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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
RİP Konu Başlığı: Emniyet giriş-çıkış 
rakamları (Turizm İstatistikleri) 

 

Toplantı Tarihi/Saati: 19.02.2013  

Toplantı No: 3  

Toplantı Yeri: Turizm İstatistikleri 
Grubu 6. Kat 610 nolu oda 

 

 
 

1. Toplantının Amacı 

EGM’den alınan sınır rakamlarının Eurostat tanım ve kavramlarına uygun düzeyde alınabilmesi. 

 
 

2. Katılımcılar   

Adı Soyadı  Çalıştığı Birim/Ünvanı e-posta Telefon 

Emel URAL TUİK emelural@tuik.gov.tr 4100617 

İmran KOTAN TUİK imrankotan@tuik.gov.tr 4100619 

Ayhan IŞIK TUİK ayhanisik@tuik.gov.tr 4100619 

Arzu TOKDEMİR TÜİK arzutokdemir@tuik.gov.tr 4100627 

Türkan KARADUMAN TÜİK turkankaraduman@tuik.gov.tr 4100619 

Semih ÇINAR EGM semih.cinar@egm.gov.tr 05053660206 

    

    

 

 3. Toplantı Gündemi  

1. EGM’nin sınır istatistikleri rakamlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’na zamanında iletmesi.  

2. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için kullanılan yurt dışı ikamet oranlarının revize 

edilmesi. 

3.  Sınır istatistiklerinin vatandaş ve yabancılar için ikamet ülkesine göre derlenmesi. 

4. Sınır istatistiklerinden karayolu kapıları için de günübirlikçi sayısının ayrıştırılması. 

5. Sınır istatistiklerinden sınır işçileri, göçebe, mülteci, diplomat vb. sayılarının ayrıştırılması.  
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4. Sorunlar  

 

1. EGM, her ay sınır giriş-çıkış rakamlarını Kültür ve Turizm bakanlığı’na iletmektedir. Sözkonusu 

rakamların ilgili ayın sınır istatistikleri haber bülteninin zamanında çıkarılabilmesi için her ayın 

en geç 15’inde gönderilmesi gerekmektedir.  

2. Çıkış yapan ziyaretçiler ile vatandaş giriş anketlerinde kullanılan, yurt dışında ve yurt içinde 

ikamet eden vatandaşlara ilişkin giriş-çıkış rakamlarına ihtiyaç vardır. 

3.  Sınır istatistiklerinin ikamet ülkesine göre derlenmesi gerekmektedir. 

4. Sınır istatistiklerinden özellikle kara sınır kapıları için, günübirlikçi sayısının ayrıştırılması 

gerekmektedir. 

5. Sınır istatistiklerinden sınır işçileri, göçebe, mülteci, diplomat vb. sayılarının ayrıştırılması 

gerekmektedir.  

 

  

5. Alınan Kararlar  

 

1. EGM, her ay sınır giriş-çıkış rakamlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’na her ayın en geç 10’una 

kadar göndereceğini bildirmiştir.  

2. Halen, vatandaş giriş anketlerinde, her üç ayda bir yapılan ikamet tespit anketi sonuçlarına 

göre, Türkiye’de ikamet eden vatandaşlara ilişkin giriş rakamları kullanılmaktadır. Bu 

rakamların EGM tarafından verilmesi istenmiştir. EGM mevcut sistemle bu rakamların 

verilmesinin mümkün olmadığını, bilgi işlem birimleri ile görüşüp geri dönüş yapacaklarını 

ifade etmiştir. 

3. Sınır EGM mevcut sistemle sınır istatistiklerinin ikamet ülkesine göre derlenmesinin mümkün 

olmadığını belirtmiştir. 

4. EGM giriş-çıkış kapılarında elektronik pasaport sistemine geçileceğini ifade etmiştir. 

Günübirlikçi sayısının ayrıştırılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir. 

5. EGM mevcut sistemle sınır işçileri, göçebe, mülteci, diplomat vb. sayılarının ayrıştırılmasının 

mümkün olmadığını belirtmiştir. 

 

 


