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Yurt dışından Türkiye'ye 577 bin 457 kişi göç etti
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Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu. Bu
nüfusun %52,7'sini erkek, %47,3'ünü ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun
110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus
oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 323 bin 918 kişi göç etti
Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %27,7 artarak 323 bin 918 oldu. Bu
nüfusun %53,3'ünü erkek, %46,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun
136 bin 740'ı T.C. vatandaşı iken 187 bin 178'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün cinsiyete göre
dağılımı, 2017, 2018

Türkiye'ye en fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti
Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %11,9 ile 25-29
yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %11,5 ile 20-24 ve %10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Diğer
yandan Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15,7 ile
yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izledi.

Yurt dışından en fazla göç alan il İstanbul oldu
Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 201 bin 957 kişi ile en fazla
göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile
Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti.
Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 113 bin 430 kişi ile İstanbul'un en
fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile
Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir izledi.
Yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göçün en fazla olduğu ilk 5 il, 2018

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %23,6'sını Irak vatandaşları oluşturdu
Türkiye'ye 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %23,6 ile Irak vatandaşları
aldı. Bunu sırasıyla %9,6 ile Afganistan, %8,4 ile Suriye, %7,5 ile Türkmenistan ve %6,8 ile İran
vatandaşları izledi.
Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %20,6 ile yine Irak vatandaşları aldı.
Bunu sırasıyla %7,4 ile Azerbaycan, %7 ile Özbekistan, %5,4 ile Türkmenistan ve %4,9 ile İran
vatandaşları takip etti.
Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu
ilk 5 ülke, 2018

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Temmuz 2020'dir.
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AÇIKLAMALAR
Uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken, Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri
Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç
istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramlar dikkate alınmıştır.
Yıllık göç akış istatistikleri üretilirken, Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu
kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanı esas
alınmıştır.
Yabancı nüfusun belirlenmesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet izinleriyle birlikte
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulundan alınan çalışma izinleri
kullanılmıştır.
Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, Türkiye'de en az üç aylık ikamet/çalışma iznine, ikamet izin
belgesine eşdeğer bir belgeye veya uluslararası koruma statüsüne sahip olanlar ile izinle T.C.
vatandaşlığından çıkmış olup ülkemizde ikamet eden kişiler değerlendirilmiştir. Suriye'den gelip geçici
koruma statüsü ile ülkemizde bulunan yabancılar bu çalışmaya dâhil değildir.
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