TUTANAK

Konu

: Resmi İstatistik Programı Demiryolu İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Yer

: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10. kat Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 10/10/2019, 14:30

Gündem:
1. RİP kapsamında derlenen Demiryolu Taşımacılığı İstatistikleri ve yayımlanma
durumları,
2. RİP kapsamında veri derleyen TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin idari
kayıtlarındaki veriler,
3. İlgili taşımacılar tarafından yayımlanan verilerin Haber Bülteni halinde birlikte
yayımlanması.

Toplantı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB)'na bağlı Strateji Geliştirme
Başkanlığı (SGB), Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM), TCDD Genel
Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi
(UEİM) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) temsilcilerinin katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılış konuşması SGB İstatistik ve Yönetim Bilgi Sistemleri
Daire Başkanı Sn. Murat Tansel DURMUŞ tarafından yapılmış olup, demiryolu istatistikleri
için düzenlenen bu RİP toplantısının içeriği TÜİK Çevre, Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri
Daire Başkanı Sn. Sebahattin SARI tarafından katılımcılarla paylaşılarak, toplantı
gündemindeki mevcut olan konular ele alınmıştır. Bu kapsamda;
• RİP 2017-2021 döneminde yer alan demiryolu istatistikleri gözden geçirilmiş olup,
RİP'te DDGM sorumluluğu altında olarak tayin edilen demiryolu taşımacılığı enerji
tüketim bilgilerinin gerçekte DDGM sorumluluğunda olmadığı DDGM temsilcileri
tarafından aktarılmıştır. Buna ek olarak RİP'te DDGM tarafından yayımlandığı
belirtilen yolcu, yük ve filo bilgilerinin ise DDGM'de mevcut olduğu ancak DDGM
tarafından yayımlanmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla; RİP'te yer alan açıklamanın
değiştirilmesinin uygun olacağı üzerinde hemfikir olunmuştur.
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• Demiryolu taşımacılığı istatistikleri kapsamında hali hazırda üretilen verilerin
kaynakları bakımından çeşitlilik göstermesi nedeniyle Türkiye geneli için toplu
verilere ulaşmanın zorluğuna değinilerek, söz konusu verilerin DDGM tarafından
TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş ve Demiryolu Tren İşletmecileri (DTİ) derlenerek
TÜİK'e iletiminin mevcut duruma göre daha uygun olacağı belirtilmiştir.
• TÜİK tarafından Avrupa Birliği 91/2003 Konsey Yönetmeliği kapsamında Eurostat'a
gönderilen veri setleri konusunda mevcut gönderim durumuna değinilerek 2018
yılında C veri setlerinin (detaylı yolcu miktarları) Eurostat'a gönderimi konusunda
gecikme yaşanılarak henüz gönderilemediği, şu ana dek gönderilen veri setlerinde ise
kapsam eksikliklerinin olabileceği düşünülerek mevcut veri setlerinin yeniden
Eurostat'a gönderilerek güncellenmelerinin gerektiği tartışılmıştır. Bu kapsamda; söz
konusu veri setlerinin Türkiye genelini kapsayacak şekilde TÜİK tarafından DDGM'
den alınarak Eurostat'a yeniden gönderilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
• TÜİK temsilcileri tarafından Eurostat’a gönderilen veri setlerinin hafif raylı sistem,
tramvay ve banliyö bilgilerini içermemesi gerektiği ve bu noktada İZBAN verilerinin
söz konusu veri setlerinde kapsanıp kapsanmaması gerektiği konusu tartışmaya açıldı.
Bu noktada diğer paydaş kurum temsilcileri tarafından İZBAN'ın Başkent Ray ve
Marmaray'a benzer şekilde banliyö olduğu ve bu nedenle veri setlerinde yer almaması
gerektiği netleştirildi. Bununla birlikte; DDGM veri setlerini hazırlarken hem banliyö
(Başkentray, Marmaray, Izban) verileri dahil hem de hariç olacak şekilde TÜİK'e
iletimini önerdi.
• Demiryolu taşımacılığı istatistiklerine ilişkin taslak haber bülteninin hazırlanması
fikrine katılımcılar olumlu yaklaşarak nihai kararın üst düzey yöneticiler ile birlikte
yapacakları görüşmeler sonucunda netleşebileceğini bildirdiler.

Toplantı sonucunda;
•

Demiryolu altyapı ve demiryolu taşımacılığı istatistiklerinin hem TÜİK'in

internet sitesinde yayımlanması hem de Eurostat'a gönderilen veri setlerinin
hazırlanması amacıyla RİP kapsamında DDGM tarafından TCDD, TCDD Taşımacılık
A.Ş ve Demiryolu Tren İşletmecilerinden (DTİ) derlenerek TÜİK' e iletilmesine,
•

Eurostat’a gönderilen veri setlerinin DDGM tarafından hazırlanarak TÜİK'e

gönderilmesi konusunda TÜİK'in söz konusu veri setlerine ilişkin şablon ve
açıklamaları DDGM ile paylaşmasına,
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•

Demiryolu altyapı ve demiryolu taşımacılığı istatistiklerine ilişkin taslak haber

bülteninin paydaş kurumlar ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanması konusunda;
katılımcıların üst düzey yöneticiler ile görüştükten sonra kararlarını Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı SGB' ye bildirmelerine karar verilmiştir.

Katılımcılar:
Adı Soyadı

Kurumu

Telefon

e-posta

Murat Tansel DURMUŞ

UAB-SGB

(0312) 2031348

mtansel.durmus@uab.gov.tr

Sebahattin SARI

TÜİK-ÇEUİD

(0312) 4547053

sebahattin.sari@tuik.gov.tr

Bengül SÜTAY

UAB-SGB

(0312) 2031371

bengul.sutay@uab.gov.tr

Yusuf Emre ALBAYRAK

UAB-SGB

(0312) 2032086

yemre.albayrak@uab.gov.tr

Abdulkadir AKSU

TCDD

(0312) 3090515/4707

abdulkadiraksu@tcdd.gov.tr

Aycan KESKİN

TCDD

(0312) 3090515/4737

aycankeskin@tcdd.gov.tr

Özlem BOZBAY

TCDD

(0312) 3090515/4727

ozlembozbay@tcdd.gov.tr

Mete Oğuz TAĞI

TCDD TAŞ. A.Ş.

(0312) 3090515/71306

meteoguztagi@tcddtasimacilik.gov.tr

Hanife ŞENGÜL

TCDD TAŞ. A.Ş.

(0312) 3090515/71566

hanifesengul@tcddtasimacilik.gov.tr

Osman YURDAKUL

DDGM

(0312) 2031000/01

osman.yurdakul@uab.gov.tr

Eylem CEYLAN

DDGM

Ali OK

UEİMB

Dahili:3690

ali.ok@uab.gov.tr

Erkan ERŞEN

TÜİK-ÇEUİD

(0312) 4547792

erkan.ersen@tuik.gov.tr

Can DEMİRCİGİL

TÜİK-ÇEUİD

(0312) 4547812

can.demircigil@tuik.gov.tr

Hasan Evrim PINAR

TÜİK-ÇEUİD

(0312) 4547797

hasan.pinar@tuik.gov.tr

eylem.ceylan@uab.gov.tr
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