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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
RİP Konu Başlığı: Emniyet giriş-çıkış rakamları  

Toplantı Tarihi/Saati: 16.05.2018  

Toplantı No:   

Toplantı Yeri: EGM Hudut Kapıları Daie Başkanlığı toplantı salonu  

 
 

1. Toplantının Amacı 

EGM’den aylık bazda toplulaştırılmış tablo olarak talep edilen verilerin bir kez daha detaylı olarak 
açıklanması 
 
 

2. Katılımcılar   

Adı Soyadı  Çalıştığı Birim/Ünvanı e-posta Telefon 

Cengiz ERDOĞAN TUİK Cengız.erdogan@tuik.gov.tr  

Naci SÜMEROĞLU EGM   

Hami Harun ÖZEN EGM hamiharun.ozen@egm.gov.tr  

Emel URAL TUİK emelural@tuik.gov.tr  

İmran KOTAN TUİK imrankotan@tuik.gov.tr  

    

    

    

 

 3. Toplantı Gündemi  
 

1. EGM’den aylık bazda toplulaştırılmış tablo olarak talep edilen verilerin detaylı olarak 
açıklanması. 
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4. Sorunlar  

 

1. Giriş – çıkış yapan vatandaşların yurt içi/yurt dışı ikamet ayrımında sayısının tespit edilmesi.  

2.  Giriş – çıkış yapan yabancı ve TC vatandaşlarının giriş ve çıkış tarihlerinin karşılaştırılarak 

Türkiye’de geceleme yapanlar ve günübirlikçiler ayrımında sayısının tespit edilmesi. 

 

  

5. Alınan Kararlar  

 

1. Giriş - çıkış yapan vatandaşların yurt içi/yurt dışı ikamet ayrımında sayısının tespit edilmesi.   

Bunun için, EGM’nin giriş ve çıkış yapan vatandaşların T.C. kimlik numaralarını ADNKS ile 

eşleştirerek giriş-çıkış kapısı ayrıntısında aylık bazda yurt içi ve yurt dışında ikamet edenler 

ayrımında sayısının gönderilmesi. Bu verilerin toplulaştırılmış tablo olarak gönderilmesi talep 

edildi ve örnek tablo formatları 17/05/2018 tarihinde e-posta ile kendilerine gönderildi. 

 

Söz konusu tabloların 2018 yılından itibaren aylık bazda sürekli olarak gönderilmesi, ayrıca 

2016 ve 2017 yılları için de aynı formatta gönderilmesi talep edildi. 

 

2. Giriş ve çıkış yapan yabancı ve TC vatandaşlarının giriş ve çıkış tarihlerinin karşılaştırılarak 

Türkiye’de geceleme yapanlar ve günübirlikçiler ayrımında sayısının tespit edilmesi    

 
Bu amaçla, her ay Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilen yabancı kişilerin ve T.C 

vatandaşlarının giriş-çıkış sayılarının, milliyet ve giriş-çıkış kapısı ayrıntısında, (aynı kişiye ait 

giriş ve çıkış kaydının eşleştirilmesi sureti ile) geceleme yapanlar ile günübirlikçi (24 saatten 

az kalanlar) ayrıntısında verilmesi. 

 
Söz konusu tabloların 2018 yılından itibaren aylık bazda sürekli olarak gönderilmesi, ayrıca 

2016 ve 2017 yılları için de aynı formatta gönderilmesi talep edildi. 

Söz konusu verilerin alınması durumunda geceleme/günübirlikçi ayrımı yabancılar için de 

talep edilebilecektir.  

 

 


