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TUTANAK
Konu

:Ulaştırma İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Yer

: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 09/10/2019, 14:30

Gündem

:
1- Açılış
2- RİP kapsamında derlenen Havayolu İstatistikleri ve yayımlanma durumları
3- RİP kapsamında veri derleyen Kurumların idari kayıtlarındaki araç
sahiplik durumu, filo kayıtları, ciro bilgileri vb. veriler
4- İlgili Genel Müdürlükler tarafından yayımlanan verilerin Haber Bülteni
halinde birlikte yayımlanması
5- Eurostat A1, C1 veri setlerinin iletim zamanlılığının ve B1 veri setinin
(Kalkış-Varış) üretilmesine ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi ve
metaveri (ESTAT Metadata) çalışmalarının değerlendirilmesi
6- Havayolu yakıt tüketimi ve emisyon verilerinin değerlendirilmesi
7- Diğer konular ve genel değerlendirme.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ve
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün katılımıyla gerçekleştirilen, RİP 2017-2021
Dönemi kapsamındaki Havayoluİstatistikleri konulu toplantının açılışı, TÜİK Çevre, Enerji
ve Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanı Sebahattin SARI tarafından yapılmıştır.

Gündem kapsamındaki konular hakkında UAB, DHMİ ve SHGM temsilcilerinin
görüşlerinin alındığı toplantıda;
•

Havayolu istatistikleri bülteni konusunda DHMİ'nin halihazırda kesinleşmemiş
verileri içeren aylık bültenler yayınladığı ancak yıllık bir bülteni olmadığı,

T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
•

TÜİK tarafından trafik, filo vb. bilgileri içeren yıllık havayolu haber bültenin UAB,
DHMİ ve SHGM işbirliğinde üretilmesi konusunun değerlendirildiği ancak bunun
zamanlaması ve kapsamının netleştirilmesi gerektiği,

•

DHMİ'nin Eurostat Kalkış-Varış veri seti (B1) üretimi konusunda TÜİK ile yapılan
çalışmalar sonucunda veri üretimi yönteminin ve aşamalarının anlaşıldığı ancak
DHMİ'nin anlaştığı yazılım firması ile bakım kapsamında çalışmaların devam ettiği
ancak raporun olması gereken içerikte henüz sağlanamadığı,

•

DHMİ'nin Eurostat Kalkış-Varış veri seti (B1) üretiminde halihazırda temel
sorunun direk uçuşların rapora entegre edilememesi olduğu bu sorunun aşılması
için TÜİK ile işbirliği olasılıklarının araştırılabileceği ve bu kapsamda DHMİ
tarafından TÜİK'e bir aylık örnek veri sunulabileceği,

•

DHMİ'nin , Havalimanlarından kaynaklı eksik, hatalı ve geç veri iletimi ile verileri
geçerli kılma işlemlerinin uzun sürmesi gibi sorunlar yaşadığı, bu sebeple
Eurostat'a A1 ve C1 veri setlerinin iletiminde t+6 nın öne çekilmesinin sıkıntı
oluşturabileceği,

•

SHGM bünyesinde şirket bazında filo bilgisinin tutulduğu, ciro konusunda ise
yıllık ve sektör toplamı bazında veri bulunduğu,

•

TÜİK tarafından havacılık yakıtı tüketimine ait SHGM'deki veri mevcudiyeti için
SHGM bilgisine ihtiyaç duyulduğu,

•

TÜİK tarafından, Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri Araştırmasında
yararlanılmak üzere SHGM'de tutulan kayıtlarda, hava taşıma işletmeleri, yetkili
bakım kuruluşları, havaalanı ve terminal işletmeleri, vb.nin verdiği hizmetlerin yurt
dışı yerleşiği-Türkiye yerleşiğine verilmesi durumuna göre ayrım olup olmadığı
ancak SHGM tarafından, girişim bazlı bu tür kayıtların bulunmadığı,

konularına değinilmiştir.
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Toplantı sonucunda:
DHMİ, TÜİK ve SHGM işbirliğinde, yıllık havayolu haber bülteninin yayınlanması
konusunda kapsam, zamanlama, irtibat kişileri ve kurum logolarının kullanımı
hususlarını da içerecek şekilde ilgili kurumlardan görüş alınmasına,
DHMİ tarafından üretilmesi hedeflenen Eurostat B1 veri setinde karşılaşılan yazılım
sorunlarının giderilmesi için TÜİK ile beraber çalışma imkanlarının araştırılmasına ve
bu konuda örnek aylık veri üzerinden veri paylaşımı yapılması konusunun DHMİ
tarafından değerlendirilmesine,
SHGM tarafından ticari havayolu taşımacılığı yapan havayollarına ait havacılık yakıtı
tüketimi veri mevcudiyeti hakkında TÜİK'e bilgi verilmesine

karar verilmiştir.

Katılımcılar :
Adı

Soyadı

Kurumu

Telefon

E-posta Adresi

Sebahattin

SARI

TÜİK

4547053

sebahattin.sarı@tuik.gov.tr

Erkan

ERŞEN

TÜİK

4547792

erkan.ersen@tuik.gov.tr

Özgür

HEMDİL

TÜİK

4547811

ozgur.hemdil@tuik.gov.tr

Gonca

BUDAK UÇAN

TÜİK

4547545

gonca.budakucan@tuik.gov.tr

Murat Tansel

DURMUŞ

UAB

2031348

mtansel.durmus@uab.gov.tr

Bengül

SÜTAY

UAB

2031371

bengul.sutay@uab.gov.tr

Emre

ALBAYRAK

UAB

2032086

yemre.albayrak@udhb.gov.tr

Süleyman

YEŞİLYURT

SHGM

2036077

syesilyurt@shgm.gov.tr

Sezin

GÜNEŞ

SHGM

2036051

sezin.saracogullari@shgm.gov.tr

Yasin

KARAİSMAİLOĞLU

SHGM

2036119

yasin.karaismailoglu@shgm.gov.tr

Meltem

DÜĞEROĞLU

DHMİ

2032759

meltem.dugeroglu@dhmi.gov.tr

Sevil

KAPLAN

DHMİ

2042493

sevil.kaplan@dhmi.gov.tr

