Çalışkan tarafından çalışma grubu üyeleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. Kanun çıkması akabinde 
sistemde değişiklik olacaktır ancak uygulamanın ne şekilde olacağına ilişkin olarak henüz netlik sağlanamamış, 
halihazırda hazırlanmakta olan yönetmeliklerin tamamlanması ile belirlenecektir. Özellikle şu an için çalışmak için 
gelen, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Çalışma izni alan, daha sonra da EGM’den oturma izni 
alan kişilerin yeni yasanın uygulamaya geçmesi ile sadece çalışma izni almalarının yeterli olacağı, tekrar oturma izni 
almalarına gerek kalmayacağı bilinmekle birlikte kişinin nasıl bir prosedürden geçeceği net değildir. Süreçte EGM’nin, 
Göç İşleri Genel Müdürlüğü’nün rolünün net olmadığı belirtilerek bu ve benzeri konularda hazırlanacak 
yönetmeliklerin içeriğinin önemi vurgulanmış, söz konusu yönetmelik çalışmalarının ilgili kurumların katılımıyla 
gerçekleştirilmesinin gerekliliği gündeme gelmiştir. YUKK ile birlikte birçok alanda olduğu gibi ikamet izin tiplerinde 
de değişiklik olduğu bunun yanında önceki yasayla “alt sınırı  6 ay ikamet izni alma” olan yabancılara kimlik numarası 
verme işleminin “90 gün”e düşürüldüğü Sn. Çalışkan tarafından vurgulanmıştır. Yeni yasanın uygulaması kanun 
yürürlüğe girdikten 1 yıl sonra başlayacağı hatırlatılmıştır.  

5. EGM tarafından yürütülen birçok projenin devam ettiği, yapılacak protokoller sonrasında Göç İdaresi Kurumu’na 
devredileceği (10 Nisan 2014) , dolayısıyla projelerde herhangi bir geliştirme yapılmadığı Sn. Alper KOLAY tarafından 
belirtilmiştir. Bu kapsamda sığınmacılar ve mültecilere ilişkin olarak yürütülen “Menşei Ülke Projesi”nin de olduğu 
şekliyle Genel Müdürlük’e devredilmek üzere bulunduğu vurgulanmıştır. Sınır kayıtları (giriş-çıkış yapan)  ile hudut 
kapılarından geri çevrilenlere ilişkin bilgilerin sorumluluk alanlarında olduğunu belirtmişlerdir.  EGM tarafından 
tutulmaya devam edecek olan “sınır kayıtları” ile ilgili olarak EGM tarafından bilgi verilmiştir. Yıllık 35-40 milyon giriş 
çıkışların içinde mükerrerlikler bulunduğu, uygulamaya giren çipli pasaport sistemi kayıtların tutulmasına büyük katkı 
sağladığı, özellikle TC vatandaşları için kimlik numarasından sorgulama yapılabileceği belirtilmiştir.  

6.  “İdari Kayıt Değerlendirme” çalışması kapsamında sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olan “Yabancı 
Mühendis ve Mimarlara verilen Çalışma İzinleri” ile ilgili olarak değerlendirme yapılırken ilgili kurum temsilcisi 
bulunmadığı için net bir sonuca varılamamıştır. Toplantı sonrasında Bakanlık ile veya Türk Mühendis, Mimar Odaları 
Birliği ile görüşme yapılması değerlendirilmiştir. 
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7. Yurtdışında Yaşayan TC vatandaşlarına ilişkin olarak; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan Sn. 
Bilge AYDIN  yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adreslerinin güncellenmesi ile ilgili bilgi vermiştir. Değişen 
seçim yasa ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu, Dış İşleri Bakanlığı ve İçişeri Bakanlığı’nın işbirliği içinde bir çalışma 
yürüttüğü, son 6 ayda yurtdışında yaşayan TC vatandaşlarına ilişkin bilgilerin güncellenmesinde ciddi yol katedildiği 
belirtilmiş ve gün itibariyle yaklaşık 2,6 milyon yurtdışında yaşayan 18 yaş ve üzeri TC vatandaşının mevcut olduğu 
belirtilmiştir. Sn. AYDIN tarafından her vatandaşa konsolosluk kodu verilmek suretiyle yurtdışında yaşayan 
vatandaşların en son yaşadıkları yerin tespit edildiği, bunun yanında yurtdışında bu çalışma için kampanyalar 
düzenlendiği belirtilmiştir. 9 Mayıs 2012 tarihinde çıkan 6304 sayılı Kanun ile 2017 yılına kadar yurtdışında yaşayan 
vatandaşlara ilişkin adres bilgilerinin ülke içinde olduğu gibi alt detayda tutulması çalışmasının tamamlanacağı ve 
tüm ülkeler için adreslerin standartlaştırılacağı belirtilmiştir. Bu çalışmanın özellikle yurtdışında yaşayan TC 
vatandaşlarına ilişkin istatistiklerin üretilmesine büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. 

8. Toplantı sırasında uluslararası öğrenciler kapsamında “Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler” 
konusu tartışılmıştır. Bu konuda YÖK ile iletişime geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 

9. Sn. Canpolat tarafından en başta kurulacak doğru bir sistem ile kısa zamanda toplanacak sağlıklı ve diğerleri ile 
ilişkilendirilebilir idari kayıtlar ile sağlıklı istatistikler üretilebileceğini belirtmiş, özellikle veri tabanlarının kurulması 
aşamasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, konu ile ilgili deneyimi olan TÜİK tarafından destek sağlanabileceği 
belirtilmiştir.  

10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tutulan Oturma İzin kayıtlarında, yurtdışından yapılan başvurular 
için “Yabancı kimlik numarası”nın mevcut olmadığı değerlendirilmiş, konu ile ilgili olarak; NVİGM’den Sn. Yegan 
BİLGİÇ “7 kolon eşleştirmesi” yapılarak kimlik numarası ataması yapılabileceğini belirtmiştir. Bu konuda Sn. 
BİLGİÇ’e deneme amaçlı örnek veri seti gönderilmesi görüşülmüştür. 

11. Sn. Çalışkan tarafından yapılan sunum esnasında istatistiğin önemi vurgulanmış ancak Genel Müdürlükte bu 
konuda eksiklikler bulunduğu belirtilmiştir.  
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5. Alınan Kararlar  

 

1. Tutanak’ta belirtilen tarihlerde ilgili kurumlar ile yapılacak toplantılar ile; Çalışma Grubu sorumluluğunda olan her bir 
idari kayıt için İdari Kayıt Değerlendirme Formlarının Eylül ayının ilk haftasına kadar tamamlanmasının 
sağlanmasına, 

2. TÜİK tarafından Göç İşleri Genel Müdürlüğü ile temasa geçilerek Yabancılar Dairesi Başkanı Sn. Aydoğan ASAR ve 
Göç Politikaları Dairesi Başkanı Sn. Mehtap İYİCE ile toplantı yapılmasına, 

3. Göç İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yabancılara ait tutulacak idari kayıtlara ve dolayısıyla da 
istatistiklere yön verecek olan yönetmelik çalışmalarında TÜİK tarafından destek sağlanmasına, konunun Göç İşleri 
Genel Müdürlüğü ile yapılacak toplantıda gündeme getirilerek yol haritası çizilmesine ve toplantı sonuçlarının grup 
üyeleri ile paylaşılmasına  

4. Çalışma izin kayıtlarında “yabancı kimlik numarası” alanı boş olan kayıtlara NVİ tarafından tutulan yabancı 
bilgilerinden kimlik numarası atılması hususunun değerlendirilmesi için TÜİK’in elinde bulunan “çalışma izin 
kayıtları”ndan örnek 50-60 kaydı deneme amaçlı NVİ’ye gönderilmesine, 

5. EGM tarafından tutulan oturma izin formlarının tam ve doğru olarak doldurulması ve  formdaki bilgilerin istatistiki 
öneminin anlatılması amacıyla  EGM il müdürlüklerindeki persone  merkezden konu ile ilgili bir eğitimin verilmesine,  

6. TÜİK tarafından, EGM tarafından tutulan ikamet izinlerine ilişkin kayıt deseninin resmi yazı ile talep edilmesine ve 
alınan kayıt deseni üzerinde çalışma yapılmasına,  

7. EGM tarafından tutulan ikamet izinlerinin derlendiği “ikamet tezkere formları”nın bir sonraki RİP toplantısı öncesi 
çalışma grubu üyelerince incelenerek özellikle yeni yapılanma sürecinde revizyondan geçirilmesi hususunda gerekli 
tedbirlerin alınmasına,  

8. Bir sonraki RİP toplantısına EGM’de iltica ve mültecilere ilişkin kayıtları tutan biriden bir kişinin davet edilmesine, 

9. “İdari Kayıt Değerlendirme” çalışması kapsamında sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olan “Yabancı 
Mühendis ve Mimarlara verilen Çalışma İzinleri” ile ilgili olarak Bakanlık ile veya Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği ile iletişime geçilerek söz konusu kaydı tutan kurum/kuruluş ile Değerlendirme Formunun doldurulmasına, 

10. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin kayıtlar için Hacettepe Üniversitesi’nden Sn. Doç. Dr. 
M. Murat ERDOĞAN’ın girişimiyle Eylül ayı içinde YÖK ile temasa geçilmesine, 

11. İstatistiğin önemi ve istatistik üretilmesinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlara (doğru bilginin, ulusal 
standartlara uygun adresin, kimlik numarası gibi tanımlayıcı alanların önemi) ilişkin olarak özellikle istatistik 
üretilebilecek temel idari kayıtları tutan kurumlara TÜİK tarafından bir eğitim verilmesi konusunun TÜİK ve paydaş 
kurumlar tarafından değerlendirilmesine ve paydaş kurumların bu yöndeki taleplerini iletmesine, 

12. Sonraki toplantının aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmasına ve toplantıya ilişkin tarih ve zaman bilgilerinin 
çalışma grubu üyelerine bildirilmesine 

karar verilmiştir. 
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6. Bir sonraki Toplantı Tarihi 

Tarih:    Saat:    Yer:    TÜİK 

Gündem:   1. İdari Kayıt Değerlendirme Çalışması kapsamında; 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 20 Ağustos 2013 tarihinde saat:14:00’de, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile 22 Ağustos 2013 tarihinde saat 10:30’da, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 28 Ağustos 2013 tarihinde saat 10:00’da  

Toplantı yapılarak kurumlar tarafından doldurulmuş Değerlendirme Formlarının incelenerek kurumumuz 
tarafından teslim alınmasına, 

İlgili kurum temsilcisi çalışma grubu toplantısına katılmadığından dolayı, İdari Kayıt Değerlendirme 
Çalışması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doldurulması gereken formun, çalışma 
grubu üyesi ile temasa geçilerek doldurulmasının sağlanmasına, 

 

 








