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Konu

:Ulaştırma İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Yer

: TÜİK19.Kat Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 27/02/2019, 14:30

Gündem

:
1- Açılış
2- Havayolu yakıt tüketimi ve emisyon verilerinin değerlendirilmesi
3- ICAO ve DHMİ yolcu-kilometre verilerininkarşılaştırılması
4-Eurostat A1, C1 veri setlerinin iletim zamanlılığının ve B1 verisetinin
(Kalkış-Varış) üretilmesine ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi
5-Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİM) ve kaza verilerinin
değerlendirilmesi
6-Havayolu

istatistiklerinde

kurumlar

arası

işbirliği

konusunun

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),Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) ve Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi
Başkanlığı’nın

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, SHGM ve Ulaşım Emniyeti
İnceleme Merkezi Başkanlığı temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantıda;


Havayolu yakıt tüketimi ve emisyonu konusunda uçak trafiğinin artmasına rağmen
yakıt tüketim (enerji) değerlerinin bazı yıllarda düştüğü ve birbirini takip eden
yıllara ait verilerde aşırı dalgalanmalar olduğu,
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ICAO ve DHMİ verilerinde yolcu-km değerlerindeki farklılıkların kapsam ve
yöntem farkından kaynaklandığı, DHMİ ile ICAO' nun mesafe matrislerinin
uyumlu hale getirilmesi gerektiği



DHMİ'nin ICAO'ya gönderdiği verilerde hat bilgisinin bulunmadığı,



Türkiye'de havayolu verilerinin derlenmesinde ve iletilmesinde karşılaşılan
sorunlar vebu sorunlar için çözüm önerileri,



Eurostat tarafından talep edilen B1 veri setinin bağlantılı uçuşlardaki transitlerin
ayıklanamaması nedeniyle derlenemediği,



Havayolu istatistiklerini üreten kurumlar arasında veri paylaşımı ve diğer istatistik
konularında irtibat ve işbirliğinin nasıl artırılabileceği,



Havayolu verilerinin üretiminde DHMİ ve ICAO'nun yeni çalışmaları ve yeni veri
sistemleri ile beraber alternatif verilerin değerlendirilmesi,



Uluslararası kuruluşların (WEF, EASA, ACI, Eurocontrol vb.) yayınladığı
alternatif havalimanı verilerinin bulunduğu (ACI bağlantı endeksi, Eurocontrol
uçuş gecikme istatistikleri, WEF Lojistik Performans Endeksi,vb.), ve bu verilerin
sektörün farklı ihtiyaçları için kullanıldığı,



Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın organizasyon yapısı, derlediği
havayolu kaza verilerinin kapsamı ve uluslar arası veri gönderim durumu,

konularına değinilmiştir.

Toplantı sonucunda:
 Türkiye'nin havayolu yolcu-km verileri ile ICAO verileri arasında kapsam ve yöntem
farkı olduğu değerlendirilmekle beraber Türkiye'yi temsil eden verilerin uyumlu
olması için kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasına,
 Havayolu yolcu taşımasına ilişkin 2012 yılı öncesindeki Yolcu-Km değerlerinin
havayolu taşıma yapan firma beyanları veya ICAO kayıtları üzerinden SHGM
tarafından derlenmesine, elde edilen sonuçlara göre gerekirse geçmiş yıllara ait
verilerin üretimi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına,
 Veri derleme aşamasında havayollarının veya yer hizmeti şirketlerinin DHMİ'ye eksik
veya geç veri bildirimi yapması sorunlarına karşı DHMİ ve SHGM işbirliğinde olası
çözümlerin değerlendirilerek uygulamaya geçirilmesine,
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 DHMİ ve SHGM arasında uçak tipi, koltuk arzı vb. havayolu verilerinin
paylaşılmasına

ve

bununla

ilgili

konularda

kurumlar

arası

işbirliğinin

güçlendirilmesine,
 TÜİK ve SHGM arasında havayolu yakıt tüketimi verilerinin paylaşılması ve bununla
ilgili konularda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine,
 ICAO tarafından düzenlenen eğitim, toplantı vb. etkinliklere SHGM tarafından
TÜİK'in de davet edilmesine,
karar verilmiştir.
Katılımcılar :
Adı

Soyadı

Kurumu

Telefon

E-posta Adresi

Sebahattin

SARI

TÜİK

454 70 53

sebahattin.sarı@tuik.gov.tr

Erkan

ERŞEN

TÜİK

4547792

erkan.ersen@tuik.gov.tr

Özgür

HEMDİL

TÜİK

4547811

ozgur.hemdil@tuik.gov.tr

Can

DEMİRCİGİL

TÜİK

4547812

can.demircigil@ tuik.gov.tr

Muzaffer

BALABAN

TÜİK

4547436

muzaffer.balaban@ 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

Batın

ŞİMŞEK

SHGM

2036230

batin.simsek@shgm.gov.tr

Sezin

GÜNEŞ

SHGM

2036150

sezin.saracogullari@dhmi.gov.tr

Süleyman

ÇALDAĞ

DHMİ

2042306

suleyman.caldag@dhmi.gov.tr

Meltem

DÜĞEROĞLU

DHMİ

2032759

meltem.dugeroglu@dhmi.gov.tr

Sevil

KAPLAN

DHMİ

2042493

sevil.kaplan@dhmi.gov.tr

Hamza

DİNÇ

Ulaşım
Emniyeti
İnceleme
Merkezi Bşk.

2032167

hamza.dinc@udhb.gov.tr

