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Toplantıda, bir önceki toplantı sonrası taslak olarak hazırlanan 2017-2021 dönemi Resmi
İstatistik Programı (RİP) dokümanı üzerinden gidilerek, "Nüfus ve Demografi İstatistikleri"nin
kapsamı, mevcut durumu ve yapılacak yeni çalışmalar konusunda ilgili kurumlarla
değerlendirmeler yapılmıştır.
Toplantı sonucunda: Toplantı içeriğinde bahsi geçen konular ve sorunlar şunlardır;
Nüfus ve Göç İstatistikleri Grup Sorumlusu Sn. Metin AYTAÇ tarafından, dokümanda yer alan
bölümler olan kapsam, mevcut durum ve yapılacak yeni çalışmalar altında yer alan ifadelerde
yapılan değişiklikler (ekleme ve çıkarma/yeniden düzenleme) hakkında bilgi vermiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı (JGNK)'nı temsilen toplantıya katılan Sn. Sinan Kiriş tarafından
TÜİK'e gönderilen intihar verilerinin, 24 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren "Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu"na istinaden artık T.C. kimlik numaraları ile gönderilemeyeceğini ifade
etmiştir. Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Sn. Şebnem BEŞE CANPOLAT, ilgili kanunda
TÜİK'in kurumların kendi amaçları için derlediği verileri istatistiksel amaçlar ile kullanımına
ilişkin bir düzenleme yapıldığını belirtmiştir.
Sn. CANPOLAT kişisel verilerin korunması kanun'unda Yedinci bölüm İstisnalar başlığı altında
Madde 28 b fıkrasında yer alan "Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek
suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi" ifadesiyle istisna durum
olarak belirlendiğini, Kanunun ilgili maddelerinin JGNK'na iletileceğini belirtmiştir.
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nü temsilen toplantıya katılan Sn.
Nazlı Erke, TÜİK'in nüfusun yapısını, cinsiyet ve yaş dağılımını elde ederken cezaevlerinde
kalan nüfus ile ilgili bilgileri nasıl derlediği ile ilgili sorusu üzerine Sn. CANPOLAT, TÜİK
tarafından Kurumsal Yerler Adres Veritabanı oluşturulduğunu Bölge Müdürlükleri aracılığıyla
kurumsal yerlere ilişkin verilerin her yıl bu veritabanı vasıtasıyla güncellendiğini belirtmiştir.
Aslında, Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre kurumsal yerlerde bulunan nüfusun bildiriminden
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kurumlar ve belediyeler sorumlu tutulduğu halde, bu çalışmanın TÜİK tarafından
yürütüldüğünü ifade etmiştir.
Sn. CANPOLAT, intihar ve intihar girişimleri ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı, Öncelikli
Dönüşüm Programı'nda her alan 21. Eylem Planı için sorumlu kuruluşun Sağlık Bakanlığı, ilgili
kuruluşların ise TÜİK ve üniversiteler olduğunu, bu plan ile İntihar Kayıt Sistemi'nin
oluşturulması konusunda Sağlık Bakanlığı'na sorumluluk verildiğini, ancak sehven bu görevin
Öncelikli Dönüşüm Programında tamamlanmış olarak yazıldığının gözlendiğini belirterek
ölümle sonuçlanan intiharlar yanında intihar girişimlerinin de derlemesinin Sağlık
Bakanlığı'nın konu ile ilgili önleme ve rehabilite etme konusundaki çalışmalarına çok önemli
bir katkı sağlayacağını, konunun sadece rakamsal açıdan değerlendirilecek bir konu
olmadığını belirtmiştir.
Sn. GÜDER, doğum istatistikleri kapsamında ulusal ve uluslararası bilgi ihtiyacı olan doğum
sırası, doğum ağırlığı, annenin çalışma durumu, yabancı annelerin yaş, eğitim düzeyi, doğum
yeri ve uyruğu vb. bilgilerin elde edilmesi amacıyla TÜİK, İçişleri Bakanlığı NVİGM, Sağlık
Bakanlığı ve SGK ile işbirliğinde çalışmalar yürütüleceğini, ayrıca evlenme ve boşanma
istatistikleri kapsamında, yabancı kişiler ile evlenme ya da boşanmalarda yaş, doğum yeri,
uyruk, eğitim düzeyi vb. bilgilerin de elde edilmesi amacıyla çalışmaların yürütüleceğini
dokümanda belirttiklerini ifade etmiştir.
NVİGM katılımcısı Sn. Yegan BİLGİÇ yabancı kişilerle evlenmelerde uyruk bilgisinin zaten
verildiğini, yabancı kişi bilgileri ile ilgili olarak çalışmaların Göç İdare Başkanlığı ile
yürütüldüğünü belirtmiştir. Sn. GÜDER, Göç İdaresi Başkanlığı'nın da işbirliği yapılacak
kurumlar arasında yer almasını ve dokümana eklenmesini önermiştir. Sn. CANPOLAT
tarafından bu görüş olumlu karşılanmıştır.
Sn. AYTAÇ, idari kayıtlara dayalı olarak işgücü istatistiklerinin üretilebilmesi için başta Sosyal
Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu kayıtları olmak üzere ilgili idari kayıtlarla birlikte
mevcut hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının kullanılacağını ifade etmiştir. MSB
katılımcısı Sn. Mustafa BAŞAR, iş ve meslek kodlarının standardizasyonu ile ilgili bir
çalışmanın yürütülüp yürütülmeyeceğini sorarak, meslekler konusunda Türkiye İş Kurumu
tarafından iş ve meslek sözlüğü yayımlandığını, ancak bu sözlüğün Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından yeterli bulunmadığı belirtmiştir.
Sn. GÜDER, özellikle uluslararası bir veri ihtiyacı olan "ölü doğumlar"a dokümanda yer
vermediklerini, ancak bu konunun TÜİK Sağlık ve Sosyal Koruma İstatistikleri Grubu
tarafından çalışılması ve dokümana girmesi gerektiği belirtilmiştir. Sağlık ve Sosyal Koruma
İstatistikleri Grubu'dan Sn. Gönül SERİN, ölü doğumların ölüm nedeni verisinde mevcut
olduğunu, henüz üzerinde bir çalışma yapılmadığını, çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile
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yürütülmesi gerektiğini ve bu bilginin uluslararası kuruluşlara verildiğini belirtmiştir. Sn.
CANPOLAT böyle ise uluslararası kuruluşlarla paylaştığımız bu verinin ulusal düzeyde de
paylaşılmasının önemli olduğunu belirtmiştir..
Sn. Gönül Serin, 2021'de yapılacak Nüfus ve Konut Sayımı'nda özürlüler konusunda veri
derlenmesinin planlanıp planlanmadığını sorarak bu konuda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından sürekli olarak bilgi talebinde bulunulduğunu belirtmiştir. Sn.
CANPOLAT, alan uygulaması ile bir defada derlenecek verinin oldukça maliyetli olduğunu,
sürdürülebilir bir çalışma olması açısından engeli nüfusa ilişkin bir veritabanının Genel
Müdürlük tarafından Sağlık Bakanlığı ve SGK gibi ilgili kurumlarla işbirliğinde kurulması ve
güncelliğinin sağlanmasının önemli olduğunu, bu konuda atılacak bir adımın daha sonra
geliştirilecek çalışmalara öncülük edeceğini belirtmiştir.
Toplantı sonunda alınan kararlar ise şunlardır:
•

Taslak olarak hazırlanan ''Nüfus ve Demografi İstatistikleri'' dokümanının ve excel
tablonun kurum/kuruluşlara e-posta ile iletilmesi,

•

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,

•

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün de bu çalışma grubunda yer almasına karar
verilmiştir.
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