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TUTANAK 
 

 
Konu  :Resmi İstatistik Programı (RİP) 2017-2021 Dönemi - Uluslararası Göç 

İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı   
 
Yer  : 2. Kat Konsey Salonu 
   
Tarih/Saat : 12.11.2019 / 14:30 
 

Amaç :   

“Resmi İstatistik Programı (RİP) 2017-2021” kapsamında “göç hareketliliğini, göçün yönünü, 
göç etme nedenlerini ve göç eden nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin 
istatistikleri ve bunlara ilişkin göstergeleri üretmek, analiz etmek, değerlendirmek ve yayıma 
hazır hale getirmek” görev tanımı altında uluslararası göç istatistiklerine yönelik tamamlanan, 
devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında ilgili kurumları 
bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmaktır.   

Gündem :   

Toplantının gündemi: 

1. 2017-2021 RİP dönemi Uluslararası Göç İstatistikleribaşlığı altında Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılmıştır: 

• RİP ve alt konu başlıkları detayında sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar, 

• Mevcut durum (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS),yabancı (stok) 
nüfus, içe ve dışa göç, ikamet etmeye başlanilan yila göre yabancı nüfus ve temel 
istatistikler) 

• Diğer çalışmalar, hedeflenenler ve planlananlar (2021 Nüfus ve Konut Sayımı, 
Nüfus Nitelikleri Veri Tabanı (NNVT), göç etme nedeni bilgisi, yabancıların 
sosyo-ekonomik özellikleri, gelinen ülke bilgisi, dışa göçün kayıtlanması, mevcut 
kayıtların iyileştirilmesi ve ilişkilendirilmesi için kurumlar arası işbirliği) 

 
2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 

(UİGM) tarafından gerçekleştirilen sunum çerçevesinde aşağıdaki konularda 
bilgilendirme yapılmıştır:  

• Uluslararası işgücüne ilişkin yaşanan gelişmeler 

• UİGM’nin görev tanımı 

• Uluslararası İşgücü Kanunu 

• Çalışma izni istatistikleri ve istatistiksel kapasitenin geliştirilmesi için hedefler 
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3. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından gerçekleştirilen 
sunumlar çerçevesinde aşağıdaki başlıklar altında GİGM’nin faaliyetleri ve üretilen 
istatistikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır: 

• Düzensiz göç 

• Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma 

• İkamet izinleri 

 
Görüşülen konular:  
 

1. TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı (DEİD) Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT 
tarafından yapılan açılış konuşmasında, 2017-2021 dönemi RİP çalışmaları 
kapsamında düzenlenen çalışma grubu toplantılarının amacı dile 
getirilmiştir.Toplantıya katılım sağlayan kurum temsilcilerinin listesi Ek-1’de 
sunulmuştur. 

2. Toplantının devamında DEİD Nüfus ve Göç İstatistikleri Grubu (NGİG) Grup 
Sorumlusu Sn. Metin AYTAÇ,gündemin ilk maddesi çerçevesinde bir sunum 
gerçekleştirmiştir. Sunum ile eş zamanlı olarak aşağıdaki konulara değinilmiştir: 

a) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) temsilcisi,hanehalkı 
araştırmalarının çerçevesine yabancıların ve özelde mültecilerin dâhil edilme 
durumları hakkında bilgi talep etmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında ankete tabi 
tutulan hanelerdeuyruk ve statü (mülteci, geçici koruma vs.) kompozisyonu 
farklılaştığı zaman nasıl bir uygulama gerçekleştirildi ği konusunda açıklama talep 
etmiştir. 

Sn. CANPOLAT yanıt olarak, hanehalkı araştırmalarında örneklem biriminin 
adres olduğunu ve adres çerçevesinin ise ADNKS olduğunu belirterek;; ADNKS 
kapsamındaki yasal ikamet izinli yabancılar adres çerçevesine dâhil iken geçici 
koruma altındaki yabancıların çerçeveye dâhil olmadığını ifade etmiştir. Öte 
yandan, ankete tabi hanede yabancı uyruklu kişi ile karşılaşıldığında dil problemi 
aşıldığı takdirde anket yapılabildiğini; hanehalkı araştırmalarının yapısı ve 
örneklem tasarımı nedeniyle uyruk ayrımında bilgi verilemediğini vurgulamıştır. 

b) GİGM temsilcisi, yabancı nüfusun tespitinde kullanılan 90 gün kriterinde sadece 
yabancı kimlik numarası tahsis edilen kişilerin mi kapsandığına ilişkin bilgi talep 
etmiştir. 

Sn. AYTAÇ yanıt olarak, ADNKS kapsamında yabancı nüfusun tespitinde temel 
olarak NVİGM’nin Adres Kayıt Sistemi (AKS) kayıtları, GİGM’nin ikamet izin 
kayıtları ve UİGM’nin çalışma izin kayıtlarının kullanıldığını; bu kaynakların 
tümünde yabancı kimlik numarası tahsis edilmiş kişiler üzerinde çalışıldığını 
belirtmiştir. 
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c) Hacettepe Üniversitesi’nden Sn. Ali BERKER, 2011 Nüfus ve Konuş Araştırması 
(NKA) ile 2021 Nüfus ve Konut Sayımı’nın (NKS) karşılaştırılabilir olma durumu 
ve değişimin takip edilebilirliği hakkında açıklama talep etmiştir. 

Sn. CANPOLAT yanıt olarak, de-facto nüfus tanımının kullanıldığı geleneksel 
nüfus sayımlarından 2011 NKA’da geniş çaplı örneklem araştırmasına geçiş 
yapıldığını ve 2021 NKS’deise yeni bir metodoloji ile kayda dayalı sayım 
yapılacağını dile getirmiştir. Söz konusu yöntem değişikli ğinin Avrupa Birliği 
İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2024 yılı sonrası için yıllık olarak talep edeceği 
sayım istatistiklerinin üretimi için alt yapı oluşturacağını ve bu metodoloji 
sayesinde daha sağlıklı ve az maliyetli bir sayım gerçekleştirileceğini 
vurgulamıştır.Karşılaştırılabilirlik açısından hâli hazırda 2011 NKA ile geleneksel 
nüfus sayımları üzerinden yapılan karşılaştırma analizlerine benzer bir şekilde 
2021 NKS sonuçlarının ve diğer sayımlar sonuçları ile karşılaştırılabileceğini 
belirtmiştir.  

3. Toplantının ikinci sunumuUİGM’den Sn. Fikret DUMAN tarafından gündemin ikinci 
maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmi ştir. Sunum ile eş zamanlı olarak katılımcılar 
tarafından aşağıdaki konulara değinilmiştir: 

a) GİGM temsilcisi, çalışma izni muafiyet belgesinin ikamet izni yerine geçtiğini 
belirtmiştir. Ancak, şu aşamada muafiyet belgesi alamayan yabancıların ikamet 
izniyle ülkede bulunduklarını belirtmiş ve UİGM’nin konuya yönelik var olan 
mevzuat çalışmasının hangi aşamada olduğu hakkında bilgi talep etmiştir. 

Sn. DUMAN yanıt olarak, Yabancılar Hakkında Çalışma İzinleri Kanunu 
gereğince bazı yabancı vatandaşların çalışma iznine gerek olmadan UİGM’den 
muafiyet belgesi alarak Türkiye’de çalışabildiğini; ancak çalışma iznine tabi 
olmayan yabancıların söz konusu muafiyet belgesi almadan çalışamayacaklarını 
dile getirmiştir.Önlem olarak denetimlerin arttırılarak bu sorunun çözülmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, konuya dair mevzuat çalışmalarının 
tamamlandığını;ancak sistem için otomasyon çalışmalarının devam ettiğini 
belirtmiştir. 

b) NGİG’den Sn. Dilek YILMAZ, Çalışma İstatistikleri Bilgi Sistemi (ÇİBS)’ne 
erişilebilirlik ve 2018 yılı sonrasında e-İzin sisteminde yapılan değişiklik hakkında 
açıklama talep etmiştir. Sistemin eski versiyonunun daha fazla kullanıcı odaklı 
olduğunu vurgulamıştır. 

Sn. DUMAN yanıt olarak, aynı sistem altında başvuru, karar ve analiz 
aşamalarının bir arada yürütülmesi amaçladıklarını; mevcut durumdan haberdar 
olduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir. 

c) Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcisi, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR) verisininUİGM tarafından alınma durumunu sorgulamıştır. 
Ayrıca, ILO olarak mesleki eğitim mezunları üzerine profilleme çalışması 
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yaptıklarını ve bu nedenle özellikle GİGM tarafından meslek ve eğitim durumu 
bilgilerinin alınmasının oldukça önemli olduğunu dile getirmiştir. 

Sn. DUMAN yanıt olarak, Yabancı Uyruklu Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik 
Web Uygulaması (YUMİ-NET) üzerinden il muafiyetlerinin kayıt altına alındığını 
belirtmiştir. Bireylerin evveliyatının karar alma süreçlerinde önemli olduğunun 
altını çizmiş ve bu bilgilerin kayıt süreçlerinde alındığını dile getirmiştir. Öte 
yandan, bilgilerin teyit edilmesi sürecinde bir takım sorunlar olduğunu aktarmıştır. 

d) Sn. CANPOLAT, geçici koruma altındaki yabancılar özelinde verisi tam olmayan 
bu gruba yönelik yüksek kalite istatistikler talep edildiğini belirtmiştir. Beyana 
dayalı bilgiler üzerinden elde edilen bilgilerin başta GİGM olmak üzere kurumlara 
bazı sıkıntılar yaşattığını vurgulamıştır. Diğer taraftan, Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün en son çalışması olan 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması (TNSA) ile hanehalkı düzeyinde ilk defa kapsamlı bir şekilde geçici 
koruma altındaki Suriyelilere ilişkin nüfus ve sağlık göstergelerinin 
hesaplandığının ve 1 Kasım 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığının altını 
çizmiştir. 

e) Ticaret Bakanlığı temsilcisi, sunum dâhilinde sunulan çalışma izni istatistiklerinde 
geçici koruma altındaki Suriyelilerin kapsanma durumu ve söz konusu 
istatistiklerin milliyet detayında paylaşılma konusunda bilgi talep etmiştir. 

Sn. DUMAN, çalışma izni istatistiklerinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin de 
kapsandığını ve talep edilirse istatistiklerin uyruk ayrımında da paylaşılabileceğini 
belirtmiştir. 

f) SBB temsilcisi, Turkuaz Kart uygulamasındaki son durum ve bu statüyü elde eden 
yabancıların uyruklarına göre dağılımı hakkında açıklama talep etmiştir. Ayrıca, 
verilen çalışma izinleri kapsamında hangi uyruğun hangi sektörde yoğunlaştığına 
dair bir çalışma yapılıp yapılmadığı ve özelde yabancıların çalışabilecekleri alanlar 
ve sektörlerin belirlenerek bir profilleme çalışmasının gerçekleştirilme durumunu 
irdelemiştir.  

Sn. DUMAN, Turkuaz Kart uygulamasına ilişkin mevzuat düzenlemelerinin 
tamamlandığını; ancak uygulamanın test aşamasında olduğunu belirtmiştir. Diğer 
taraftan, verilen çalışma izinlerinin imalat sektöründe yoğunlaştığını; ancak 
dönemsel olarak sektörlerin dağılımında farklılıklar olabildiğini (yaz döneminde 
turizm sektörü gibi) dile getirmiştir. Son olarak, UİGM olarak yerli ve yabancı 
işgücünün çatışmaması adına uyruğa göre çalışmaların yapıldığını, yabancıların 
doğru işlere yönlendirilmesinin amaçlandığını ve resmi talep halinde verilen 
çalışma izinlerinin sektörlere göre dağılımının paylaşılabileceğini vurgulamıştır. 

g) SBB temsilcisi Sn. Seyithan YILDARAK, verilen izin sayısı ile başvuru sayısı 
karşılaştırmasına ilişkin bilgi paylaşılma durumu ve çalışma izini karar 
süreçlerinin ortalama değerlendirme süresi hakkında açıklama talep etmiştir. 
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Sn. DUMAN yanıt olarak, verilen izin sayısı ile başvuru sayısı karşılaştırmasının 
ÇİBS sistemi üzerinden görülebileceğini ve resmi talep halinde de 
paylaşılabileceğini aktarmıştır. Öte yandan, eksik bilgi ve güncelleme durumu 
olmadığı takdirde çalışma izin süreçlerinin ortalama 30 gün içerisinde 
tamamlandığını belirtmiştir. 

4. Toplantının son kısmında gündemin son maddesi çerçevesinde GİGM tarafından üç 
adet sunum gerçekleştirilmi ştir. Sunumlar ile eş zamanlı olarak sırasıyla aşağıdaki 
konulara değinilmiştir: 

a) Sn. Dursun Mehmet CENGİZ, ilk sunum olarak düzensiz göç (ülkeye yasadışı 
giriş/ ülkedeyasadışıkalış/ yasal süresi içerisinde ülkeden çıkmama) 
kavramı,konuya ilişkin GİGM’nin faaliyetleri ve istatistikler hakkında 
bilgilendirme yapmıştır. 

b) Sn. CANPOLAT, geçici koruma altındaki yabancıların kimlik belgesinin 
kendilerine verildiği ilde ikamet etme zorunluluğunun bulunduğunu belirtmiş ve 
farklı bir ilde ikamet ettiği tespit edilenlerinin düzensiz göçe dâhil edilme durumu 
ve muhtemel yaptırımlar hakkında bilgi talep etmiştir.Ayrıca, bazı illerde geçici 
koruma altındaki yabancıların ikamet etmeleri konusunda bir sınırlama olup 
olmadığını sorgulamıştır. Sn. CENGİZ ve Sn. Mustafa GÜNEY yanıt olarak, 
geçici koruma altındaki yabancıların kayıt olduğu ilde ikamet etmek zorunda 
olduklarını; başka bir ilde yakalandıklarında yaptırımlara tabi tutulduklarını; ancak 
düzensiz göçe dâhil edilmediklerini belirtmiştir. Ayrıca, geçici koruma altındaki 
bir yabancının il değiştirmesi için ilgili GİGM İl Müdürlüğüne mazeretine dair 
(aile, eğitim sağlık vs.) bir belge ibraz etmesi ve sonrasında yol izin belgesi alması 
gerektiğini; kolluk kuvvetleri tarafından yol izin belgesiz yakalanan geçici koruma 
altındaki bir yabancının bulunması gereken ile geri gönderildiğini dile getirmiştir. 
Son olarak, geçici koruma altındaki yabancılar için bazı illerimize (Antalya gibi) 
çok özel durumlar haricinde yol izin belgesinin düzenlenmediğini teyit etmiştir. 

c) Sn. CENGİZ, geçici koruma altındaki yabancılardan farklı olarak ülkede düzensiz 
göç kapsamında bulunan diğer statülerdeki yabancıların (uluslararası koruma, 
ikamet izinli, çalışma izinli vs.) sınır dışı edilme işlemine tabi tutulduklarını 
vurgulamıştır. 

d) Hacettepe Üniversitesi’nden Sn. BERKER, düzensiz göçe ilişkin sunum dâhilinde 
verilen düzensiz göçte yakalamalara ilişkin istatistiklerin GİGM tarafından nasıl 
yorumlandığı hakkında açıklama talep etmiştir. Sn. CENGİZ yanıt olarak, sunulan 
istatistiklerdeki artışı “doğuda girişlerin artması” veya “kolluk kuvvetlerinin daha 
etkin faaliyeti” olarak yorumlanabileceğini belirtmiştir. 

e) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Sn. Mehmet Ali ERYURT, 
düzensiz göçmenler kapsamında bir kısmının başından beri düzensiz olduğunu; bir 
kısmının ise düzenli göçten düzensize geçiş yaptığını dile getirmiş ve bu kırılımda 



T.C.  
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 

6 
 

istatistik üretilme durumunu irdelemiştir. Sn. CENGİZ, böyle bir istatistiğin 
bulunmadığını aktarmıştır. 

f) SBB temsilcisi, düzensiz göç çerçevesinde sunum içeriğinde verilen yakalama 
sayıları ile sınır dışı edilenlerin sayısı arasında ciddi bir fark olduğunu belirtmiş ve 
sınır dışı edilmeyen yabancıların takibi için bir mekanizmanın mevcudiyetini 
sorgulamıştır. 

Sn. CENGİZ, “Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanı” ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu gibi ilgili kurumların artık merkezi bir sistem üzerinden düzensiz göçü 
kayıt altına aldıklarını; yabancıların takibi için GİGM İl Müdürlükleri’nin de bu 
sistemi kullandıklarını belirtmiştir. 

g) NGİG’den Sn. Neriman CAN ERGAN, ülkeden yasadışı çıkış yapan ve yakalanan 
(Ege denizinde) geçici koruma altındaki yabancılara nasıl bir işlem uygulandığı 
hakkında bilgi talep etmiştir.  

Sn. GÜNEY yanıt olarak, geçici koruma altındaki bir yabancı sınır ihlali 
yaptığında ilk aşamada geçici koruma statüsünün devam etme durumunun 
değerlendirildiğini; kamu düzeni açısından tehdit olmayan durumlarda statüsünün 
devam ettirildiğini ve yabancının iline geri gönderildiğini; aksi takdirde statüsü 
sonlandırılan yabancının gönüllü geri dönüşe ya da idari gözetime tabi tutulduğunu 
dile getirmiştir. Geri gönderme yasağı nedeniyle sınır ihlali yapan geçici koruma 
altındaki yabancıların sınır dışı edilemediğini vurgulamıştır. 

h) GİGM’nin ikinci sunumu olarak Sn. GÜNEY, uluslararası koruma ve geçici 
korumaya ilişkin GİGM’nin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. 

Sn. GÜNEY, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında kayıt alma 
süreçlerinde uluslararası ve ulusal hukuk gereğince belge ibrazını zorunlu 
kılamadıklarını, belge mevcudiyetinin sorgulandığını; ancak işlemlerin çoğunlukla 
beyana dayalı olarak gerçekleştiğinin altını çizmiştir. Göç-Net sistemi ile ilgili 
kurumlar ile eş zamanlı olarak bilgi paylaşımında bulunabildiklerini ve son 6 aydır 
yabancıların adres tescillerinin de GİGM tarafından gerçekleştirilebildiğini 
aktarmıştır. 

Diğer taraftan, GİGM tarafından veri güncellemesi çalışması ile yaklaşık 3.5 
milyon geçici koruma altındaki yabancının bilgilerinin güncellendiğini belirten Sn. 
GÜNEY, istatistik anlamında kamuoyu ile paylaşılan değerler haricinde kamu 
kurumlarına da çok çeşitli hizmete özel bilgi temin ettiklerini dile getirmiştir. 

i) NGİG’den Sn. Ertuğrul ŞAHİN’in sorusu üzerine Sn. GÜNEY,yabancıların adres 
tescilinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından talep edilen belgelerin talep 
edildiğini, adres boş ise tescilin yapıldığını; adres dolu ise tahkikat yapıldığını dile 
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getirmiştir. Sn. GÜNEY ayrıca, adres bilgisinin doluluğuna ilişkin bir istatistik 
olmadığını; ancak üretilebileceğini aktarmıştır. 

j) Sn. CANPOLAT, sunum içeriğinde yer alan kayıt ekranı görselindeki “çocuk 
varlığı” alanı üzerinden yabancıların aile bağlarının sistemdeki mevcudiyetini 
sormuştur. Sn. GÜNEY cevaben, yabancının Türk eşi ya da çocuğu varsa sisteme 
giriş yapılması gerektiğini, Göç-Net sisteminde aile bağlarının tutulduğunu, 
uluslararası koruma kapsamında refakat sistemi için geçici koruma kapsamında ise 
aile reisine bağımlı çocukların tespiti için bu bağlara ihtiyaç duyulduğunu 
aktarmıştır. 

k) UİGM temsilcisi, veri güncelleme çalışmasında birden fazla yabancı kimlik 
numarasına sahip bir yabancı ile karşılaşılması durumunda yapılan işlem hakkında 
bilgi talep etmiştir.  

Sn. GÜNEY, teoride her bir yabancının yalnızca bir yabancı kimlik numarasına 
sahip olduğunu; ancak GİGM’nin kuruluşu öncesinde birden fazla kurumun 
yabancı kimlik numarası verebilme yetkisi sebebiyle sahada böyle durumlarla 
karşılaşılabildiğini dile getirmiştir. Böyle bir durumda, kayıtların birleştirildi ğini 
ve eski yabancı kimlik numarasının tüm kurumlarda pasifize edildiğini belirtmiştir. 
Diğer taraftan, GİGM ile birlikte biyometrik (parmak izi) kayıt metodu ve 
otomatik mükerrerlik kontrolleri (ad, baba adı, anne adı, doğum tarihi üzerinden) 
altında yabancı kimlik numarası tahsis edildiğinden artık böyle bir durumun söz 
konusu olmadığını vurgulamıştır. 

l) Sn. GÜNEY, AFAD temsilcisinin sorusu üzerine, veri güncelleme çalışmasının 
bittiğini; yaklaşık 3.4 milyon geçici koruma altındaki yabancının (verisi zaten 
güncel olanlar çıkarıldığında) verisinin güncellendiğini ve bu aşama itibariyle 
değişiklik olması durumunda geçici koruma altındaki yabancıların bilgilerini 
güncellemek ile yükümlü olduklarını aktarmıştır. 

m) Sn. GÜNEY, dini bayramlar için kısa süreli olarak Suriye’ye giriş yapan geçici 
koruma altındaki yabancıların il valiliklerinin tanıdığı süre içerisinde Türkiye’ye 
dönüş yapmaları gerektiğini; aksi takdirde geçici koruma statüsünün 
sonlandırıldığını belirtmiştir. 

n) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Sn. ERYURT, GİGM web 
sayfasının yoğun olarak kullanıldığını ve bu çerçevede özellikle illere ve yıllara 
göre değişimi takibe olanak sağlayacak excel formatındaki tabloların 
paylaşılmasının faydalı olacağını gündeme getirmiştir. Ayrıca, 2016 yılından sonra 
yayımlanmayan “Yıllık Türkiye Göç Raporu” yayınının durumu hakkında 
açıklama talep etmiştir. 

Sn. GÜNEY, konunun doğrudan GİGM Göç Politika ve Projeleri Dairesi 
Başkanlığı’nı ilgilendirdiğini ve talebi ileteceğini dile getirmiştir. 
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o) Sn. GÜNEY son olarak refakatsiz çocuklara ilişkin istatistik ürettiklerinin ve bu 
bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de paylaştıklarının altını 
çizmiştir. 

r) GİGM’nin son sunumu çerçevesinde Sn. Rukiye KARACAKAYA, ikamet 
iznisüreçleri, türleri ve koşulları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. 

Bu kapsamda, GİGM’nin yurt dışı teşkilatının hali hazırda faaliyete geçmemesi 
sebebiyle ikamet iznine sadece yurt içinden e-Devlet üzerinden başvurulabildiğini; 
izinle vatandaşlıktan çıkmış kişiler (mavi kartlılar) ile vatansız kişilerin ikamet 
izninden muaf olduklarını; izin karar sürecinde kişiye sağlanan “ikamet izni 
müracaat belgesi”nin 15 gün boyunca ülkede ikamet hakkı tanıdığını; başvuruların 
en geç 90 gün içinde sonuçlandırıldığını; 8 yıl ülkede ikamet eden ve bir sakıncası 
olmayan yabacılara süresiz ikamet izni verilebildiğini; Türkiye’den çıkışı mümkün 
olmayan (hamilelik, çocuğun yüksek yararı, sınır dışı edilmesi halinde zulüm 
görme ihtimali durumları gibi) yabancılar için insani ikamet izninin 
düzenlenebildiğini; Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol sayesinde 
öğrencilerin ikamet izni kartlarını üniversite öğrenci işlerinden alabildiklerini ve 
ksıa dönem ikamet izinlerinin %80’ini “turizm amaçlı ikamet”in oluşturduğunu 
belirtmiştir. 

s) Sn. KARACAKAYA, vatansızlığın azaltılmasına ilişkin mevcut olan uluslararası 
sözleşmenin T.B.M.M.’de imza sürecinde olduğunun altını çizmiştir. Bunun 
yanında, harca tabi olmayan “vatansız kişi kimlik belgesi”nin 2 yıl boyunca geçerli 
olduğunu ve ikamet izni yerine geçtiğini dile getirmiştir. Ciddi bir tehdit 
olmadıkları sürece sınır dışı edilemeyen vatansız kişileri GİGM’nin temsil ettiğini 
ve bu kişilerin tüm sağlık masraflarının GİGM tarafından karşılandığını 
aktarmıştır. Ayrıca, NGİG’den Sn. KARAKAYA’nın sorusu üzerine, bir ülke 
vatandaşlığı kazanıp GİGM’ye bildirmeyen vatansız kişilerin ülkeler arası entegre 
bir sistem olmadığı için tespit edilemediğini belirtmiştir. 

t) Sn. AYTAÇ’ın ikamet izni başvuru formuna “gelinen ülke” alanının eklenebilme 
durumunu irdelemiştir. Sn. KARACAKAYA yanıt olarak, resmi talep halinde söz 
konusu alanının forma ekletilebileceğini; ancak bu talebin Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile hali hazırda yapılan formu güncelleme ve sadeleştirme çalışmaları 
ile çelişebileceğini belirtmiştir. 

u) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Sn.Ayşe 
ABBASOĞLUÖZGÖREN, geçici koruma altındaki yabancıların Türkiye’de 
doğan çocuklarının vatandaşlık durumu ve göçmen statüsü hakkında bilgi talep 
etmiştir. 

Sn. GÜNEY yanıt olarak, anne ve babası geçici koruma altındaki yabancılar olan 
Türkiye’de doğan çocuklar için doğum belgesini zorunlu kıldıklarını ve Suriye 
vatandaşı olarak sisteme kaydettiklerini dile getirmiştir. Anne ve babası her ikisi 
de vatansız olması durumunda bebeğe vatansız statüsü verildiğini vurgulamıştır. 
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Alınan kararlar:  

1. 2017-2021 dönemi RİP kapsamında paydaş ve ilgili kurumlar ile TÜİK arasındaki 
bilgi paylaşımının geliştirilmesine ve uluslararası göç istatistiklerine yönelik 
çalışmaların işbirliği içinde yürütülmesine, 

2. Bir sonraki toplantının 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmesine 

karar verilmiştir. 

 
 

EKLER:  
Ek-1: Katılımcı Listesi 
Ek-2: “Resmi İstatistik Programı (RİP) 2017-2021 Dönemi-Uluslararası Göç İstatistikleri” 
Sunumu 
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Ek-1: Katılımcı Listesi 
 

Adı-Soyadı Kurumu  Görevi-Unvanı E-posta Adresi 
Dr. Şebnem BEŞE 
CANPOLAT 

TÜİK 
DEİD/Daire 
Başkanı 

sebnem.canpolat@tuik.gov.tr 

Metin AYTAÇ TÜİK 
NGİG/Grup 
Sorumlusu 

metin.aytac@tuik.gov.tr 

Dilek GÜDER TÜİK 
HİG/Grup 
Sorumlusu 

dilek.guder@tuik.gov.tr 

Adem GÜNAYDIN YTB Daire Başkanı adem.gunaydın@ytb.gov.tr 

Fatih HASDEMİR YTB Uzman fatih.hasdemir@ytb.gov.tr 

Ezgi ARSLAN NVİGM İçişleri Uzmanı ezgi.arslan@icisleri.gov.tr 

Rukiye KARACAKAYA GİGM Göç Uzmanı rukiye.karacakaya@goc.gov.tr 

Oğuzhan KOCAMAZ GİGM Göç Uzmanı oguzhan.kocamaz@goc.gov.tr 

Dursun Mehmet CENGİZ GİGM Göç Uzman Yrd. d.mehmet.cengiz@goc.gov.tr 

Mustafa GÜNEY GİGM Göç Uzmanı mustafa.guney@goc.gov.tr 

Fikret DUMAN UİGM 
Uzman 
Yardımcısı 

fikret.duman@ailevecalisma.gov.tr 

Gülsen ÜNAL UİGM İstatistikçi gulsen.unal@ailevecalisma.gov.tr 

İbrahim Emre İLYAS SBB Uzman emre.ilyas@sbb.gov.tr 

Seyithan YILDARAK SBB Uzman seyithan.yildirak@sbb.gov.tr 

Cemile ERDOĞAN Ticaret Bakanlığı Mühendis erdoganc@ticaret.gov.tr 

Zeliha KIRILMIŞ 
ÖZTÜRKTEN 

Ticaret Bakanlığı Mühendis ozturktenz@ticaret.gov.tr 

Eren DEMİR AFAD Uzman eren.demir@afad.gov.tr 

Özge MİŞE AFAD Uzman ozge.mise@afad.gov.tr 

Zeliha AKTAR SGK İstatistikçi zaktar@sgk.gov.tr 

Serkan ERTEKİN EGM Polis Memuru serkan.ertekin@egm.gov.tr 

Havva ARSLAN EGM 
Komiser 
Yardımcısı 

havva.arslan@egm.gov.tr 

Muhammet Beşir DİBEK EGM 
Komiser 
Yardımcısı 

muhammetbesir.dibek@egm.gov.tr 

Doç. Dr. Mehmet Ali 
ERYURT 

HÜNEE Öğretim Üyesi maeryurt@hacettepe.edu.tr 

Dr. Ayşe ABBASOĞLU 
ÖZGÖREN 

HÜNEE Öğretim Üyesi ayse.ozgoren@hacettepe.edu.tr 

Doç. Dr. Ali BERKER 
Hacettepe 
Üniversitesi 

Öğretim Üyesi berkera@gmail.com 

Vincent RICOUART BMMYK 
Veri İşleme 
Müdürü 

ricouart@unhcr.org 

Mirbahadur ILYASİ BMMYK Asistan ilyasi@unhcr.org 

Esra KAYI 
Uluslararası Göç 
Örgütü 

Program Asistanı ekayi@iom.int 

Sonay KANBER 
Uluslararası 
Çalışma Örgütü 

Program 
Yöneticisi 

kanber@ilo.org 
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Pınar GÜRBÜZSEL TÜİK NGİG/İstatistikçi pınar.gurbuzsel@tuik.gov.tr 

Utkucan ALAŞLAR TÜİK NGİG/Uzman utkucan.alaslar@tuik.gov.tr 

Ertuğrul ŞAHİN TÜİK NGİG/Uzman ertugrulsahin@tuik.gov.tr 

Tarık ÇİFTÇİ TÜİK HİG/Uzman Yrd. tarik.ciftci@tuik.gov.tr 

Pelin KURTULUŞ TÜİK HİG/İstatistikçi pelin.kurtulus@tuik.gov.tr 

İdris BEYAZİT TÜİK HİG/Uzman idris.beyazit@tuik.gov.tr 

Mehmet Doğu KARAKAYA TÜ İK NGİG/Uzman dogukarakaya@tuik.gov.tr 

Küpra ÖNGÜN TÜİK 
NGİG/Uzman 
Yrd. 

kupra.ekiz@tuik.gov.tr 

Neriman Can ERGAN TÜİK NGİG/Uzman neriman.can@tuik.gov.tr 

Ş. Dilek YILMAZ TÜ İK NGİG/İstatistikçi dilek.yilmaz@tuik.gov.tr 

Alper ACAR TÜİK NGİG/Uzman alper.acar@tuik.gov.tr 

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

 


