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

Uluslararası Göç İstatistikleri Çalışma Grubu   

 
Yer  : 119 Nolu Toplantı Salonu 

   
Tarih/Saat :  02.06.2016 / 14:00 

 

Gündem :   Toplantı ile, Resmi İstatistik Programı (RİP) 2017-2021 Dönemi hazırlık 

çalışmaları kapsamında uluslararası göç istatistiklerine ilişkin resmi istatistiklerin üretimine ve 

yayımına yönelik temel ilkeler ile standartların ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde 

güncellenmesi ve bir yol haritasının oluşturulması amaçlanmıştır. Toplantıda aşağıdaki 

başlıklar altında bilgilendirme yapılmıştır:  

1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals (SDG)): 

• Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi 

• SKH(Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) İzleme Sistemi 

• Paydaş Kurumların Rolü ve Kurumlardan Beklentiler 

 (ESGD tarafından hazırlanan sunum Ek-2’de bulunmaktadır.) 

2. 2017-2021 RİP dönemi uluslararası göç istatistikleri: 

• Mevcut durum, 

• Örnek ülke uygulamaları, 

• Ulusal ve uluslararası beklentiler, 

• Hedefler ve yürütülecek çalışmalar, 

• Taslak doküman. 

(DEİD tarafından hazırlanan sunum Ek-3’de bulunmaktadır.) 

3. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından kurumun çalışmaları: 

• GÖÇ-NET sistemi, 

• Uluslararası koruma, düzensiz göç ve sınır dışı, 

• Geri Kabul Antlaşması. 
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Toplantı sonucunda: Toplantı içeriğinde bahsi geçen konular ve sorunlar şunlardır:  

1. TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı (DEİD) Sn. Şebnem Beşe CANPOLAT 

tarafından yapılan açılış konuşmasında, RİP 2017-2021 dönemi hazırlık çalışmaları 

kapsamında düzenlenen Uluslararası Göç Çalışma Grubu toplantılarının amaçları 

anlatılmıştır. Toplantının temel amacı, önümüzdeki  dönemde kısıt-fırsat- kurumsal ve 

uluslararası ihtiyaç döngüsü içinde tüm paydaşlar için faydalı bir plan ve program 

oluşturulmasıdır.  

2. Sn. CANPOLAT, konunun önemine dikkat çekmiş ve özellikle ülkemizde bulunan 

Suriyelilere ilişkin istatistiklerinin üretilmesi hususunda başta ulusal ve yerel 

yönetimler olmak üzere, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) gibi uluslararası 

kurumlar tarafından yoğun talepte bulunulduğu aktarmıştır.  

3. Sn. CANPOLAT, 2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS) çalışmaları doğrultusunda göç 

nedeni, işgücü ve bina- konut kayıtları olarak belirttiği üç başlığa yönelik sorunların 

çözülmesi durumunda, söz konusu sayımın tamamen idari kayıtlara dayalı olarak 

gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. 

4. Sn. CANPOLAT, önümüzdeki dönemde Resmi İstatistik Programı çalışma gruplarının 

çalışma prensiplerinin değişeceğini belirtmiş, kurumlardan talep olması durumunda 

ülke uygulamalarını inceleme ve gözlem yapma amacıyla çalışma ziyaretlerinin 

(“study visit”) dahi organize edilebileceğini dile getirmiştir.   

5. Toplantının devamında, TÜİK Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Başkanlığı (ESGD) 

Göstergeler Grubu'ndan Sn. Övünç UYSAL, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 

2030 gündemi konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunum kapsamında ana 

hatlarıyla şunlar aktarılmıştır:  

(a)  SKH olarak belirlenen 17 hedef için politika ve izleme süreçleri, Kalkınma Bakanlığı 

bünyesinde 11. Kalkınma Planı, Başbakanlık Genelgesi (planlanmakta) ve Üst Kurul 

(planlanmakta) çerçevesinde yürütülmektedir. TÜİK bünyesinde ise TÜİK kanunu, 

İstatistik Konseyi ve RİP Çalışma Grupları çerçevesinde yürütülmektedir. 

(b) TÜİK’in ulusal SKH izleme sisteminde rolü,  ulusal düzeyde SKH göstergelerinden; 

(i) Üretilenleri derleyerek ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşma, 

(ii) Üretilmeyenleri belli bir takvim doğrultusunda üretilebilir kılma görevleri TÜİK 

koordinasyonunda yürütülecektir.  

(c) TÜİK’in küresel SKH rolü ise 
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(i) BM İstatistik Bölümü (UNSD) koordinasyonunda 5 aşamada istişare sürecine 

katılım, 

(ii) UNECE bünyesinde pilot proje, 

(iii) CES Yönlendirme Grubu ve CES Görev Gücü üyelikleri, 

(iv) Sivil toplum çalışmalarına katkı  

olacaktır. 

(d)  SKH izleme sisteminde belirlenen 241 göstergeden 133'ü (%55) ülkemiz için 

üretilemezken 108'i (%45) üretilebilir durumdadır. Üretilen 108 göstergenin 53 

adeti (%49) TÜİK tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan, üretilemeyen 133 

göstergeden 90 adeti (%68) ise TÜİK'in sorumluluğundadır. 

(e)  Önümüzdeki süreçte paydaş kurumların rolü ve kurumlardan beklentiler şunlardır: 

(i) Hedef ve alt hedeflere ulusal planlarda yer verilmesi, 

(ii) İdari kayıtların güçlendirilmesi (paydaş kuruluşlar üretilenlerin %51’i, 

üretilmeyenlerin % 68’inden sorumlu) 

(iii) İrtibat kişisi belirlemesi, envanter çalışmasının tamamlanma süreci , üretilen 

göstergelerin derlenmesi ve veri aktarımı süreci ve üretilmeyen göstergelerin 

planlanması aşamalarında TÜİK ile işbirliği. 

6. Bir sonraki sunum, TÜİK-DEİD Nüfus ve Göç İstatistikleri Grubu'ndan Sn. Ş. Dilek 

YILMAZ tarafından gerçekleştirilmiştir. Uluslararası göç istatistiklerine ilişkin mevcut 

durum, örnek uygulamalar, beklentiler, yapılacak ve yürütülecek çalışmalar ile taslak 

doküman hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sunum kapsamında, aşağıdaki konulara 

yer verilmiştir: 

(a) RİP 2012-2016 ikinci uygulama döneminin ana teması, resmi istatistiklerde kalite 

konusu ve verilerin metaveri ile birlikte yayınlanması iken RİP 2017-2021 üçüncü 

uygulama döneminin ana teması, idari kayıtların standardının yükseltilerek resmi 

istatistiklerin kullanımın sağlanmasıdır. Bu tema çerçevesinde, uluslararası göç 

konusunda da aynı gayenin benimsenmesi gerekmektedir. 

(b) Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusa ilişkin istatistikler, yıllık açıklanan Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'den sunulmaktadır. Yabancı nüfus; 

(i) İkamet veya çalışma izni alarak ADNKS'de kayıtlı ve tabiiyeti T.C. dışındaki ülke 

olanlar, 
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(ii) En az üç aylık alınmış ikamet veya çalışma izni referans tarihinde devam eden ve 

tabiiyeti T.C. dışındaki ülke olanlar ile  

(iii) İzinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan ve adres beyanında 

bulunmak suretiyle ülkede ikamet edenleri kapsamaktadır. 

(c) Yabancı nüfusa ilişkin veri kaynakları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 

çalışma ve ikamet izin kayıtları ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

(NVİGM) tarafından tutulan yabancı kayıtlarıdır. 

(d) Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusa ilişkin il, yaş grubu ve cinsiyet ayrımında 

tabiiyet ülkesi ve doğum yeri bilgisi yıllık olarak üretilmektedir. 

(e) Mevcut veri kaynaklarından, içe-dışa göçe ve yurtdışında yaşayan Türk 

vatandaşlarına yönelik sağlıklı bilgi üretilememektedir. Bu konuda, ADNKS ve 

NVİGM tarafından tutulan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının kütüğü 

üzerindeki çalışmalar hali hazırda devam etmektedir. 

(f) Avrupa Birliği'nin istatistik alanındaki müktesebatı olan İstatistiksel Gereklilikler 

Yayınının (Statistical Requirement Compendium) 07.1.22 modülünde yer alan 

göçmen entegrasyonu, ikamet izinleri, yasadışı göç ve sığınmacılara ilişkin 

istatistiklerin üretimi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) gereğince  

GİGM’nin sorumluluğundadır. RİP 2012-2016 döneminde de GİGM'in 

sorumluluğunda olan söz konusu istatistikler 2017-2021 döneminde de GİGM'in  

sorumluluğunda olacaktır.   

(g)  Çalışma izin istatistiklerinin üretiminden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

(ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü sorumludur. 

(h)  Genel olarak uluslararası alanda, yabancı nüfus ve vatandaşlık istatistiklerinin 

üretiminde: temel veri kaynağı nüfus kayıtları olup diğer idari kayıtlar ile 

desteklenmektedir. İkamet, çalışma izin kayıtları başta olmak üzere eğitim ve sağlık 

sistemi kayıtları, sosyal güvenlik kayıtları, emeklilik ve sigorta kayıtları, işsizlik 

kayıtları, vergi, tapu kayıtları hali hazırda kullanılan idari kayıtlardır. Ayrıca, ülke 

nüfusunun, içe göç ve dışa göçün tespit edilmesinde sınır kayıtları da 

kullanılmaktadır.  

(i)  Nüfusun kayıtlanmasını desteklemek için ülkeler tarafından tedbirler alınmaktadır. 

Ülkeye gelen kişilerin eğitim, sağlık gibi hizmetlerden faydalanabilmesi için kayıt 

olması zorunlu olduğundan ülkeye gelenlerin kayıtlanmasında ve içe göçe ilişkin 

bilginin derlenmesinde büyük oranda sorun yaşanmamaktadır. Bunun yanında,  

ülkeden ayrılanların bildirimine yönelik de ülkeler tarafından tedbir alınmaktadır. 
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İspanya'da AB Dışı ülke vatandaşları her 2 yılda bir kayıtlarını yenilemekle 

yükümlüdür. AB ülkesi vatandaşları ile her 5 yılda bir kayıtlarını kontrol etmekle 

yükümlüdür. Litvanya'da 2010 yılında çıkan Sağlık Sigortası Kanunu, kalıcı 

ikametlere sağlık sigortası payı ödeme zorunluluğu getirmiştir. Bu kanun, ülkeden 

ayrılanları beyana teşvik etmektedir. 

(j) Bazı ülkelerde hali hazırda kişisel tanımlayıcı numaralar kullanılmamakta, 

bazılarında ise sadece belli kayıtlarda söz konusu numaralar mevcut 

bulunmaktadır. Türkiye gibi idari kayıtların tamamına yakınında ulusal kimlik 

numarası bulunan ülke sayısı çok azdır. Kimlik numarasının yaygın olarak 

kullanılması, kayıt ilişkilendirmesi konusunda ülke için çok büyük bir avantajdır. 

İstatistikleri üreten istatistik kurumları büyük oranda veriyi üreten kurum değildir. 

Özellikle çalışmalarda kullanılan idari kayıtları tutan kurumlar ile istatistik 

kurumlarının işbirliği çok önemlidir. İdari kayıtlar ile ilgili yapılan kanuni 

değişiklikler ile operasyonel değişiklikler hakkında istatistik kurumunun 

bilgilendirilmesi çok önemlidir. 

(k)  Eurostat ve UNECE tarafından ortaklaşa her 2 yılda bir düzenlenen en sonuncusu 

18-20 Mayıs 2016’da gerçekleşen “Göç İstatistikleri Toplantısı"nda ülke 

uygulamalarına ilişkin detaylı sunumlar yapılmıştır. Söz konusu bilgilere aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

http://www.unece.org/index.php?id=41274#/  

(l) Sığınmacı ve mültecilere ilişkin istatistikler, büyük oranda İçişleri Bakanlıkları’na 

bağlı birimler tarafından üretilmektedir. İngiltere’de İçişleri Bakanlığı tarafından üç 

aylık ve yıllık raporlar içinde yer almaktadır, Amerika’da Nüfus, Mülteci ve Göç 

Bürosu (PRM)’de Mülteci Kabul İşlemleri Sistemi’nde toplamakta, Göç İstatistikleri 

Dairesi tarafından yıllık raporlar ile sunulmaktadır. 

(m) TÜİK ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 

Eurostat, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Norveç İstatistik Ofisi ile ortaklaşa 

7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da “Mülteci İstatistikleri Konferansı” 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu konferansta sunulan ülke sunumlarına 

http://www.efta.int/seminars/refugee  bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

(n)  Ulusal ve bölgesel düzeyde politika ve gelecek programların yapılabilmesi, doğru 

eylem planları ile kazan-kazan-kazan hedefine ulaşılabilmesi için; başta karar 

alıcılar ile kamu kurumları olmak üzere, yerel yönetimler, akademisyenler ve 

araştırmacılar tarafından ülkede bulunan tüm nüfusun özelliklerine, ülkeye gelen 
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ve ülkeden giden nüfusun sayısına ve profillerine, düzenli ve düzensiz göçe ilişkin 

bilgiye, yurtdışında yaşayan ülke vatandaşlarının sayısına ve profillerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

(o)  Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İstatistiksel Gereklilikler Yayını 

(“Statistical Requirements Compendium”) kapsamında aşağıdaki başlıklarda 

istatistiklerin üretilmesi gerekmektedir: 

(i) Modül 07.1.21 – Demografi, göç ve projeksiyonlar: Stok nüfus, içe ve dışa göç 

akış nüfusu, vatandaşlık kazanımı ve kaybı, 

(ii) Modül 07.1.22 – Nüfus Sayımları, Göçmen entegrasyonu, ikamet izinleri, 

sığınmacılar ve Göçmen Mevzuatının Yürürlüğe Konması (EIL) İstatistikleri, 

(p)  Modül 07.1.21 altında UNIDEMO1260_RY2013 ve UNIDEMO862 soru kağıtlarında, 

uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan istatistikler yer almaktadır. Ülkemiz söz 

konusu istatistiklerin üretiminde eksikliklerin giderilmesi için çaba göstermektedir. 

(q)  Stok nüfusa ait vatandaşlık ülkesi detayında bilgi soru kağıdının gönderilmeye 

başlandığı ilk dönemden beri gönderilmektedir. Doğum yeri çalışması kapsamında; 

2014 yılında ilk kez sunulan doğum yeri bilgisi sadece TC vatandaşları için 

üretilmiştir. Dolayısıyla 31 Aralık 2015 tarihinde gönderilen 31.12.2014 referans 

tarihli soru kağıdında ilk kez doğum yerine ilişkin tablolar yabancı uyruklu nüfusun 

bilinmeyen içinde kapsandığı belirtilerek gönderilmiştir. 31.12.2015 referans tarihi 

ile açıklanan ve 2016 yılı sonunda gönderilecek veride ise yabancı uyrukluların 

doğum ülkesine ilişkin çalışma tamamlanmıştır. Dolayısıyla doğum yerine ilişkin 

tablolar tam olarak gönderilecektir. Vatandaşlık kazananlar ve kaybedenlere ilişkin 

tablolar ise NVİGM tarafından doldurulmakta, ülke detayı ve yaş grubu detayı 

verilmeksizin sadece cinsiyete göre toplam rakamlar gönderilmektedir. 

(r) Doğum yılı, yaş grubu ve cinsiyete göre; tabiiyet ülkesi, doğum yeri ve bir 

önceki/bir sonraki ikamet ülkesi detayında içe göç ve dışa göç bilgisi 

gönderilememektedir. 

(s) Önümüzdeki süreçte geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun ADNKS'ye eklenmesi, 

NVİGM tarafından tutulan kayıtların güncel tutulması ve diğer idari kayıtlarla ilişkili 

olması ve karşılıklı bilgi akışının sürekli sağlanmasına yönelik çalışmalar devam 

edecektir. 

(t) İkamet izin kayıtları ve çalışma izin kayıtlarına yönelik ise: 

(i) Adres bileşenleri başta olmak üzere bilgilerin sağlıklı tutulması, 
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(ii) Diğer kayıtlar ile ilişkilendirilmesi ve karşılıklı veri akışı, 

(iii) Kayıtların güncelliğinin takibinde kullanılabilecek diğer idari kayıtların 

değerlendirilmesi (sigorta kayıtları gibi), 

(iv) Kişilerin takibi için yasal düzenleme gibi unsurlar çalışma konusu olacaktır. 

(u)  Ayrıca, ADNKS ile NVİGM tarafından tutulan yurtdışında yaşayan TC 

vatandaşlarına ilişkin kütüğün ilişkilendirilmesi yoluyla TÜİK tarafından çalışmalar 

yürütülmektedir. 

(r) RİP yayınında "İdari Altyapı" bölümüne Göç-Net Sistemi'nin konacak olması da çok 

büyük bir fırsat olacaktır. Kullanılabilecek idari kayıtların incelenmesi 

doğrultusunda özellikle Göç-Net sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ve sınır 

kayıtları araştırılacaktır. 

7. Toplantının devamında, GİGM'den Sn. F. Feyza GÜL, kurum çalışmaları hakkında kısa 

bir bilgilendirme yapmıştır. Bu minvalde, GİGM kurulmadan önce yabancılara ilişkin iş 

ve işlemlerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sorumluluğunda olduğunu 

belirten Sn. GÜL, GİGM'nin teşekkülü ve 18 Mayıs 2015'de Göç-Net sisteminin 

kuruluşuyla yabancılar ile ilgili tüm süreçlerin yegane muhatabı olduklarını dile 

getirmiştir. Ayrıca, uluslararası koruma, düzensiz göç ve sınır dışı istatistiklerine ilişkin 

Eurostat'a tedarik ettikleri değişkenlere değinmiştir. Sn. GÜL, Eurostat tarafından 

talep edilen ikamet izinlerine ilişkin istatistiklerin hali hazırda üretilebilir durumda 

olduğunu, üst yönetimlerinin onaylaması akabinde tabloların gönderilebileceğini 

belirtmiştir. Sn. GÜL bunun yanında, uluslararası koruma başlığı altındaki tanımların 

ülkeler arasında farklılık gösterdiğini ve eksik değişkenlerin olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca, Türkiye'nin coğrafi kısıtlılığından dolayı kullandığı şartlı mülteci tanımını da 

vurgulamıştır. Söz konusu uluslararası koruma istatistiklerinin üretilmesine yönelik 

olarak da çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir. 

8. Sn. CANPOLAT tarafından, resmi istatistikler kapsamında yer alan ve GİGM 

sorumluluğunda bulunan göç tablolarının Eurostat'a gönderimi ile ilgili olarak Ulusal 

Veri Giriş Sistemi'nin kullanılması gerekliliği hatırlatılmış, bir sonraki toplantıda bu 

konuda ilgili birim tarafından bir bilgilendirme yapılacağı belirtilmiştir. 
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Toplantı sonunda alınan kararlar ise şunlardır: 

• 2017-2021 RİP kitabı uluslararası göç bölümünün ve söz konusu kitap içeriğindeki 

sorumlu kurum/kuruluşların belirtildiği tablonun bir sonraki toplantıya kadar olan 

süreçte kurumlar tarafından yeniden gözden geçirilmesine, 

•  TÜİK tarafından hazırlanacak genel hatlara ilişkin taslak ile ilgili kurumlar tarafından 

hazırlanacak sorumlu oldukları bölümlere ilişkin taslak metninbir sonraki toplantıda 

tartışılarak şekillendirilmesine, 

• Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı (KSD) tarafından bir sonraki toplantıda Resmi 

İstatistik Portalı ve Ulusal Veri Giriş Sistemi (UVGS) konularında bilgilendirme 

yapılmasına,  

• GİGM'nin ikamet izinleri ile ilgili çalışmasının sona erdirmesinin ardından Ulusal Veri 

Giriş Sistemi aracılığı ile Eurostat'a veri gönderiminin başlanmasına, 

• RİP kapsamında paydaş kurumlara gerekli görüldüğü takdirde TÜİK uzman personeli 

tarafından eğitim verilmesine, 

• Bir sonraki toplantının 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilmesine 

karar verilmiştir. 

 

Katılımcılar : 
 

Adı-Soyadı Çalıştığı Birim/Ünvanı Kurumu E-posta Adresi Telefon 
 

Dr. Şebnem 
Beşe 
CANPOLAT 

DEİD/Daire Başkanı TÜİK sebnemcanpolat@tuik.gov
.tr 

0312 4100653 

Gürol İLHAN NGİG/Grup 
Sorumlusu V. 

TÜİK gurol.ilhan@tuik.gov.tr 0312 4100614 

Yegan BİLGİÇ Çözümleyici NVİGM yegan.bılgıc@nvi.gov.tr 0312 5912542 

Bekir 
ULUSEVER 

Uzman  NVİGM bekir.ulusever@nvi.gov.tr 03125 912542 

Hakan SERDAR  Yabancılar Dairesi-
Çalışma İzinleri/Polis 
Memuru 

GİGM hakan.serdar@goc.gov.tr 0312 4220563 

Hüseyin HAVUZ Yabancılar Dairesi-
İkamet/Uzman 
Yardımcısı 

GİGM huseyin.havuz@goc.gov.tr 0312 2420583 

Fatma Feyza 
GÜL 

Göç Uzman 
Yardımcısı 

GİGM f.feyza.gul@goc.gov.tr 0312 4220757 

Canan AYDIN Göç Uzman 
Yardımcısı 

GİGM canan.aydin@goc.gov.tr 0312 4220761 



T.C.  
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 

Zübeyde 
SOLAK 

SBYYH Gen. 
Müd./Daire Başkanı 

Ekonom
i 
Bakanlığ
ı 

solakz@ekonomi.gov.tr 0312 2125890 

Tahir DİNGİL Dış Ticaret Uzman 
Yardımcısı 

Ekonom
i 
Bakanlığ
ı 

tahird@ekonomi.gov.tr 0312 2049412 

Veli AKALIN Çalışma Genel 
Müdürlüğü/Uzman 

ÇSGB veli.akalin@csgb.gov.tr 0312 2967555 

Mustafa Sezer 
PEHLİVAN 

Çalışma Genel 
Müdürlüğü/İstatistikç
i 

ÇSGB mustafa.pehlivan@csgb.g
ov.tr 

0312 2966510 

Cevdet EKEN AFAD Uzmanı AFAD 
Başkanlı
ğı 

cevdet.eken@afad.gov.tr 0312 
2582323/2643 

Hülya ÖZUYSAL Sosyal Güvenlik 
Uzmanı 

SGK hozuysal@sgk.gov.tr 0312 2078225 

Zeliha AKTAR İstatistikçi SGK zaktar@sgk.gov.tr 0312 2078709 

Arzu ERATAK Göstergeler 
Grubu/Grup 
Sorumlusu 

TÜİK arzu.eratak@tuik.gov.tr 0312 4100528 

Övünç UYSAL Göstergeler 
Grubu/Uzman 

TÜİK ovunc.uysal@tuik.gov.tr 0312 4100503 

Aslı Aşık YAVUZ Göstergeler 
Grubu/Uzman 

TÜİK asliasik@tuik.gov.tr 0312 4100503 

Işıl DURMUŞ  Göstergeler 
Grubu/Uzman 
Yardımcısı 

TÜİK isil.durmus@tuik.gov.tr 0312 4100503 

Hakan 
SEYİTOĞLU 

RİG/Programcı TÜİK hakan.seyitoglu@tuik.gov.
tr 

0312 4176445 

Pınar 
GÜRBÜZSEL 

NGİG/İstatistikçi TÜİK pinar.gurbuzsel@tuik.gov.
tr 

0312 4100622 

Neriman Can 
ERGAN 

NGİG/Uzman TÜİK neriman.can@tuik.gov.tr 0312 4100621 

Ş. Dilek YILMAZ NGİG/İstatistikçi TÜİK dilek.yilmaz@tuik.gov.tr 0312 4100622 

Eda Evin AKSU NGİG/Uzman TÜİK eda.sahin@tuik.gov.tr 0312 4100622 

M. Doğu 
KARAKAYA 

NGİG/Uzman TÜİK dogukarakaya@tuik.gov.tr 0312 4100621 

Alper ACAR NGİG/Uzman 
Yardımcısı 

TÜİK alper.acar@tuik.gov.tr 0312 4100622 

 

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


