T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı

Konu

: Yerleşim yeri nüfuslarının hesaplanmasında yabancı nüfusun doğru
tespit edilmesi çalışması kapsamında Suriyelilerin durumu

Yer

: 125 Nolu Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 16.01.2015-14:00-15.00

Gündem

Yerleşim yeri nüfuslarının hesaplanmasında en önemli faktörlerden
olan yabancı nüfusun doğru tespit edilmesi yönünde kurumlar arası
:
işbirliği, bilgi akışı ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalar
kapsamında Suriyelilerin statüleri ve kayıtlılığı.

Yerleşim yeri nüfuslarının belirlenmesinde önemli faktörlerden biri olan yabancı nüfusun tespit edilmesi
yönünde TÜİK’in yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra bu konuda yetkili ve sorumlu olan diğer
kurumlarla işbirliğinin artırılmasına yönelik olarak toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantı T.C.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nden katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir.
Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar:
Toplantının başlangıcında TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Sn. Şebnem B. CANPOLAT toplantı
gündemine ilişkin açılış konuşmasını yapmıştır.
Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilere ilişkin bilgilerin paylaşılmasına yönelik olarak yapılan toplantının
katılımcılarından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü mensupları Suriyelilerin bulundukları iller ve sayılarına
ilişkin kayıt sayısına, tahmini rakamlara ve genel toplama sahip olduklarını, bu rakamların günlük olarak
ellerinde bulunduğunu ifade etmişlerdir. Sn. CANPOLAT’ın bir veri tabanına mı sahip oldukları sorusunu
yöneltmesi üzerine istatistiklerle ilgilenen bir kişinin günlük olarak illerden gelen bilgileri toplayarak saat
10.00 itibariyle tüm daire ile paylaştığını beyan etmişlerdir.
Sn. CANPOLAT TÜİK olarak bilgiye günlük olarak ihtiyaç duymadıklarını, daha önce kayıt talep etmiş
olduklarını ancak bunun yerine belli bir tarih, örneğin 31.12.2014 tarihi itibariyle il bazında ne kadar
Suriyeli sığınmacı bulunduğu bilgisine ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
yetkilileri Göç Politikası Daire Başkanlığı’nın ihtiyaç duyulan istatistikleri diğer kurumlara iletmekle
görevli olduğunu, TÜİK’in talebinin Genel Müdürlüğe iletilmesinin ardından kurumun Genel
Müdürlüğü’nün oluru ve imzası ile karşılanabileceğini ifade etmişlerdir. Nüfus ve Göç İstatistikleri Grup
Sorumlusu Sn. Metin AYTAÇ’ın daha önce gönderilen yazıya binaen talebin karşılanıp karşılanamayacağı
sorusu yeni yazı yazılmasının daha iyi olacağı şeklinde cevaplanmıştır. Bilginin il düzeyinde, toplam sayı
ve cinsiyete göre bir tabülasyon şeklinde talep edilmesine karar verilmiştir.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri soru üzerine stabil olmayan, sürekli hareket halinde olan,
ülkesine dönebilen, başka bir ile geçebilen Suriyelilerin kontrol altında tutulması için bu hareketliliğin
istatistiklerinin de tutulduğunu, gönüllü ülkesine dönenler, 3. Ülkeye çıkış yapanlar, ülkesine dönüp
yeniden gelenler ile ilgili verilerin ayrı ayrı istatistiklerinin mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun
yanında ikamet ili değişikliği taleplerini de değerlendirdiklerini ve istatistiğini tuttuklarını belirtmişlerdir.
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Sn. CANPOLAT’ın Suriyeli sığınmacılara ilişkin, habersiz il değişikliği yapanların çeşitli hizmetlerden
yararlanamaması gibi çalışmaların hayata geçip geçmediği sorusuna karşılık, 22.10.2014 tarihli Geçici
Koruma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde habersiz olarak il değişikliği yapan yabancıların hangi
hizmetlerden yararlanamayacağının belirtildiği ifade edilmiştir. 22 sayılı genelgede bu hizmetlerin tek
tek sıralandığını, bu kişilerin genel sağlık hizmetleri ve eğitim dışında hiçbir hizmetten
yararlanamayacaklarını belirtmişlerdir.
Göç İdaresi Gn. Md. katılımcıları tarafından, Suriyelilere işlemleri için 98 ile başlayan numaralar verildiği,
ancak bu numaraları örneğin banka gibi diğer kurum ve kuruluşların görüp işlem yapamaması üzerine,
Suriyeli sığınmacıların, vatandaşlık numarasında olduğu gibi işlemler yapılmasına olanak veren 99 ile
başlayan numaralara da ihtiyaç duyduğu aktarılmıştır. Bu kişilere 98’li numaralar yanında 99’lu
numaralar vermek üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yürütüldüğü ifade
edilmiştir. 22 Aralık 2014 tarihli yönetmelik düzenlemelerin 3 ay içinde yapılmasını öngörmekte
olduğundan, vakit sıkıntısı olduğu belirtilmiştir. Bu gelişme olduğunda bilginin TÜİK ile paylaşılmasına
karar verilmiştir.
Suriyeli sığınmacılara hem 98’li hem de 99’lu numaraların verilmesi konusunda, Nüfus ve Göç
İstatistikleri grubu Sorumlusu Sn. AYTAÇ, kamplarda bulunan sığınmacıların toplu girişlerinden dolayı
anlaşılabileceği ancak 99’lu numara alarak AKS’ye kayıt olan, kamp dışında kalan Suriyeli sığınmacıların
ayırt edilemeyeceği şeklinde kaygısını belirterek, bu kişileri ayırt etmek için ayrı bir kod olup
olmayacağını sormuştur. Göç İdaresi yetkilileri her iki numarayı da alan kişiyi TÜİK’in 98 ile başlayan
numara ile göreceğini, kendilerinde ise bu kişilerin 99’la başlayan numaraları ile işlem göreceğini
belirtmişlerdir. TÜİK’in numaraları 98 ile başlayan şekilde görmemesi halinde gerekli ayarlamanın
yapılacağını aktarmışlardır. Ancak her iki numaranın verilmesi konusunun henüz karar aşamasında
olduğunu belirtmişlerdir.
Toplantıda konuşulan bir diğer konu da biyometrik kimlik numaraları olmuştur. Biyometrik kimlik
numaralarının verilmesinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış, daha sonra kimlik
numarası verilecek sığınmacı sayısının yüksekliği nedeniyle kimlik numaralarının verilmesinin Amerikan
menşeli özel bir firmaya devredilmiş olduğuna değinilmiştir. Emniyet tarafından kullanılan sistemin 1
milyon kapasiteli olduğu, bunun dolmasının ardından şimdi Formnet 4 üzerinden kayıtların yapıldığı
anlatılmıştır. 1 milyonluk sistemin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gördüğü özel bir sistem olduğu,
sistem farkı olmasına rağmen kayıtların aynı şekilde yapılmaya devam ettiği ifade edilmiştir. Soru
üzerine, giriş yapan yabancının biyometrik kimlik için dolduracağı formda fotoğrafının, parmak izinin,
beyana göre şahıs bilgilerinin (cinsiyet, yaş, doğumundaki uyruk ve varsa ikinci uyruğu, medeni durumu
gibi bilgiler) bulunacağı belirtilmiştir. Göç idaresi Gn. Md. katılımcıları TÜİK’e boş bir formu
gönderebileceklerini ifade etmişlerdir. Formda belirtilen bu bilgilerin bildirilmemesi halinde veya
bildirdiği bilgi farklı ise, kişinin örneğin sosyal yardım dağıtılırken hiçbir şekilde hizmet alamayacağı,
dolayısıyla bu kimliğin çok önemli olduğu belirtilmiştir.
Sığınmacıların ikamet il değişikliklerinin nasıl yapıldığı da toplantının konularından birisi olmuştur. Göç
İdaresinden bildirildiğine göre ikamet değişikliği için yalnızca sağlık ve aile birleşimi kabul edilmektedir.
Eğitim de başkanlığa bildirilerek uygun görüldüğünde kabul edilebilen bir koşul olmaktadır. Ancak başka
bir ilde iş bulma gibi bir durum ikamet değişikliğinde kabul edilmemektedir. Yetkililer böyle bir
gerekçeyi kesinlikle kabul etmediklerini aksi takdirde o ilde çok yığılma olacağını ifade etmişlerdir.
Suriyeliler sözle sığınmacı olarak adlandırılmalarına karşılık statüleri ne sığınmacı ne de mülteci olarak
değerlendirilmektedir. Göç İdaresi yetkilileri, bu kişilerin geçici koruma statüsünde bulunduklarını, bu
nedenle durumu düzenleyen bir yönetmeliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdir. Geçici koruma
statüsünde bulunan bu kişilere çalışmada bir esneklik, kolaylık sağlanıp sağlanmadığı Sn. AYTAÇ
tarafından sorulmuş, Göç İdaresi tarafından konunun kendilerini doğrudan ilgilendirmediğinden tam
olarak bilemedikleri, şu an tam olarak böyle bir durum olmadığı ancak üzerinde çalışıldığını duydukları
biçiminde cevaplanmıştır.
Sn. CANPOLAT geçici koruma statüsünde bulunan kişilerin çalışma durumlarıyla Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra çalışma izinlerinin ikamet izinleri yerine
geçmesinden dolayı ilgilendiklerini belirtmiştir. Çünkü TÜİK sadece sayı yayınlamamakta, nitelik de
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açıklamaktadır. Çalışma izinlerinin ikamet izinlerini karşılamasıyla durumun yönetilmesinde zorluk
olacağı kaygısı duyulmuştur. Geçici koruma statüsündeki bu kişilerin içinde 65 bin kadar doğum
gerçekleşmiş olması TÜİK açısından önem taşımaktadır. Bu durumun Türkiye’deki doğurganlık
rakamlarına önemli bir etkisi olabilir. Türkiye yaş ve doğurganlık yapısı olarak da Suriyelilerden farklıdır.
Ülkemizin yaşlanmakta olmasına karşın bu kişiler daha genç bir yaş yapısına sahiptir. Türkiye’de medyan
yaşın 30-31 olmasına karşın Suriyeli sığınmacıların medyan yaşı 23-24’dür. Bu rakamsal farklılıkların
projeksiyonlara yansıması olasılığı olması nedeniyle konu TÜİK için önem taşımaktadır. Sn. CANPOLAT
düzgün ve güzel bir kayıt sistemi ile Göç İdaresinin de web üzerinden bu bilgileri sunabileceğini
belirtmiştir.
İllerde bulunan geçici koruma statüsündeki kişiler ve sığınmacıların masraflarının karşılanması amacıyla
belediyelere bir yardım yapılıp yapılmadığı da görüşülmüş, yardımların kamplara ve kişilere yapıldığı,
belediyelere bu amaçla yardım yapılmadığı belirtilmiştir. Kamplarla ilgili sorumluluk Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nda bulunmaktadır. Kamp dışında kalanlara ise çeşitli sivil
toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kızılay yardım etmektedir.
AFAD yetkilileri kamplar için harcamaların acil yardım fonundan karşılandığını ifade etmişlerdir.
Nüfus ve Göç İstatistikleri Grubundan Sn. Dilek YILMAZ bu kamplarda kalanların tüm sığınmacıların
ancak %20 kadarını kapsadığının, toplamda 1.600.000 kişinin ülkemizde bulunduğunun altını çizerek,
kamplarda kalanlar ile aynı statüde olup dışarıda bulunanlar arasında avantaj veya dezavantajlar
bakımından bir farklılık olup olmadığını sormuştur. AFAD yetkilileri Suriyelilerin 2011 yılı Haziran ayında
ülkemize girişlerinin başlaması ile sürecin başladığını, 2012 yılında Göç ve İltica Bürosunun bir yönerge
hazırladığını, Ağustos ayında çatışmaların artmasıyla girişlerin de arttığını anlatarak süreci özetlemiştir.
Gelen bu kişilerden isteyen tüm kişilerin istedikleri zaman bu kamplara girebileceklerini, dışarıda
olanlar ile kamplarda olanlar arasında ise hiçbir kriter ve farklılık olmadığını belirtmişlerdir. İsteyen
herkesin kamplara girebilmesi dışında kamplara gelmek istemeyen ancak zor koşullarda kalan kişilerin
dilenerek geçinmeye çalıştıklarını, bu durumun kamu düzenini bozucu olması nedeniyle bu kişilerin
valiliklere bildirilmesi durumunda Göç İdaresi’nin koordinasyonunda geçici barınma merkezlerine
yerleştirildiklerini ifade etmişlerdir.
Geçici koruma statüsünde bulunanların geri dönüş durumlarıyla ilgili soru ve görüşler de toplantıda dile
getirilmiştir. TÜİK için özellikle hareket halinde nüfusun önemli olduğu vurgulanmış, bu kişilerin geri
dönüşlerinin nasıl olduğu sorulmuştur. Göç İdaresi Gn. Md. katılımcıları geri dönüşlerin tamamen
gönüllü olduğunu, zorla göndermenin söz konusu olmadığını bildirmişlerdir. Geri dönecek kişilerin
yanında bir BM gözlemcisinin bulunduğunu ve kişinin gönüllü olarak döndüğüne dair imza verdiğini
kaydetmişlerdir. Bu kişilerin ülkelerine döndükten sonra tekrar ülkemize dönmeye karar vermeleri
halinde de serbestçe dönebildiklerini sözlerine eklemişlerdir. Geri dönme oranlarıyla ilgili beklentilerine
yönelik olarak bir istatistiğe göre kişilerin %30 ile %40 kadarının gittikleri ülkede kaldıklarını ancak
bunun kesin bir rakam olmayıp durum hakkında bir beklenti oluşmadığını ifade etmişlerdir.
Kamplarla ilgili olarak bir yığılma olasılığına karşın tedbir alınıp alınmadığı, kapasitenin doygunluğa
ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir düşüncelerinin olup olmadığı da sorulmuştur. AFAD yetkilileri gelecek
kişi sayısı ile tedbirlerin alınacak istihbaratlara bağlı olduğunu, gelen istihbaratlar doğrultusunda
kurumların bilgilendirildiğini ifade etmişlerdir. 1990’lı yıllardan bu yana sığınma ve ilticalar konusunda
tecrübeli olduklarını ve gelen istihbaratlar doğrultusunda devletin iaşe yardımı, sağlık taraması vb. her
türlü tedbiri almakta olduğunu, kamplarda kapasite ile ilgili bir sıkıntının da olmadığını söyleyerek
soruyu cevaplamışlardır.
Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeliler dışında Iraklıların da ülkeye girişi artmaktadır. Ülkede
bulunan Iraklı sayısı AFAD ve Göç İdaresi Gn. Md. yetkilileri tarafından ortalama 44 bin olarak telaffuz
edilmiştir. Göç İdaresi katılımcıları bu kişilerin Suriyeliler gibi geçici koruma statüsünde olmayıp, toplu
sığınma statüsünde değerlendirildiklerini bildirmiştir. Ekim 2014’de geçici koruma statüsüne
geçirilmeden önce Suriyelilerin de toplu sığınma statüsünde değerlendirildiği, sayılarının yeterli
olmamasından dolayı Iraklıların kapsam dışında bırakıldıkları ifade edilmiştir. Iraklıların 13 Ağustos 2014
tarihli 23 Sayılı genelge ile toplu sığınmacı statüsünü aldıklarını söylemişlerdir. Bu kişilerin tek tek
başvuruları alınmamış, kendilerine toplu sığınmacı statüsü ile numara verilmiş ve ülkede kalışları
sağlanmıştır. Iraklı sığınmacıların Suriyelilerin yararlandığı hizmetlerden faydalanamadıkları ifade
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edilmiş, ancak AFAD yöneticileri bu kişilerin hiç hizmet almıyor şeklinde değerlendirilmesinin yanlış
olacağını bildirmişlerdir. Iraklı sığınmacılar acil sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar ve AFAD
katılımcıları 1. basamak sağlık hizmeti de alabilmeleri için kanun çıktığını, yeni bir düzenleme
yapılacağını ifade etmişlerdir. Iraklı sığınmacılardan 7 bin kadarının Mardin Midyat ve Nusaybin’de
geçici koruma merkezlerinde barındıklarını aktarmışlardır.
Ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin yayınlanan Göç İdaresi’ne ait 22 ve 23 Sayılı genelgeler dışında
AFAD tarafından da 2014 yılında 4 Sayılı bir genelge çıkartılmıştır. AFAD yetkilileri TÜİK ile bu genelgenin
de paylaşılabileceğini bildirmişlerdir.
Sn. CANPOLAT 2007 yılında kayıt sisteminin kurulmasından bu yana her şeyin kayıt altına alınmaya
çalışıldığını, artık hizmet almak için kayıtlılığın şart olduğunu hatırlatarak, sığınmacı veya koruma
statüsündeki bir kişinin örneğin bir hastaneye gittiğinde bu başvurusunun hemen emniyete bildirilip
bildirilmediği konusunu gündeme getirmiştir. Göç İdaresi katılımcıları bu kişinin hemen kayıt altına
alındığını ve telefonla da kayıt alındığını bildirmişlerdir. Sn. CANPOLAT, TÜİK açısından hareketliliğin çok
önemli olduğuna yeniden değinerek TÜİK’in ihtiyacının şu an Göç İdaresi tarafından kolaylıkla
hazırlanabilecek, toplam-kadın-erkek şeklinde bir tabülasyon olduğunu yinelemiştir. Sn. CANPOLAT bu
türden bilgilerin akademisyenlerin de ilgisini çektiğini, TÜİK için ise ilk aşamada yaş ve cinsiyet gibi temel
bilgilerin önem taşıdığını, daha üst düzeyde politikalar düzenlenmesi için de bu bilgilerin önemli
olduğunu ifade etmiştir.
Sn. AYTAÇ kayıt altına alınan sığınmacıların ve geçici koruma statüsünde bulunan kişilerin ülke içindeki
hareketliliklerinin istatistiki bilgisine sahip olunup olunmadığı, ilden ile gidiş gelişlerinde yoğun bir
hareketliliğin yaşanıp yaşanmadığı sorusunu yöneltmiştir. Bu konudaki cevap çok büyük bir yoğunluk
olmadığı, aylık 100-150 civarında kişinin başka bir ile ikamet için gittiği biçiminde olmuştur. Bunun
nedeninin her talebin kabul edilmeyip, sağlık ya da eğitim amacıyla değişiklik isteklerinin karşılanması
olduğu düşünülmüştür.
Sn. AYTAÇ’ın bir başka sorusu da kamplar dışında barınanların adres bilgilerinin düzeyine ilişkindir.
Adres bileşenlerinde ne düzeye kadar inilebildiği sorusunun cevabı adres bilgilerinin beyan usulü, iç kapı
numarasına kadar alınabildiğidir. Göç İdaresi yetkilileri adresi daire numarasına kadar aldıklarını ancak
teyit etmediklerini ifade etmişlerdir. Adres konusunda muhtarlardan çok yararlandıklarını da sözlerine
eklemişlerdir.
Toplantıda dile getirilen bir diğer soru Sn. D.YILMAZ tarafından ifade edilen, kişilerin kayıt tarihinin mi,
ülkeye giriş tarihinin mi dikkate alındığıdır. Bu konuda her iki tarihin de dikkate alındığı, ancak yine
beyanın geçerli kabul edildiği ifade edilmiştir. Gelen kişilerin çoğunun belgesi bulunmadığından bu
durumun mecburi olduğu aktarılmıştır.
Sn. M. AYTAÇ Göç İdaresi katılımcılarına gönüllü olarak ülkelerine dönenler ve üçüncü ülkeye gidenler
açısından TÜİK’in alacağı tabloda bir ayrım olup olmayacağı, hepsinin bir bütün olarak mı tabloya
yansıyacağı yönünde de bir soru yöneltmiştir. Hem Suriyeli hem de Iraklı gruplar içinde gönüllü
dönenler ve üçüncü ülkeye gidenler bulunduğunu, bunların büyüklüğü konusunda bir rakam verilip
verilemeyeceğini sormuştur. Göç İdaresi katılımcıları sayının çok kesin olmamakla beraber, kabaca bu
durumda 3000 Suriyeli olduğunun söylenebileceğini, bu kişilerin gidecekleri üçüncü ülkeler olarak ABD
ve Kanada gibi ülkeleri seçtiklerini belirtmişlerdir.
Kişilerin ülkelerine gönülsüz olarak dönüp dönmedikleri ya da habersiz olarak sınırdan geçen kişilere
yönelik sorulara da kişilerin gönülsüz olarak ülkelerine gönderilmedikleri, bunun teyidinin sağlanması
için yanlarında BM komiserliğinden gözlemci bulundurulduğu, ayrıca habersizce gittikten sonra dönen
kişilerin de mutlaka fark edileceği cevabı verilmiştir. Sınırların kırılganlığına karşılık artık çok daha
sistemli hareket edilebildiğini de eklemişlerdir.
Konuya ilişkin sorulan son soru yine geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilere verilen 98’li
numaralarda bir algoritma bulunup bulunmadığı olmuştur. Sn. YILMAZ tarafından sorulan bu soruya,
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’ndan Sn. Gül ATILMIŞ tarafından cevap
verilmiştir. Sn. ATILMIŞ bu numaraların ünik olması gerektiğini, bu nedenle de bu numaralarda da bir
algoritma bulunduğu ifade etmiştir.
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Toplantı, Sn. CANPOLAT’ın sığınmacı, mülteci ya da geçici koruma statüsünde bulunan kişiler ile göç
konularında TÜİK olarak referans aldıkları kurumun Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olduğunu, bu
kurumun bir şemsiye gibi konuyla ilgili diğer kurumları kapsadığını ifade etmesiyle sona ermiştir.
Toplantı sonunda TÜİK’in Göç İdaresi’nden talep etmekte olduğu konuların en kısa sürede kendilerine
iletileceği hatırlatılmıştır.

Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT
Daire Başkan V.

EKLER:
1) Katılımcı Listesi (1 sayfa)
2) Geçici Koruma Yönetmeliği
3) AFAD 4 Nolu Genelge
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Katılımcı Listesi
Toplantı Tarihi: 16/01/2015
S.NO

ADI VE SOYADI

DAİRESİ/GRUBU

GÖREVİ

1.

Metin AYTAÇ

TÜİK/ DEİD-Nüfus ve Göç
İstatistikleri Grubu

Grup Sorumlusu

2.

Ş.Dilek YILMAZ

TÜİK/ DEİD-Nüfus ve Göç
İstatistikleri Grubu

İstatistikçi

3.

Neriman CAN ERGAN

TÜİK/ DEİD-Nüfus ve Göç
İstatistikleri Grubu

TÜİK Uzmanı

4.

Bilal KARATAŞ

Başbakanlık AFAD / Hukuk
AFAD Uzmanı
Müşavirliği

5.

Evrim AKIN YAZGAN

Başbakanlık AFAD / Hukuk AFAD Uzman
Müşavirliği
Yardımcısı

6.

Erkan DOĞANAY

Başbakanlık AFAD /
AFAD Uzman
Müdahale Daire Başkanlığı Yardımcısı

7.

Ekrem DEMİR

Göç İdaresi Gn Md
/Uluslar arası Koruma Dai.
Bşk

Uzman Yardımcısı

8.

Nurcan ASLAN YILMAZ

Göç İdaresi Gn Md
/Uluslar arası Koruma Dai.
Bşk

Geçici Koruma
Grup Bşk.

9.

Gül ATILMIŞ

Göç İdaresi Gn Md /Bilgi
Teknolojileri Dai. Bşk

Çözümleyici

10.

Gülay AYDOĞMUŞ

11.

Şenol UZUN

12.

L .Nilgün HAVUR

Göç İdaresi Gn Md /Göç
Politika ve projeleri Dai.
Bşk.
Göç İdaresi Gn Md
/Uluslar arası Koruma Dai.
Bşk
TÜİK/ DEİD-Nüfus ve Göç
İstatistikleri Grubu
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İstatistikçi

Uzman Yardımcısı
Bilgisayar
İşletmeni

İMZA

