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TOPLANTI TUTANA ĞI 
 
 
Konu  : RİP / Nüfus ve Demografi “Doğum ve Ölüm Kayıtlarına İlişkin Tamlık ve Kalite  
                            Çalışma Grubu" Toplantısı 
 
Yer  : TÜİK 2. Kat Konsey Salonu  
 
Tarih/Saat : 17/10/2019   (10:00-12:30) 

Gündem :  1. Sağlık Bakanlığı (SB) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
(NVİGM) işbirliğinde oluşturulan "Doğum Bildirim Sistemi" ile ilgili gelinen 
aşama hakkında bilgi alınması, 

    2. Doğum Bildirim Sisteminde halihazırdaki mevcut durum itibarıyla yaşanan 
sıkıntılar (doğumu kaydedilmeden ölen ve Ölüm Bildirim Sistemi ile nüfusa 
bildirilen bebeklerin kayıtlanması, yabancı annelere ilişkin doğumların 
kaydedilmesi vb.) ile planlanan çalışmaların değerlendirilmesi, 

    3.  Ayrıca, yabancı nüfusa ilişkin hayati olayların kaydedilmesi, 

 4- Diğer (Görüş ve öneriler). 
 
 

17 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00’da başlayan toplantı TÜİK Demografi İstatistikleri Daire 
Başkanlığı (DEİD) Hayati İstatistikler Grubu (HİG) Sorumlusu Sn. Dilek GÜDER’in Başkanlığında 
gerçekleştirilmi ştir. 
 DEİD Başkanı Sn. Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıya katılım sağlaması nedeniyle “Doğum ve Ölüm Kayıtlarına İlişkin 
Tamlık ve Kalite Çalışma Grubu" toplantısına katılım sağlayamamıştır.  

Sn. Dilek GÜDER'in konunun önemi hakkındaki açılış konuşması ile toplantıya başlanmış 
olup toplantıya katılım sağlayan kurum temsilcilerinin kendilerini tanıtmaları ile devam edilmiştir. 
Toplantı Sn. GÜDER’in  

• Gündem, 
• Doğum İstatistikleri veri kaynakları, 
• 2020 yılı TÜİK Yayımlama Takvimi, 
• Doğum ve Ölümlerin kayıtlanması hakkındaki mevzuat, 
• Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (SDG) ve UNESCAP çalışmaları çerçevesinde, 

doğum ve ölümlerin kayıtlanması ile temel doğurganlık ve ölümlülük göstergelerinin 
izlenmesi konusundaki uluslararası tavsiyeler, 

• Doğum Bildirim Sistemi hakkında hedef ve gelişmeler 
• TÜİK'in doğum ve erken yaşta ölümler konusunda elde etmeyi planladığı konular, 

planlanan çalışmalar, 
• Yabancı annelere ilişkin doğumların kaydedilmesi ve yabancılara ilişkin hayati 

olayların elde edilmesi konuları, 
• Toplantıda ele alınacak diğer konular  

başlıkları çerçevesinde yaptığı sunumla devam etmiştir. 
 

Bu kapsamda katılımcı Sağlık Bakanlığı (SB), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
(NVİGM) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) yetkililerinden sorumluluk alanlarına giren 
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konularda (Doğum Bildirim Sistemi, doğumun kayıtlanması, doğum ağırlığı, gebelik süresi, doğum 
sırası, çoğul doğumlar, anneye ilişkin bilgiler (çalışma duruma, engellilik durumu vb.), Türkiye’de 
ikamet eden yabancıların hayati olaylarının kayıtlanması vb. ve bu konuda ihtiyaç duyulan fakat 
üretilemeyen değişkenler/alanlar hakkında) bilgiler alınmıştır. 

Sn. GÜDER’in dile getirdiği gündem maddeleri ve beklentilere cevap niteliğinde SB Sağlık 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nü temsilen katılan Proje Yöneticisi Sn. Hatice ÖZTÜRK 
ERDOĞAN tarafından “e-Rapor Sistemi” konulu bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmi ştir. Sn. 
ERDOĞAN sunumunda e-Rapor Sistemi’nin tanımı, bileşenleri, kazanımları, paydaşları, tamamlanan 
ve devam eden bileşenleri, e-Doğum Raporu, e-Doğum Kimlik Belgesi Alma İşlemleri, Kimlik Kartı 
Süreci, e-Doğum Raporu Nüfus Tescil İşlemleri, sistemdeki mevcut e-Doğum Raporu Sayıları, 
Doğum Tescil Sayıları hakkında bilgi vermiştir. 

Sn. GÜDER’in ve Sn. ERDOĞAN’ın sunumları sonrasında gündem maddeleri ve beklentiler 
kapsamında kurum temsilcileri tarafından bilgilendirmeler yapılmış, görüş ve öneriler aktarılmıştır;   

� SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı'nda 
Birim Sorumlusu olarak görev yapan Sn. Şirin AYDIN, yeni sistemde sağlık 
kuruluşlarında sağlık personeli tarafından doğumun NVİGM'ye raporlanması dışında 
kalan 2 farklı durumun söz konusu olduğunu ve 2 durum için de usul ve esasların 
belirlendiğini belirtmiştir. Bunlardan birinin, sağlık kuruluşu dışında (evde vb.) sağlık 
personeli tarafından gerçekleştirilen doğumlar olduğunu; bu durumda doğumu 
yaptıran sağlık personelince, belirlenen usul ve esaslar kapsamında, 2 iş günü içinde 
bir form hazırlanarak ilçe sağlık müdürlüğü/TSM'ye başvurulduğunu, İl Sağlık 
Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan vakalarda yine İl 
Sağlık Müdürlüğünce bir doğum raporu düzenlendiğini ve bunun aileye iletildiğini, bu 
form ile ailenin tescil için ilçe nüfus müdürlüğüne başvurduğunu belirtmiştir. Diğer 
durumun ise, sağlık personeli nezareti dışında gerçekleşen doğumlar (sözlü beyanlar) 
olduğunu ifade etmiştir. Bu durum için de usul ve esaslar belirlenmiş olup; aile ilçe 
nüfus müdürlüğüne başvurarak bir form doldurmaktadır. İlçe nüfus müdürlüğü bu 
başvuruyu bir resmi yazı ile araştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne iletmektedir. İl 
Sağlık Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda yine standart bir resmi yazı ile ilçe 
nüfus müdürlüğüne araştırma sonucu iletilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan 
inceleme sonucunda “Muhtemeldir”, “Muhtemel Değildir” veya “Ulaşılamamıştır” 
sonuçlarından birinin iletildiğini, bu sonuca göre NVİGM tarafından tescilin 
yapıldığını ya da ailenin anne ile bebek arasındaki soy bağının tespiti için DNA testine 
yönlendirildiğini belirtmiştir. Yakın bir dönemde, bu işlemlerin de doğum bildirim 
sistemine entegre edilerek sistemde yer alacağını ifade etmiştir. 

� Sn. ERDOĞAN, sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların NVİGM'ye 
raporlanması sürecinde annenin T.C. kimlik numarası ile anne ve bebeğe ilişkin temel 
bilgilerin sağlık personeli tarafından 5 iş günü içinde sisteme aktarıldığını 
belirtmiştir. Sağlık kuruluşlarındaki tescil işlemlerinin ise Ankara'da 3 büyük doğum 
hastanesinde (Zekai Tahir Burak, Etlik Zübeyde Hanım ve Sincan Doğum 
Hastanelerinde) pilot olarak başladığını, daha sonra  Rize, Kırıkkale ve İstanbul il 
genelinde yaygınlaştırıldığını (30 hastanede) ve yakın dönemde sistemin ilk etapta 
tüm Marmara’da 11 ilde uygulamaya geçmesinin planlandığını, daha sonra tüm illerde 
Kamu Hastaneleri bünyesinde bu sisteme geçilmesinin hedeflendiğini belirtmiştir. Sn. 
ERDOĞAN sağlık kuruluşlarında tescil işlemlerinin yapılmasında özellikle görevli 
personelin yetkilendirme işlemlerinin (elektronik imza (e-İmza)) zaman alması 
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nedeniyle uygulamaya geçme konusunda gecikmelerin yaşandığı belirtilmiştir. 
Doğum Bildirim Sistemi kapsamında sağlık kuruluşlarındaki bürolarda hali hazırda, 
evli, 18 yaş üstü, Türk Vatandaşı anne-babaların ve yalnızca tekil ve canlı 
doğumlarının tescil edilebildiğini, yabancı annelere ilişkin tescil işleminin 
gerçekleştirilemediğini belirterek NVİGM'ye doğumun 7/24 raporlandığını, ancak 
tescil işlemlerinin (anne taburcu olmadan) mesai saatleri içerisinde yapılabildiğini 
belirtmiştir. 

� Sn. ERDOĞAN ayrıca, tescil işlemlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini, bunun 
için hastanelerdeki ilgili personele eğitimler verildiğini ve bu organizasyonun ülke 
geneline yaygınlaştırıldığında sağlık personelinin iş yükünün çok yoğun olduğu 
hastanelerde kısmi zorluk yaratabileceğini belirtmiştir. Engelli annelerin 
belirlenmesinde, engelli raporlarının göz önüne alınabileceğini belirterek 2019 yılı 
Şubat ayı itibariyle başlatılan sağlık raporlarının girildiği e-Rapor sistemi hakkında da 
bilgi vermiştir. Doğan bebeğin engelli olup olmadığı konusunun ise doğumdan 
sonraki süreçte verilen özel gereksinim raporları (18 yaş altı çocuklar için sağlık 
kurulu raporu yerine verilen özel gereksinim raporu-ÇÖZGER) ile belirlenebileceğini 
belirtmiştir. 04 Mart 2019 tarihi itibarıyla e-Rapor sisteminde "Erişkinler İçin 
Engellilik Sağlık Kurulu Raporları" ile ÇÖZGER bileşenlerinin hizmete sunulmuş 
olduğunu belirtmiştir. Bu sistemin sağlık kurumları dışındaki kurumlarla da 
paylaşılmaya başlandığını belirtmiştir. Doğum Bildirim Sisteminin Sağlık Bakanlığı 
e-Rapor Sisteminin içinde yer aldığını ve diğer tüm Sağlık Bakanlığı elektronik 
sistemleriyle entegre olacağını ifade etmiştir. 

� Sn. AYDIN, sağlık kuruluşları tarafından doğumun raporlanması devam ederken 
Ölüm Bildirim Sistemi ile ölü doğum ve bebek ölümlerinin de NVİGM'ye 
raporlanmasının devam ettiğini belirterek Bebek Ölümleri İnceleme Komisyonu'nun 
çalışmaya devam edeceğini, komisyonun sadece ölü doğum ve bebek ölümlerini ayırt 
etme konusunda görev yapmadığını, farklı görevleri olduğunu da belirtmiştir. Doğum 
Bildirim Sistemi ile özellikle ölü doğumlarda Ölüm Bildirim Sistemi ile de entegre bir 
yapıya gidileceğini de belirtmiştir. Doğum Bildirim Sistemine tam geçişle birlikte 
NVİGM’ye hatalı bildirilen ölü doğum sayısının önemli ölçüde azalacağını da 
belirtmiştir. 

� NVİGM Nüfus Hizmetleri Daire Başkanı Sn. Orhan ARDIÇ, doğumların 30 günlük 
yasal sürede nüfusa bildiriminde ailelerden kimlik bedelinin alınmadığını, yasal süre 
bittikten sonra yapılan başvurularda ise kimlik bedelinin tahsil edildiğini belirtmiştir. 
Ölüm Bildirim Sistemi aracılığıyla nüfusa bildirilen bebek ölümlerinin Doğum 
Bildirim Sistemi üzerinden doğumlarının raporlanmadığı durumlarda, önce 
doğumlarının daha sonra da ölümlerinin tescil işlemlerinin yapıldığını belirtmiştir. 99 
ile başlayan kimlik numarası bulunan yabancıların doğumlarının yabancılar kütüğünde 
(çevrim dışı kayıt olarak) tutulduğunu, ailelere NVİGM tarafından çevrimdışı doğum 
bildirim formu verilerek GİGM’ye başvurmaları gerektiğinin bildirildiğini ve tescil 
işlemlerinin GİGM tarafından yapıldığını belirtmiştir. Ayrıca, özel hastanelerde tescil 
işlemlerinin yapılmasının kanunen sıkıntılı olduğunu belirterek kanun hükmü 
gereğince tescil işlemlerinin ancak devlet memurları tarafından yapılabildiğini ifade 
etmiştir. 

� GİGM Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı'nda Göç Uzmanı olarak görev yapan Sn. 
Orçun KAYMAZ, yabancı uyruklu kişilerden kimlik numarası olduğu halde oturumu 
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sonlandığı için sanki kaydı yokmuş gibi görünen ancak doğum yapan annelerin 
bulunduğunu belirtmiştir. Sn. ERDOĞAN 99 ile başlayan kimlik numarası 
sorgulamakta sorun olmadığını ancak hastanın bazı durumlarda kimliğini 
paylaşmaktan imtina ettiğini, kimliksiz olarak da doğum raporunu alabildiğini, bazı 
durumlarda ise çocuğunun kamu hizmetlerinden mahrum kalacağı endişesiyle 
sonradan doğum raporunu kağıt ortamında talep eden kişilerin olduğunu belirtmiştir. 

� Sn. ARDIÇ, bir yabancının bir T.C. vatandaşı ile evlendikten ancak 3 yıl sonra Türk 
Vatandaşlığını alabildiğini, bu süre zarfında yabancı kimlik numarasıyla sistemde 
takip edilebildiğini, yabancıların tescil işlemlerinin sorumluluğunun GİGM’de 
olduğunu belirtmiştir. Bir T.C. vatandaşı ile evlenen yabancı kişiye ilişkin bilgilerin 
MERNİS veritabanında evlenilen kişinin alt bilgisi olarak oluşturularak tutulduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca, sığınmacı vb. durumdaki kişilerin sağlık desteği almadan ve 
sağlık kuruluşlarına gitmeden doğum yaptıklarını, sonradan bebeği bildirmek üzere 
NVİGM’ye gelindiğini belirterek bu tip durumlarda doğumların GİGM’ye de 
bildirildi ğini ifade etmiştir. 

� Sn. KAYMAZ, bu tarz evde doğum örneklerinin zor ve sıkıntılı durumlar olduğunu, 
GİGM’nin kayıt yaparken elinde belge yoksa bu kişileri belge almaları için 
yönlendirdiklerini ifade etmiş, ayrıca iki yabancının evlenmesi, boşanması, doğumu 
gibi hayati olaylar öncesinde GİGM’ye başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu, 
kimlik numaraları ile uzun süre işlem yapmayan kişilerin (GİGM'ye gelip bilgilerini 
güncellemelerine ortam sağlamak üzere) kayıtlarının pasife çevrildiğini ve böylece 
kayıtlardaki güncellemenin sağlandığını belirtmiştir. 

� Sn. GÜDER, yabancı gelin ve annelere ilişkin bilgilerde sıkıntı yaşadıklarını, 
MERNİS ve yabancılar kütüğünde yabancı uyruklu kişilerin eğitim durumu, doğum 
ülkesi, önceki canlı doğumları vb. niteliklerinde eksiklikler bulunduğunu belirtmiştir. 
Doğum yapan annelerin eğitim durumlarının MEB ve YÖK kayıtları ile TÜİK 
bünyesinde oluşturulan ve sürekli olarak yeni mezun kayıtları ile güncellenen Ulusal 
Eğitim İstatistikleri Veri Tabanından elde edildiğini, ancak bu veri tabanında yabancı 
uyruklu kişilerin kapsanmadığını belirtmiştir. Bu veri tabanının geliştirilmesi 
kapsamında YÖK ile yeni bir protokol hazırlığı içinde olduklarını, yabancı öğrencilere 
ili şkin bilgilerin de alınması yönünde çalışıldığını belirtmiştir. Sn. GÜDER ayrıca, 
TÜİK olarak üretilen istatistiklerin kalitesinin ve kapsamının iyileştirilmesi için 
kurum içi ve kurum dışı mevcut tüm idari kayıtlardan azami bir şekilde 
faydalanıldığını belirterek idari kayıtların geliştirilmesi konusunda işbirliğinin önemli 
olduğunu ifade etmiştir.  

� Sn. ARDIÇ, GİGM bünyesindeki yabancı uyruklu kişilere ilişkin kayıtların aile 
birlikteliğine dayalı olarak tutulmadığını, bireysel olarak tescil işlemi yapıldığını, bu 
durumun yabancılara ilişkin hayati olayların (evlenme, boşanma, doğum ve ölüm) 
takibini zorlaştırdığını ifade etmiştir. 

� GİGM Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Göç Uzmanı Sn. 
Sultan Merve KÜÇÜKİKİZ, GİGM Göç-Net veritabanının ülkemizdeki yabancılara 
ili şkin istatistiklerin üretilebilmesi bağlamında zenginleştirildi ğini, bu kapsamda akan 
verilerin belli bir düzene girmeye başladığını, veritabanında yer alan tüm bilgilerin 
belgelere dayanılarak güncellendiğini, belgelere dayandırılmayan bilgilerin sıkıntılı 
durumda olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Sn. KÜÇÜKİKİZ halihazırda kullanımda olan 
22/12/2017 tarihli Çerçeve Protokol’e ileride ihtiyaç duyulan alanlarda ekleme 
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yapılabileceğini, ileriki zamanlarda TÜİK ile komisyon kurulması önerisinin de 
değerlendirilebileceğini belirtmiştir.    

 

 

 

     

Alınan Kararlar: 

 
1. Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında doğum ve ölüm kayıtlarının tamlık ve kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik yakın işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının canlı tutulması ve 
iletişimin sürdürülebilir kılınmasına karar verilmiştir. 

 
                       Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT 

                                     TÜİK Demografi İstatistikleri  
                                 Daire Başkan V. 
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Katılımcı Listesi: 
 

Adı Soyadı  Kurumu/Çalı ştığı 
Birim/Unvanı  

e-posta 

Dilek GÜDER TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Hayati 
İstatistikler Grubu/ Grup 
Sorumlusu  

dilek.guder@tuik.gov.tr 

Orhan ARDIÇ İçişleri Bakanlığı/ Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü/ Nüfus Hizmetleri 
Daire Başkanı 

orhan.ardic@nvi.gov.tr 

Metin AYTAÇ TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Nüfus ve 
Göç İstatistikleri Grubu/ Grup 
Sorumlusu  

metin.aytac@tuik.gov.tr 

Şirin AYDIN Sağlık Bakanlığı/ Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü/ Çocuk ve 
Ergen Sağlığı Daire 
Başkanlığı/ Birim Sorumlusu 

sirin.aydin@saglik.gov.tr 

Nermin Neriman KÜRÜMOĞLU Sağlık Bakanlığı/ Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü/ Kadın ve 
Üreme Sağlığı Daire 
Başkanlığı/ Hastane 
Doğumları Veri Sorumlusu/ 
Bilgisayar İşletmeni 

neriman.kurumoglu@saglik.gov.tr 

Gülsüm GÖÇMEN Sağlık Bakanlığı/ Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü/ Kadın ve 
Üreme Sağlığı Daire 
Başkanlığı/Hastane Doğumları 
Veri Sorumlusu/ VHKİ 

gulsumgedik81@hotmail.com 

Şenay BENZEK Sağlık Bakanlığı /Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü/ Kronik 
Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve 
Engelliler Daire Başkanlığı/ 
Uzman Hemşire 

senay.benzek@saglik.gov.tr 

Tolga OZAN Sağlık Bakanlığı/Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü/İzleme, 
Değerlendirme ve İstatistik 
Daire Başkanlığı/İstatistikçi 

tolga.ozan@saglik.gov.tr 

Bengisu UÇAR Sağlık Bakanlığı/ Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü/ 
Sağlık İstatistikleri Daire 
Başkanlığı/ Sağlık Uzmanı 

bengisu.ucar@saglik.gov.tr 

Hatice ÖZTÜRK ERDOĞAN Sağlık Bakanlığı/ Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü/ 
Proje Yöneticisi/Danışman 

hatice.erdogan8@saglik.gov.tr 

Cemil GÜLER Sağlık Bakanlığı/ Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü/ 
Bili şim Personeli 

cemil.guler@saglik.gov.tr 
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Adı Soyadı  Kurumu/Çalı ştığı 
Birim/Unvanı  

e-posta 

Orçun KAYMAZ İçişleri Bakanlığı/ Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü/ 
Uluslararası Koruma Daire 
Başkanlığı/ Göç Uzmanı  

orcun.kaymaz@goc.gov.tr 

Sultan Merve KÜÇÜKİKİZ İçişleri Bakanlığı/ Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü/ Göç 
Politika ve Projeleri Dairesi 
Başkanlığı/ Göç Uzmanı 

s.merve.kucukikiz@goc.gov.tr 

Merve SAĞLAM İçişleri Bakanlığı/ Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü/ Göç 
Politika ve Projeleri Dairesi 
Başkanlığı/ Çözümleyici 

merve.saglam@goc.gov.tr 

Şeyma Nur KALYONCU İçişleri Bakanlığı/ Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü/ Bilgi 
Teknolojileri Dairesi 
Başkanlığı/ Programcı 

snur.kalyoncu@goc.gov.tr 

Özlem UTUŞ İçişleri Bakanlığı/ Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü/ Bilgi 
Teknolojileri Dairesi 
Başkanlığı/ Programcı 

ozlem.utus@goc.gov.tr 

Oğuzhan KOCAMAZ İçişleri Bakanlığı/ Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü/ Yabancılar 
Dairesi Başkanlığı/ Göç 
Uzmanı 

oguzhan.kocamaz@goc.gov.tr 

Hazal AKAY İçişleri Bakanlığı/ Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü/ Yabancılar 
Dairesi Başkanlığı/ Göç 
Uzmanı 

hazal.akay@goc.gov.tr 

Hakan SEYİTOĞLU TÜİK/ Kayıt Sistemleri Daire 
Başkanlığı/ Resmi İstatistikler  
Grubu/ Programcı 

hakan.seyitoglu@tuik.gov.tr 

Ece CENGİZ KÜÇÜK TÜİK/ Sosyal Sektör 
İstatistikleri Daire Başkanlığı/ 
Sağlık ve Sosyal Koruma 
İstatistikleri Grubu/ TÜİK 
Uzmanı 

ece.cengiz@tuik.gov.tr 

Betül COŞKUN TÜİK/ Sosyal Sektör 
İstatistikleri Daire Başkanlığı/ 
Sağlık ve Sosyal Koruma 
İstatistikleri Grubu/ TÜİK 
Uzmanı 

betul.coskun@tuik.gov.tr 

Muharrem Gürleyen GÖK TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Nüfus ve 
Göç İstatistikleri Grubu/ 
VHK İ 

gurleyen.gok@tuik.gov.tr 

Mehmet Doğu KARAKAYA TÜ İK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Nüfus ve 
Göç İstatistikleri Grubu/ 
TÜİK Uzmanı 

dogu.karakaya@tuik.gov.tr 
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Adı Soyadı  Kurumu/Çalı ştığı 
Birim/Unvanı  

e-posta 

Küpra ÖNGÜN TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Nüfus ve 
Göç İstatistikleri Grubu/ 
TÜİK Uzmanı 

kupra.ekiz@tuik.gov.tr 

Mehmet Şaban UÇARI TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Nüfus ve 
Göç İstatistikleri Grubu/ 
TÜİK Uzmanı 

mehmetsaban.ucari@tuik.gov.tr 

Ertuğrul ŞAHİN TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Nüfus ve 
Göç İstatistikleri Grubu/ 
TÜİK Uzmanı 

ertugrul.sahin@tuik.gov.tr 

Nevin UYSAL TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Hayati 
İstatistikler Grubu/ TÜİK 
Uzmanı 

nevin.uysal@tuik.gov.tr 

Nurhan SOYER TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Hayati 
İstatistikler Grubu/ İstatistikçi 

nurhan.soyer@tuik.gov.tr 

Yeşim YAHYA TÜ İK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Hayati 
İstatistikler Grubu/ İstatistikçi 

yesim.kose@tuik.gov.tr 

İdris BEYAZİT TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Hayati 
İstatistikler Grubu/ TÜİK 
Uzmanı 

idris.beyazit@tuik.gov.tr 

Gözde METİN TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Hayati 
İstatistikler Grubu/ TÜİK 
Uzmanı 

gozde.metin@tuik.gov.tr 

Tarık ÇİFTÇİ TÜİK/ Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/ Hayati 
İstatistikler Grubu/ TÜİK 
Uzman Yrd. 

tarik.ciftci@tuik.gov.tr 

 


