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TUTANAK

Konu

: Resmi İstatistik Programı Karayolu İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Yer

: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10. kat Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 14/10/2019, 14:30

Gündem:
1. RİP kapsamında derlenen Karayolu Taşımacılığı İstatistikleri ve yayımlanma
durumları
2. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi bünyesinde yer alan veriler
3. Taşıt-kilometre İstatistikleri
4. İlgili Genel Müdürlükler tarafından yayımlanan verilerin Haber Bülteni halinde
birlikte yayımlanması

Toplantı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB)'na bağlı Strateji Geliştirme
Başkanlığı (SGB), Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (KDGM), Karayolları Genel
Müdürlüğü (KGM) 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, bu
yıl karayolu istatistikleri ile ilgili organize edilen RİP toplantısının amaçları TÜİK Çevre,
Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanı Sn. Sebahattin SARI tarafından
katılımcılarla paylaşılarak, gündemde mevcut olan konular ele alınmıştır. Bu kapsamda;
•

TÜİK tarafından, KDGM denetiminde olan araç muayene istasyonlarında derlenen
odometre idari kayıtları kullanılarak üretilen taşıt-kilometre istatistiklerine ilişkin
mevcut durum değerlendirmiş olup, Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan taşıtların
yurtdışında kat ettikleri mesafenin hesaplanabilmesi için sınır kapılarından geçen
taşıtlara ilişkin giriş/çıkış yaptıkları tarih, plaka vs. bilgilere ihtiyaç duyulduğu
aktarılmıştır. KDGM temsilcisi konunun Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel
Müdürlüğü) ile ilgili olduğunu belirtmiş ve talebi üst yönetim ile paylaşacağını
bildirmiştir.
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•

KDGM temsilcisi, Genel Müdürlük olarak yeni istatistiklerin üretilmesi ve
yayımlanmasının, ayrıca bu kapsamda haber bülteni hazırlayarak Genel Müdürlüğün
internet sitesinde yayımlanmasının amaçlandığı bilgisini paylaşmıştır.

•

KDGM temsilcisi Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)
hakkında bilgiler vererek sistemin yolcu taşımacılığı kısmının 2019 yılının Ocak
ayında hayata geçtiğini, yük taşımacılığı kısmının ise 2020 yılının Ocak ayında hayata
geçeceğinin ön görüldüğü paylaşmıştır. Sistem bünyesinde şehir içi yolcu taşımacılığı
kapsanmazken şehirlerarası ve uluslar arası taşımacılık yapan şirketlerin kapsandığını
ve büyük bir kısmının sisteme kayıtlı olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Öte yandan; UETDS ile birlikte taşınan yolcu sayısı, tarife sayısı, kalkış, indirme ve varış noktaları
gibi bilgilerin tutulduğu aktarılmıştır. Konu ile ilgili TÜİK temsilcileri U-ETDS
verileri ile yolcu sayısı ve yolcu-kilometre istatistiklerinin üretilebileceğinin altını
çizerek veri desenin ve sistem hakkında daha detaylı bilgilerin elde edilmesi amacıyla
daha sonra kararlaştırılacak bir tarihte Bakanlığı ziyaret etmelerinin olumlu sonuçlar
vereceğini aktarmışlardır.

•

Türkiye'de kayıtlı taksi sayılarının belirlenmesi amacıyla; TÜİK tarafından araç
muayene istasyonlarına gelen taşıtlardan 'Taksi' olarak kodlananlar kullanılarak
yürütülen çalışmada alışılmışın dışında kalan taksi plakalarına rastlanıldığı KDGM
temsilcilerine aktarılmış olup bu konu ile ilgili kendilerinden görüş istenmiştir.
KDGM temsilcisi konu ile ilgili TÜİK'ten söz konusu plakalar için örnek kayıtların
gönderilmesinin ardından gerekli incelemelerinyapılacağını aktarmıştır.

•

RİP kapsamında KGM sorumluğunda olan devlet, il ve otoyol uzunlukları, trafik ve
ulaşım bilgileri, yük ve yolcu taşımacılığı istatistiklerine ilişkin mevcut durum
değerlendirilmiştir. KGM; RİP'te devlet ve il yolların birlikte olduğunu otoyolların ise
farklı başlıkta yer aldığının altını çizerek, daha önce TÜİK'e söz konusu istatistiklere
ilişkin kalite logosu talebinde bulunduklarını hatırlatmış, ancak kalite logosunun
devlet, il ve otoyol uzunluğu istatistikleri için ayrı ayrı alınmasının gerektiğini
paylaşmıştır. Konu üzerine TÜİK, söz konusu başlıkların RİP'te yer aldığı şekliyle
kalite logosunun verilebileceğini bildirirken, bir sonraki RİP döneminde değişiklik
yapılması durumunda KGM'nin talebinin olumlu karşılanabileceğini ifade etmiştir.

•

TÜİK tarafından gündeme getirilen, “KDGM, KGM ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanması
düşünülentaslak Karayolu İstatistikleri Haber Bülteni'ne ilişkin”; katılımcılar karayolu
sektörüne ilişkin birçok verinin bulunduğunu ve bu nedenle, tek bir bülten yapmak
yerine birden fazla bülten içerisinde daha detaylı istatistiklerin sunulabileceğini
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tartıştılar. TÜİK temsilcileri; denizyolu, havayolu ve demiryolu özelinde hazırlanacak
taslak haber bültenlerinin emsal göstererek karayolu istatistiklerine ilişkin taslak haber
bülteninin de diğer modlara benzer şekilde hazırlanarak önem düzeyi yüksek çarpıcı
istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılmasının daha sağlıklı olacağı düşüncesini dile
getirmişlerdir. Katılımcılar, üst düzey yöneticileri ile görüştükten sonra konuya ilişkin
düşüncelerinibildirecektir.
Toplantı sonucunda;
•

U-ETDS bünyesinde toplanan verilerin incelenmesi, sistem hakkında daha detaylı
bilgilerin edinebilmesi ve Türkiye sınır kapılarından giriş/çıkış yapan taşıt bilgilerinin
KDGM'den elde edilip edilemeyeceğinin kararlaştırılması amacıyla TÜİK'in
KDGM'yi ortak kararlaştırılan bir tarihte ziyaret edeceğine,

•

TÜİK tarafından Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan taksi sayılarının belirlenmesi
konusunda yürütülen analizler süresince alışılagelmiş taksi plakaların dışında saptanan
plakalara yönelik örnek kayıtların KDGM'ye gönderilmesine ve

•

Karayolu taşımacılığı istatistiklerine ilişkin taslak haber bülteninin/bültenlerinin
paydaş kurumlar ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanması konusunda; katılımcıların üst
düzey yöneticiler ile görüştükten sonra kararlarını 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

(0312)4547053

sebahattin.sari@tuik.gov.tr

Erkan ERŞEN

TÜİK

(0312)4547792

erkan.ersen@tuik.gov.tr

Can DEMİRCİGİL

TÜİK

(0312)4547812

can.demircigil@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

Erkan ÇÖLKUŞU

UAB-KDGM

(0312)2031278

erkan.colkusu@uab.gov.tr

Emrah DERELİ

UAB-KDGM

(0312)2031226

emrah.dereli@uab.gov.tr

Hasan AKKAY

UAB-KGM

(0312)4498318

hasanakkay@kgm.gov.tr

Nesrin DEMİR

UAB-KGM

(0312)4498323

nesrindemir@kgm.gov.tr
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