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Amaç :   

 “Resmi İstatistik Programı (RİP) 2017-2021” kapsamında nüfus ve demografi istatistiklerine yönelik 
tamamlanan, devam eden, hedeflenen ve planlanan çalışmalar hakkında ilgili kuruluşları bilgilendirmek ve 
önümüzdeki dönemde bu alanda yapılması gerekenler hakkında ilgili kuruluşlarla görüş ve düşünce 
paylaşımında bulunmaktır. 

Gündem :   

Toplantının gündemi: 

1. RİP hakkında genel bilgilendirme. 

2. 2017-2021 dönemi RİP kapsamında ''Nüfus ve Göç İstatistikleri'' ne yönelik aşağıdaki başlıklarda 
tamamlanan, devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verme: 

• Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) üretilen istatistikler 

• 2021 Nüfus ve Konut Sayımı 

• Nüfus projeksiyonları 

• Hayat tabloları 

• Bina ve Konut Kayıt Sistemi (BKKS) 

 

Görüşülen konular: 
 
Toplantı gündemi çerçevesinde bahsi geçen konular şunlardır: 
  

1. TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı (DEİD) Sn. Şebnem BEŞE CANPOLAT tarafından 
yapılan açılış konuşmasında toplantının amacı ve gündemi katılımcılara aktarılmıştır. 

2. Toplantının devamında DEİD Nüfus ve Göç İstatistikleri Grup Sorumlusu Sn. Metin AYTAÇ 
tarafından gündeme ilişkin bir sunum (Ek-2) gerçekleştirilmi ştir. 

3. Sunum ile eş zamanlı olarak yapılan değerlendirmeler aşağıdaki şekildedir:  

• Resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve 
uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 
TÜİK, beşer yıllık dönemler için Resmi İstatistik Programı’nı (RİP) hazırlamaktadır. RİP ile birlikte 
mükerrerliklerin önlenmesi, cevaplayıcı yükünün azaltılması, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu, 
resmi istatistiklerde standardizasyon sağlanması, sorumlu ve ilgili kurumların tanımlanması, verinin 
hangi yöntemle derleneceği ve ne zaman yayınlanacağı konularına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 

2007-2011 dönemi RİP ile Türkiye İstatistik Sistemi'nde programlı döneme geçilmiştir. 2012-2016 
yıllarını kapsayan RİP ikinci uygulama döneminin ana temasınıise resmi istatistiklerde kalite konusu ve 
verilerin metaverileri ile birlikte yayımlanması oluşturmuştur.İçinde bulunduğumuz 2007-2011 dönemi 
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RİPkapsamında ise idari kayıtların standardının yükseltilerek resmi istatistik amacıyla kullanımının 
sağlanması ana tema olarak belirlenmiştir. 

• Sn. CANPOLAT toplantı süresince aşağıdaki konulara değinmiştir: 

� İdari kayıtlardan istatistik üretim sürecinde veri kaynağından alınan veri üzerinde tamlık, tanımlara 
uygunluk ve zamanlılık gibi faktörler değerlendirilerek detaylı analizler yapılmaktadır. Çapraz 
sorgulamalarla ile kalite testleri gerçekleştirilmekte ve farklı algoritmalarla ile büyük veri setleri 
üzerinde yapılan hesaplamalar sonucu nihai istatistikler üretilmektedir. 

� TÜİK olarak hedeflenen ve planlanan çalışmalar kapsamında 2021 yılında Nüfus ve Konut Sayımı 
(NKS) çalışmasını daha zamanlı, daha az maliyetli, daha kullanışlı nüfus istatistiklerinin yıllık 
olarak üretilebilmesi amacıyla idari kayıtlara dayalı sayım yapılması hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda, hali hazırda temel sayım değişkenlerinin ne kadarının idari kayıtlardan üretilebileceği 
araştırılmaktadır.  

� Yıllık göç akış istatistikleri olarak tanımlanan yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç bilgisi 
TÜİK tarafından 31 Aralık tarihi referans alınarak idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretilmiş ve 
5 Eylül 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu çalışmada Adres Kayıt Sistemi 
(AKS) ile kurumsal nüfus ve yabancı nüfusa ilişkin kayıtlar değerlendirilmiştir. Temel olarak bir 
önceki ADNKS’de var olup son yıl ADNKS’de var olmayanlar üzerinden “giden göç”; bir önceki 
ADNKS’de olmayıp son yıl ADNKS’de var olanlar üzerinden “gelen göç” tespit edilmiştir. 

� Çalışma kapsamında, yurt dışına çıkarken kayıt aldırma/sildirme işlemi yapılmaması nedeniyle 
kayıtlılıkta ortaya çıkan “yanlılık” faktörünün önüne geçilmesi adına “sınır kayıtları”nın da 
kullanılması amaçlanmış; ancak bu kayıtlar temin edilememiştir. Giden göç özelinde kayıtlılığı 
teşvik edici (kayıt sildirmeme durumunda sigorta ödemelerinin devam etmesi gibi) uygulamalara 
ya da kişilere bildirim zorunluluğu getirecek yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç 
olarak, uluslararası göç istatistiklerine yönelik mevcut kayıtların iyileştirilmesi, entegrasyonu ve 
üretilmesi için yapılacak çalışmalar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 
yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. 

� 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde ilgili kurumlardan RİP kapsamında temin edilen 
kayıt düzeyindeki veriler anonimleştirilerek analiz edilmektedir. Kanun kapsamında söz konusu 
mikroveriler hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle paylaşılamamakta; kaynak kuruma dahi aynı veri 
geri gönderilememektedir. Buna ek olarak, hassas bir bilgi olan kurumsal nüfus (kışla, cezaevi, 
huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar) detayında bilgi kamuoyuyla 
paylaşılmamaktadır. 

� 2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS) kapsamında ihtiyaçlarımız; ADNKS benzeri bir Bina ve 
Konut Kayıt Sistemi’nin (BKKS)  kurulması, idari kayıt verileri kullanılarak engelli ki şilere 
ili şkin bilgilerin tutulduğu sürekli güncellenen bir Engelli Kayıt Sistemi’nin kurulması, Mekânsal 
Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS)  tamamlanması ve mevcut idari kayıtlardan ihtiyaç duyulan 
değişkenlerin (işgücü, istihdam, işsizlik: SGK, İŞKUR, Çiftçi KS, Gelir İdaresi Başkanlığı 
kayıtları, sosyal destek kayıtları, HİA vb.) üretilmesidir. 

BKKS kapsamında; bina ve konutlara ilişkin MAKS projesinde hali hazırda eksik olan 7-8 adet 
NKS değişkeni için gerekli mevzuat ve bütçe desteği sağlanması durumunda TÜİK alana çıkıp 
gerekli bilgileri derlemeyi planlamaktadır. MAKS’ın bitmesini takiben derlenen bu 
bilgilerinMAKS’a entegreedilmesi ve oluşturulan BKKS’nin tekrar NVİGM’ye devredilmesi 
planlanmaktadır. Böylelikle; bina inşa yılı, konutun ısıtma sistemi, yaşlı nüfusun hastaneye erişimi, 
engelli nüfusun bulunduğu binalarda asansör mevcudiyeti, deprem bölgesindeki bina ve konutlarda 
yaşayan nüfus gibi çok değerli bilgiler üretilebilir hale gelecektir. 

BKKS için TÜİK koordinasyonunda; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı ve NVİGM olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortak bir çalışma 
yürütülmesi beklenmektedir. Kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde bina ve konutlara ilişkin kurumlar 
tarafından çeşitli amaçlarla yürütülen çalışmaların tek bir proje altında toplanarak kamu 
kaynaklarında israfın önlenmesi hedeflenmektedir. 

 

 



T.C.  
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 
• Sn. AYTAÇ ise aşağıdaki hususların altını çizmiştir: 

� Yıllık yaklaşık 2 milyon kişi iller arası göç etmektedir. Bu büyük çaplı göç hareketine ilişkin Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile işbirliğinde “Adres Beyan Formu”na yeni 
bir alan eklenmek suretiyle “Göç etme nedeni” istatistiklerinin ADNKS’den üretilebilmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu bilginin 2019 yılında yayımlanması planlanmaktadır.  

� 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Yasa öncesinde büyükşehir belediyesi olan illerde“il 
merkezi”nioluşturan merkez ilçeler belirli olduğundan ilçeler arası göç hareketinde “merkez 
ilçeler” ile diğer ilçeler arasındaki nüfus hareketi dikkate alınmaktaydı. 6360 ile birlikte büyükşehir 
belediyesi olan illerde “il merkezi” tanımı kalmamıştır. Bu nedenle, Kanun sonrası büyükşehir 
ilçeleri arası göç hareketliliği iç göçe dâhil edilememiştir. Bununla birlikte, son yapılan çalışma ile 
birlikte talep edilirse büyükşehir ilçeleri arasındaki nüfus hareketi de dâhil olan iç göç bilgisi 
kullanıcılara sunulabilmektedir. 

� ADNKS çalışmaları kapsamında kurumsal nüfusun tespiti için TÜİK Bölge Müdürlükleri 
tarafından alan çalışması gerçekleştirilmektedir. Ek olarak, ilgili kurumlardan resmi yazı 
aracılığıyla kurumsal nüfus verisi temin edilmektedir. Önümüzdeki süreçte ise kurumsal nüfus 
çalışmasının merkezi olarak web servisler aracılığıyla yürütülmesi planlanmaktadır. 

• Kurum temsilcileri tarafından belirtilen konular aşağıdaki şekildedir: 

� AFAD temsilcisi Sn. BEYHAN, ölüm istatistikleri özelinde “ölüm nedeni” bilgisinin mevcudiyeti 
hakkında bilgi talep etmiştir. Yanıt olarak Sn. CANPOLAT, “ölüm nedeni istatistikleri”nin TÜİK 
Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından üretildiğini; bununla birlikte bu veriyi 
DEİD’in ölüm istatistikleri çalışmasında destekleyici kaynak olarak kullandığını belirtmiştir.  

� HÜNEE temsilcisi Prof. Dr. Sn. TÜRKYILMAZ, “göç etme nedeni” bilgisinin üretilmesi 
çalışmalarında her türlü adres değişikli ğinin işleme alınıp alınmadığı konusunda bilgi talep etmiştir. 
Yanıt olarak Sn. CANPOLAT, söz konusu çalışma dâhilinde her türlü adres değişikli ğinin “Adres 
Beyan Formu”na işlendiğini belirtmiştir. 

� SGK temsilcisi Sn. AYDIN, nüfus projeksiyonlarının ilçe düzeyinde üretilme durumu, projeksiyon 
hesaplamalarında “net göç”ün dâhil edilme durumu ve projeksiyonların TÜİK tarafından üretilen 
hayat tabloları temelinde oluşturulup oluşturulmadığı konularında bilgi talep etmiştir. Sn. 
CANPOLAT, bir önceki nüfus projeksiyon çalışması da dâhil olmak üzere projeksiyon 
hesaplamalarında uluslararası göçün ve dolayısıyla net göçün dikkate alındığını belirterek TÜİK 
hayat tablosunun projeksiyonlarda ilk defa girdi olarak kullanıldığını belirtmiştir. Bunun yanında, 
TÜİK’in revizyon politikası doğrultusunda açıklanan ADNKS nüfusu ile o yılın projeksiyon 
tahmininde Türkiye geneli için %1’lik veya bölgesel düzeyde %5’lik bir sapma olursa revizyon 
yapılması gerektiği ve geçen yıl nüfus projeksiyonlarının yenilenmesinin temel sebebinin de bu 
husus olduğunu vurgulamıştır.Ek olarak Sn. AYTAÇ, hayat tablolarının Türkiye geneli için yıllık, 
il düzeyinde ise 3 yıllık dönemlerde güncellendiğini ve ilçe düzeyinde nüfus projeksiyonu 
bilgisinin mevcut olmadığını dile getirmiştir. Sn. AYTAÇ ayrıca, idari kayıtlardaki gelişmelerle 
paralel olarak üretilen içe ve dışa göç istatistiklerinin son projeksiyon çalışmasında altlık olarak 
kullanıldığının altını çizmiştir. 

� MSB temsilcisi Sn. SİVRİKAYA, hayat tablosu çalışmaları kapsamında “doğuşta beklenen yaşam 
süresi”nin hesaplanma yöntemine ilişkin bilgi talep etmiştir. Bu doğrultuda Sn. CANPOLAT, hayat 
tablolarının oluşturulmasında yaşa özel ölüm hızlarının kullanıldığını ve il düzeyinde hayat 
tabloları oluşturulurken iller arası göç, nüfus büyüklüğü ve ölüm hızlarının dikkate alındığını; ek 
olarak göçün etkisini arındırmak için il düzeyinde göç düzeltmesi yapıldığını belirtmiştir. Sn. 
CANPOLAT, ölüm istatistiklerinde “ikamet edilen yer”in esas alındığını ifade etmiştir. 

� MSB temsilcisi Sn. TULUK, veri setlerinde muhtemel mükerrerliklerin önlenme yöntemleri ve 
tekil (unique) tanımlayıcıların oluşturulma süreçleri hakkında bilgi talep etmiştir. Yanıt olarak Sn. 
CANPOLAT, istatistik üretim sürecinde hiçbir kişisel tanımlayıcının ilgili personelin erişimine 
açılmadığını vurgulamıştır. Ayrıca, T.C. kimlik numaraları üzerinden fert düzeyinde alınan verinin 
TÜİK Bili şim Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından rastgele “istatistik numarası” üretilerek 
anonimleştirildikten sonra üretici birimin erişimine açıldığını belirtmiştir. Bu süreçte, belirli 
kişilere özel yetki verildiğinin ve yapılan her türlü işlemin kayıt altına alındığının (“log”unun 
alındığı) altını çizmiştir. Bunun yanında, her bir T.C. kimlik numarasına yalnız ve yalnız bir tane 
istatistik numarası tekabül ettiğini ve böylelikle analize tabi veri setlerinde mükerrerliklerin önüne 
geçildiğini dile getirmiştir.  
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� AÇSHB temsilcisi Sn. KUZ, 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan NKS’nin alana 

çıkılmaksızın idari kayıtlara dayalı gerçekleştirilmesi için ciddi bir teknik altyapı gerektiğini 
belirtmiş ve sayımın icra edilmesi durumunda Türkiye’nin bu konuda sayılı ülkelerden biri 
olacağının altını çizmiştir. Mevcut idari kayıtlar üzerinden bu sayımın gerçekleştirilebilme olasılığı 
hakkında bilgi talep etmiştir. Bu doğrultuda Sn. CANPOLAT, Avrupa Birliği’nin (AB) temel 
sayım değişkenlerini 2021 yılı sonrasında yıllık olarak üretilmesi yönünde tavsiyeler sunduğunu ve 
bu nedenle AB ülkelerinin idari kayıt temelli istatistik sistemlerine geçiş yaptığını belirtmiştir. 
Türkiye’nin idari kayıtlar konusunda çoğu AB ülkesinden daha iyi konumda olduğunu vurgulayan 
Sn. CANPOLAT, 2021 yılı NKS’nin idari kayıtlara dayalı gerçekleştirilmesinin yanında temel 
hedefin sürdürülebilir bir “Sosyal İstatistikler Veri Tabanı”nın oluşturulması olduğuna dikkat 
çekmiştir. 

� HÜNEE temsilcisi Prof. Dr. Sn. TÜRKYILMAZ, 2021 NKS’de “tam kapsamlı” bir sayım 
gerçekleştirilmesinin ve özelde geçici koruma altındaki yabancıların da tamamının sayılmasının 
önemine değinmiştir. Sayımın idari kayıtlara dayalı olarak gerçekleştirilememesi durumunda ise 
alan çalışmasına ve muhtemel maliyete hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizmiştir. Son olarak, 
TÜİK’in kayda dayalı olarak veya 2011’deki gibi karma yöntemle yapılabilecek sayım için 
alternatif/yedek planlarının var olması gerektiğine dikkat çekmiştir.  

Sn. CANPOLAT, Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın (HİA) devam eden alan uygulamasında 
kullanılan ADNKS verisinin eş zamanlı olarak kontrol edildiğini; MAKS’a ekletilemeyen bina ve 
konut değişkenleri ve engellikle ilgili değişkenlere yönelik yapılabilecek alan çalışması planlarının 
hazır olduğunu; ve dolayısıyla 2021 NKS’nin uygulanmasına yönelik alternatif planların mevcut 
olduğunu vurgulamıştır. 

� AÇSHB temsilcisi Sn. KUZ, engelli veri tabanının kurulması konusunda veri kaynağı ve sorumlu 
kurumun engelli bireylere rapor verme görevini ifa eden Sağlık Bakanlığı olduğunu vurgulamış ve 
söz konusu verinin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yerine Sağlık Bakanlığı’ndan 
temin edilmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Yanıt olarak Sn. CANPOLAT, 
"Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından “Engelli Kayıt Sistemi”nin kurulmasının taahhüt edildiğini dile getirmiştir. Ek 
olarak; engellilik durumu bilgisine eğitim durumu, ikamet yeri ve temel işgücü göstergeleri 
kırılımında ihtiyaç duyulduğunu ve dolayısıyla sadece sağlık raporları verisi üzerinden talep edilen 
bilgilerin üretilemeyeceğini dile getirmiştir. Diğer taraftan, RİP’te ilgili başlık altında “ilgili ve 
sorumlu kurum/kuruluşlar” bölümünde düzenlemeye gidilebileceğini ve TÜİK’in RİP kapsamında 
yer alan kurumlar arası koordinasyonu sağlama görevini gerçekleştirebileceğini ifade etmiştir.  

Sağlık Bakanlığı temsilcisi ise Bakanlık bünyesindeki engelli verisinin kurumsal ihtiyaçlar 
doğrultusunda tutulan detaylı kayıtlardan oluştuğunu aktarmış ve farklı formattaki bu verinin söz 
konusu süreçte direkt olarak kullanılmasının mümkün olmadığını vurgulamıştır. 

� NVİGM temsilcisi Sn. TOKER, MAKS projesinin hali hazırda 16 ilde tamamlandığını (İstanbul’da 
kontrol çalışmaları devam etmektedir) belirtmiş ve projenin 31 Aralık2020’de bütünüyle 
tamamlanmasının planladığını ifade etmiştir. 

ÇŞB Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. KISA ise;2019 yılı için 
planlanan bazı projelere başlanabilmesi için MAKS çalışmasının beklendiğini ve bu nedenle, 
planlama açısından, MAKS projesinde gelinen son duruma (projenin bittiği iller, tamamlanma 
yüzdeleri ve çalışmalara başlanacak iller vs.) ilişkin NVİGM tarafından ilgili kurumlara resmi yazı 
aracılığıyla bilgilendirme yapılması gerektiğini dile getirmiştir. Ek olarak, BKKS ile MAKS 
arasındaki ilişki hakkında bilgi talep etmiştir.  

Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sn. ERDOĞAN ise BKKS kapsamında yapı belgelerinin 
sayısallaştırılması (dijital ortama aktarılması) ve kurulacak sistemin otomasyonun sağlanması ve 
güncellenmesi konularında bilgi talep etmiştir.  

Sn. CANPOLAT söz konusu iki talep doğrultusunda aşağıdaki hususların altını çizmiştir: 

o MAKS kuruluş çalışmaları sürecinde bina kat sayısı, bina ve konut niteliği ve coğrafi 
koordinat bilgileri derlenmektedir. Yapı belgeleri 2008 ve sonraki dönem için bina ve 
konutlara ilişkin nitelik bilgileri içermektedir. Ancak 2007 ve önceki yıllarda inşa edilmiş 
binalara dair merkezi sistemde bilgi bulunmamaktadır. Ülkemizdeki tüm bina ve konutlara 
ili şkin: inşa yılı, kat sayısı, ısıtma sistemi türü, mülkiyet durumu vb. temel nitelik 
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bilgilerinin içerildiği yetkili idarelerce sürekli olarak güncellenen, kayıtların ilgili kurum 
ve kuruluşlarla eş zamanlı olarak paylaşıldığı BKKS adlı merkezi bir veri tabanının 
kurulması oldukça önemlidir. 

o MAKS binaya özel az sayıda bilgi ihtiva etmektedir; BKKS ise yapı belgelerinde yer alan 
bağımsız bölüm detayında bilgi (kanalizasyon, banyo, mutfak vb.) içerecektir.Konut 
düzeyinde sayıma özel değişkenlerin eklendiği bir sistem olarak nitelendirilebilecek 
BKKS yetkili idareler tarafından güncellenecektir.  

o BKKS’nin kuruluş çalışmaları kapsamında ilgili kurumlardan sistemin nasıl olması 
gerektiği/ihtiyaçlar ve sorumlu olması gereken kurum konularında resmi yazıyla görüş 
alınmıştır. Bu çerçevede alınan karar doğrultusunda BKKS,gerekli mevzuat ve bütçe 
desteği sağlanması durumunda TÜİK tarafından tamamlandıktan sonra NVİGM’ye 
devredilecektir. 

o BKKS kapsamında, 2008 ve sonrası için mevcut yapı belgeleri hali hazırda 
sayısallaştırılmış durumdadır. Bu nedenle, 2007 ve öncesi için stok yapı bilgileri alan 
çalışması ile dijital ortama aktarılabilecektir. Sistemin otomasyonu ise MAKS’a hali 
hazırda entegre olan yapı belgelerine BKKS değişkenlerinin eklenmesiyle sağlanacaktır ve 
yeni bir veri girişi olmayacaktır. 

DASK temsilcisi Sn. ÖZTÜRK, MAKS projesinin kendileri için oldukça önemli olduğunu ve proje 
kapsamında kurumsal beklentilerinin bulunduğunu belirtmiştir. Proje kapsamında tüm Türkiye’nin 
bitmesinin beklenmesinden ziyade projenin tamamlandığı iller için ihtiyacı olan kurumlara MAKS 
erişiminin peyderpey açılması gerektiğini vurgulamıştır. MAKS verisine özellikle deprem 
bölgelerinde yer alan iller için yapılacak modelleme çalışmalarında ihtiyaç duyduklarının altını 
çizmiştir. 

� ÇŞB CBS Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. KISA, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) 
projesi hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu kapsamda, ulusal düzeyde teknolojik 
gelişmelere ve INSPIRE Direktifine uygun CBS altyapısı kurulmasının amaçlandığını; kamu 
kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgilerin envanterinin oluşturulacağını ve 
coğrafi verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik standartlarının 
ve değişim standartlarının belirleneceğini dile getirmiştir. 

� MSB temsilcisi Sn. SİVRİKAYA, MAKS projesi kapsamında “muhtar”ların da kullanılabileceğini 
belirtmiştir. Sn. CANPOLAT ise muhtarlar arasında homojen bir yapı olmadığını; MAKS’ın özel 
ve teknik altyapısı olan bir sistem olduğunu ve dolayısıyla veri girişi için coğrafi kodlama bilgisi 
gibi yetkinliklere ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. 

ÇŞB CBS Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. KISA, MAKS verisi erişimi sağlanarak muhtarlara en 
azından gördükleri eksiklikleri bildirme imkânının tanınabileceğini ve böylelikle kontrol ve izleme 
süreçlerinin yürütülebileceğini ifade etmiştir. 

NVİGM temsilcisi Sn. TORUN ise MAKS projesi kapsamında muhtarların daha aktif 
kullanılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktarmıştır. 

� GİGM temsilcisi Sn. DOĞAN, geçici koruma altına alınan yabancıların Göç-Net sistemine 
kaydolmaları akabinde MERNİS ile entegre olan bu sistem üzerinden yabancı kimlik numarası 
aldıklarını; ancak geçici koruma altına altındaki bireylerin adres kaydı işleminin daha sonraki 
süreçte adres beyanında bulunanlar için gerçekleştirildi ğini belirtmiştir. Dolayısıyla, adres 
beyanında bulunmayan geçici koruma altına alınan yabancıların “serbest ikamet” olarak 
nitelendirildiğini ve Adres Kayıt Sistemi’nde yer almadıklarını vurgulamıştır. 
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Alınan kararlar: 
 

1. NVİGM tarafından MAKS projesinde gelinen son duruma (projenin bittiği iller, tamamlanma yüzdeleri 
ve çalışmalara başlanacak iller vs.) ilişkin ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla bilgilendirme 
yapılmasına, 

2. Toplantı tutanağı ve sunumu ile TÜİK tarafından hazırlanan BKKS Raporunun katılımcılara bilahare 
gönderilmesine, 

3. 2017-2021 dönemi RİP kapsamında paydaş ve ilgili kurumlar ile TÜİK arasındaki bilgi paylaşımının 
devam ettirilmesine ve toplantıda belirtilen çalışmalar dâhilinde belirtilen süreçlerin işbirliği içinde 
yürütülmesine, 

4. Bir sonraki toplantının 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesine 

karar verilmiştir. 
 
EKLER:  
 
Ek-1:Katılımcı İmza Çizelgesi 
Ek-2:Sunum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C.  
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 
Ek-1: Katılımcı İmza Çizelgesi 
 
Katılımcılar : 
 

Adı-Soyadı Kurumu  Çalıştığı 
Birim/Ünvanı  

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 

Prof. Dr. A. Sinan 
TÜRKYILMAZ  

HÜNEE Öğretim Görevlisi aturkyil@hacettepe.edu.tr 

Murat BEYHAN AFAD Mühendis murat.beyhan@afad.gov.tr 

Necla SİVRİKAYA  MSB Subay necla.sivrikaya@msb.gov.tr 

Taner ÇOLAK MSB Subay - 

Fatih HATILCIK EGM Komiser Yardımcısı fatih.hatilcik@egm.gov.tr 

Havva ARSLAN EGM Komiser Yardımcısı havva.arslan@egm.gov.tr 

Okan AYDIN SGK 
Sosyal Güvenlik 
Uzmanı 

oaydin4@sgk.gov.tr 

Cemile ERDOĞAN 
Ticaret 
Bakanlığı/Serbest 
Böl. Y.Y.H.G.M. 

Endüstri Mühendisi erdoganc@ticaret.gov.tr 

Sinem MERİH 
Ticaret 
Bakanlığı/Serbest 
Böl. Y.Y.H.G.M. 

İnşaat Yüksek 
Mühendisi 

sinemm@ticaret.gov.tr 

Akın KISA 
ÇŞB/CBS Genel 
Müdürlüğü 

Daire Başkanı akin.kisa@csb.gov.tr 

Ali TÜRKYILMAZ  
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 

Şube Müdürü aturkyilmaz@tkgm.gov.tr 

Arif TULUK  
MSB/Askeralma
Gn.M. 

Şube Müdürü arif.tuluk@msb.gov.tr 

Cengiz SARAÇOĞLU MEB Şube Müdürü Vekili csaracoglu@meb.gov.tr 

Lütfü BİLGİN 
ÇŞB/Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm 
Hiz.Gn.Müd. 

Şehir Planlamacı lutfu.bilgin@csb.gov.tr 

Gülsen ÜNAL AÇSHB/UİGM İstatistikçi gulsenunal@ailevecalisma.gov.tr 

Esra GÜNEŞ 
Sağlık 
Bakanlığı/HSGM 

İstatistikçi esra.gunes1@saglik.gov.tr 

D. İrem YERTUTAN TOKİ Uzman diuyar@toki.gov.tr 

Ezgi DEMİRCİ MEB Uzman Yardımcısı ebabacanoglu@meb.gov.tr 

Tuğba DEMİRCİ AÇSHB/UİGM Uzman Yardımcısı tugba.demirci@ailevecalisma.gov.tr 

Fikret DUMAN AÇSHB/UİGM Uzman Yardımcısı fikret.duman@ailevecalisma.gov.tr 

Fatih YOLDAŞ 
ÇŞB/Meslek 
Hiz.Gn.M. 

Şube Müdürü fyoldas@gmail.com 

Şafak ÖZEN 
ÇŞB/Meslek 
Hiz.Gn.M. 

Uzman safak.ozen@csb.gov.tr 

Atilla BAYRAM  
Polis Akademisi 
Başkanlığı 

Polis Memuru atilla.bayram3@egm.gov.tr 
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Adı-Soyadı Kurumu  
Çalıştığı 
Birim/Ünvanı  

E-posta Adresi 

Ahmet Yaşal ERDEN TÜİK İstatistikçi ahmet.erden@tuik.gov.tr 

Atakan DOĞAN GİGM Göç Uzmanı atakan.dogan@goc.gov.tr 

Esranur İRDEM İŞKUR İstihdam Uzmanı esranur.irdem@iskur.gov.tr 

Sibel Süer TOYBIYIK 
ÇŞB/CBS Genel 
Müdürlüğü 

Şube Müdürü V. sibel.tokbiyik@csb.gov.tr 

Ferdi KESKİN ÇŞB Uzman ferdi.keskin@csb.gov.tr 

Abdülkerim SARI 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı 

İstatistikçi abdulkerim.sari@diyanet.gov.tr 

Serpil ÖZTÜRK DASK Genel Sekreter serpilozturk@dask.gov.tr 

Ahmet SOYSAL GİGM 
Göç Uzman 
Yardımcısı 

ahmet.soysal@goc.gov.tr 

Şükrü ŞİRİN NVİGM Şef sukru.sirin@icisleri.gov.tr 

Selcen ALTINSOY 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı 

Uzman selcen.altinsoy@sbb.gov.tr 

Eda GÜLŞEN 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

Hazine Uzman 
Yardımcısı 

eda.gulsen@hazine.gov.tr 

Ebru 
GENÇOSMANOĞLU 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

Daire Başkanı ebru.gencosmanoglu@hazine.gov.tr 

Sevim ŞAYLAN  YÖK İstatistikçi sevimsaylan@yok.gov.tr 

Tayyar KUZ 

AÇSHB/Engelli 
ve Yaşlı 
Hizmetleri 
Gn.Md. 

Daire Başkanı tayyar.kuz@ailevecalisma.gov.tr 

Göksel TOKER NVİGM Çözümleyici goksel.toker@nvi.gov.tr 

Şennur TORUN NVİGM Şube Müdürü torunsennur@gmail.com 

Mustafa DEDEMEN 
Polis Akademisi 
Başkanlığı 

Emniyet Amiri mustafadedemen18@gmail.com 

Aykut KASKUN 
Polis Akademisi 
Başkanlığı 

Komiser Yardımcısı aykut.kaskun@gmail.com 

Sezai DEMİR KYK Gn. Md. İstatistikçi sdemir@kyk.gov.tr 

Erol YALÇIN 
Enerji İşleri Gn. 
Md. 

Koordinatör eryalcin@yegm.gov.tr 

Suat Furkan IŞIK  
Enerji İşleri Gn. 
Md. 

Mühendis fisik@yegm.gov.tr 

Merve OĞUZ 

AÇSHB/Engelli 
ve Yaşlı 
Hizmetleri 
Gn.Md. 

Uzman Yardımcısı merve.oguz@ailevecalisma.gov.tr 

Uygur KINAY ÇŞB Makine Mühendisi uygurkinay@gmail.com 

Tuğçe Biçer GÜRGEN 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

Hazine Uzman 
Yardımcısı 

tugce.bicer@hazine.gov.tr 

Serpil BAĞIŞLAYICI  ÇŞB Şube Müdürü serpil.bagislayici@csb.gov.tr 

Ayşegül UYSAL MSB 
Milli Savunma 
Uzmanı 

aysegul.uysal@msb.gov.tr 

Pınar GÜRBÜZSEL TÜİK İstatistikçi pinar.gurbuzsel@tuik.gov.tr 

Şerife Dilek YILMAZ TÜİK İstatistikçi dilek.yilmaz@tuik.gov.tr 



T.C.  
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 

Adı-Soyadı Kurumu  
Çalıştığı 
Birim/Ünvanı  

E-posta Adresi 

Alper ACAR TÜİK Uzman Yardımcısı alper.acar@tuik.gov.tr 

Osman TOPAK EGM Polis Memuru osman.topak@egm.gov.tr 

Şükriye ÖZEN 
ÇŞB/Yerel 
Yöneticiler Gn.Md. 

Uzman sukriye.ozen@csb.gov.tr 

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


