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PROJE TANITIMI

Ekim ayının 17’sinde, ülkemiz ev 
sahipliğinde sekiz ülkenin katı-
lımıyla İstanbul’da düzenlenen 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) II. 
Ulusal Nüfus Kayıt Teşkilatları Baş-
kanları Toplantısı’nın açılış konuşma-
sını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy, “Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı kurulduğundan bugüne ül-
kemiz, her platformda teşkilatın en 

iyi şekilde çalışabilmesi, dost ve kar-
deş ülkeler arasında sanayi, ekonomi 
ve ticari faaliyetler başta olmak üze-
re her türlü işbirliğinin geliştirilmesi, 
bu coğrafyanın insanlarının en güçlü 
şekilde dayanışma kurup kaynaşa-
bilmesine vesile olması için elinden 
gelen her türlü gayreti göstermiş, 
fonksiyonel bir şekilde teşkilatın ça-

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Amacı: Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 1985 yılında İran, Pa-
kistan ve Türkiye tarafından çok boyutlu sürdü-
rülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlamak ve 
bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan 
uluslararası bir kuruluştur.

Diğer üye ülkeler: Afganistan, Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Tacikistan.

I. Ulusal Nüfus Kayıt Teşkilatları Başkanları 
Toplantısı: 3-4 Ekim 2011, Tahran’da yapıldı.

2. Ulusal Nüfus Kayıt Teşkilatları Başkanları 
Toplantısı: 16-18 Ekim 2017, İstanbul’da ya-
pıldı.

Toplantıya Katılan Ülkeler: Azerbaycan, Afga-
nistan, Pakistan, İran, Özbekistan, Kırgızistan, 
Kazakistan, Tacikistan.

Toplantıda Ele Alınan Konular

• Medeni halin kaydedilmesi ve en iyi e-devlet 
uygulamaları

• ECO nüfus hizmetleri teşkilatları arasında 
teknoloji ve eğitim işbirliği

• Coğrafi bilgi sistemlerine dair en iyi uygula-
maların ve deneyimlerin paylaşılması

• (Dijital/elektronik) kimlik kartlarına dair en iyi 
uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması

• İş sürekliliği (Afet Merkezi), Pasaport ve Sü-
rücü Belgeleri Projesi, Dijital Arşiv Projesi

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
TEŞKİLATI (EİT)
II. Ulusal Nüfus Kayıt Teşkilatları Toplantısı

(16-18 Ekim 2017, İstanbul)

İçişleri Bakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ersoy: “Hepimizin 
çok daha fazla 
kaynaşmaya, 
birlikte olmaya ve 
gücümüzün farkında 
olmaya ihtiyacı var.”

EİT II. Ulusal Nüfus Kayıt 
Teşkilatları Başkanları Toplantısı
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lışmalarını sürdürebilmesi için yoğun 
bir mesai sarf etmiştir.” dedi.

Bu anlamda gerçekleştirilen tüm 
teşkilat toplantılarına ülkemizce en 
yüksek katılım sağlanması hususun-
da azami gayret gösterildiğine de 
değinen Ersoy, sahip olunan bunca 
tarihi, doğal ve ekonomik zenginliğe 
rağmen teşkilat üyesi ülkelerin çok 
daha fazla refaha, huzura ve mutlu-
luğa layık olduğuna canı gönülden 
inandığını ekledi ve “Birçok ortak 
tarihi ve kültürel değeri birlikte 
paylaştığımız bu coğrafya insanının, 
teşkilatımıza üye on ülke halkının 
hak ettiği yerde olabilmesi için he-
pimizin çok daha fazla kaynaşmaya, 
birlikte olmaya ve gücümüzün far-
kında olmaya ihtiyacı var,” dedi.

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞALIM

Ersoy devamında, bu coğrafyanın 
insanları olarak el ele verip sadece 
400-500 milyonluk bir nüfusa de-
ğil, çok daha fazlasına huzuru, ba-
rışı, kardeşliği ve refahı getirmekte 
öncülük edebileceğimizi ifade etti. 
Nüfus hizmetleri alanında göste-

rilen dayanışmanın bunun sadece 
bir parçası olduğunu belirten Ersoy, 
“Burada 1800’lü yıllara dayanan 
ciddi bir tecrübeye sahibiz. Sizin 
belki bizden daha farklı tecrübeleri-
niz var. Bunları paylaşmak bile ülke-
lerimizde daha güçlü bir kalkınma, 
güvenlik, adalet için önemli adımlar 
atmamıza vesile olabilir.” dedi, an-
cak hiçbir zaman bununla yetinil-
memesi gerektiğini de ekledi.

“Paylaşacağımız, birlikte güçlenerek 
büyüteceğimiz ve geliştireceğimiz 
çok alan var. Hep birlikte, sorum-
luluklarımızın ve kardeşliğimizin 
farkında olarak, ülke halklarımızın 

ve insanlarımızın dostluğumuza ve 
müttefikliğimize uygun bir şekilde 
geleceğe daha güvenli yürümele-
rine vesile olmaya çalışalım,” diyen 
Ersoy, bu ve benzeri toplantıların 
üye ülkelerin birliğine, beraberliği-
ne ve kardeşliğine katkıda bulunma-
sını temenni etti.

Üye ülkeleri İstanbul’da ağırlamak-
tan ötürü duyduğu mutluluğu da 
belirten Ersoy, “Bizim medeniye-
timizin nelere kadir olabildiğini, 
ortak değerlerimizin bu boğazın iki 
tarafında nasıl bütün insanların hiz-
metine sunulabildiğini de mutlaka 
görmenizi temenni ediyorum” dedi.



26

PROJE TANITIMI

Ekim ayının 17’sinde İstanbul’da 
düzenlenen II. Ekonomik İşbir-
liği Teşkilatı (EİT) Ulusal Nüfus 

Kayıt Teşkilatları Başkanları Toplan-
tısı’nın açılışında konuşan Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü 
Sinan Güner, “Devlet, vatandaşla-
rın nüfus kayıtlarının tutulmasını ve 
bunlardaki değişikliklerin izlenmesi-
ni bir görev olarak üstlenmiştir. Bu 
kayıtların güncel ve sağlıklı tutul-
ması, kamu kurum ve kuruluşlarının 
sundukları hizmetlerin güvenliğini, 
hızını, etkinliğini, verimliliğini belir-
lediği gibi, hizmet sunumunda ileriye 
dönük yapacakları planlamanın da 
hayata geçirilebilmesini sağlamada 
büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Ülkemizde yürütülen nüfus hizmetle-
rinin tarihini kısaca özetleyen Güner, 
nüfus kayıtlarının elektronik ortamda 
tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu 
hizmetleri ve vatandaş için çok yönlü 
olarak değerlendirilmesine ve nüfus 
hizmetlerinin bu esaslara göre yeni-
den düzenlenmesine yönelik bir proje 
olan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemin-
den (MERNİS) bahsetmiştir.

TÜRKİYE’NİN E-DÖNÜŞÜMÜNÜ 
HIZLANDIRACAK ARAÇLAR

Genel Müdürlüğün yürüttüğü baş-
lıca projeler kapsamında Kimlik 
Paylaşım Sistemi ve Adres Kayıt 
Sisteminden bahseden Güner, bu 

iki proje sayesinde “Vatandaşların 
bürokratik işlemleri kolaylaştırılmış, 
kamu kurumlarının hizmetlerinin 
daha verimli çalışması sağlanmış ve 
özel sektörün adrese yönelik işlem-
lerinde işlem maliyetlerinin düşü-
rülmesi temin edilmiştir.” dedi.

Yeni kimlik kartı projesinden de bah-
seden Güner, “Vatandaşlarımızın 
yaşamını kolaylaştırmak ve daha iyi 
hizmet verebilmek amacı ile dünya 
standartlarında daha güvenli, kolay 
taşınabilen, dayanıklı, taklit ve tahrif 
edilemeyen, aynı zamanda e-devlet 
uygulamalarında kimlik doğrulama 
aracı olarak kullanılacak Türkiye Cum-
huriyeti Kimlik Kartı üretilmiştir.” dedi.

Güner ayrıca doğal afetler ve yangın 
gibi olağanüstü durumlarda verilen 
hizmetlerin aksamadan yürütülmesi 
amacıyla hayata geçirilen İş Süreklili-
ği Merkezinden, Türk vatandaşlığına 
alınma ve Türk vatandaşlığını kaybet-
tirme işlemlerinin elektronik ortam-
da yapılmasını ve Nüfus olaylarına 
ilişkin dayanak belgelerinin kurum-
lardan elektronik yolla alınması ve 
tescil edilmesini içeren e-Vatandaşlık 
Hizmetleri projesinden de bahsetti.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemine de 
değinen Güner, “Bu sistemin ülke ge-
nelinde faaliyete geçmesiyle birlikte 
ulaşım, sağlık, afet ve acil durum yö-
netimi başta olmak üzere birçok alan-

da mekânsal analizler yapılabilecek ve 
daha gerçekçi politikaların geliştiril-
mesi mümkün olacaktır. Bakanlık ola-
rak hedefimiz, 2018 yılının sonuna ka-
dar adres bilgilerine mekânsal boyut 
kazandırmaktır.” dedi. Son olarak Pa-
saport ve Sürücü Belgeleri Projesine 
ve nüfus aile kütüklerinin ve bunların 
dayanağını oluşturan belgelerin elekt-
ronik ortama aktarılarak korunmasını 
amaçlayan Dijital Arşiv Projesine deği-
nen Güner, hayata geçirilen ve geçiril-
meye çalışılan projelere ilişkin olarak 
“Uygulamaya konulan ve uygulanacak 
projeler ile yapılan yeni kanuni düzen-
lemelerle vatandaşın ömrünün her 
safhasında başvurmak zorunda ol-
duğu nüfus işlemlerinde verimlilik ve 
etkinlik sağlanmıştır.” dedi. Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatının kuruluşundan bu 
yana üye ülkeler arasında ulaşım-
dan enerjiye, tarım ve turizmden 
ekonomik kalkınmaya kadar çeşitli 
proje ve işbirliklerinin gerçekleşti-
rilmesine imkân sağladığını belirten 
Güner, bu ve benzeri toplantılarda 
alınan kararlarla üye ülkelerin nüfus 
kayıt sistemlerinin uyumlaştırılması, 
üye ülke vatandaşlarının sunduğu 
belgelerin güvenirliği, kolay ve hızlı 
işlem yeteneği ve teknolojik altyapı 
uyumluluğu konularında somut pro-
jelerin tasarlandığından ve hayata 
geçirildiğinden bahsetti ve toplantı-
nın üye ülkeler arasında karşılıklı bilgi 
alışverişi ve işbirliği açısından faydalı 
olmasını umduğunu belirtti.

Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürü 
Sinan Güner: 
“Vatandaşın ömrünün 
her safhasında 
başvurmak zorunda 
olduğu nüfus 
işlemlerinde verimlilik 
ve etkinlik sağlanmıştır.”


