T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

27.01.2016
TUTANAK
Konu

:Ulaştırma İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Yer

: TÜİK 7.Kat Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 20/01/2016, 10:00

Gündem

:
1- Açılış
2- Metaveri çalışmaları hakkında bilgilendirme
3- Kalite logosu müracaatları konusunda ön bilgilendirme
4- Deniz kazası istatistikleri;
• DTGM verilerinin TÜİK web sayfasında yayımlanma formatının
belirlenmesi
• DTGM tarafından üretilen istatistiklerin metaveri çalışmaları
5- Hava Aracı Kaza İstatistikleri
6- Demiryolu Kaza İstatistikleri
7- Diğer konular ve genel değerlendirme.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
(UDHB) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, UDHB Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu
(KAİK)

ve

UDHB

Deniz

Ticareti

Genel

Müdürlüğü

(DTGM)’nün

katılımıyla

gerçekleştirilen,RİP 2012-2016 Dönemi kapsamındaki Ulaştırma Kazaları İstatistikleri konulu
toplantının açılışı, TÜİK Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Grup Sorumlusu Sayın Erkan
ERŞEN tarafından yapılmıştır.

Katılımcılara öncelikle; Resmi İstatistik Programı ve kalite logosu müracaatları
konularında bilgi verilmiş, ayrıca TÜİK Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı personeli
tarafından metaveri konusunda ayrıntılı bir bilgilendirmede bulunulmuştur.

Gündem kapsamındaki konular hakkında DTGM, UDHB ve KAİK temsilcilerinin
görüşlerinin alındığı toplantıda;
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• KAİK'te istatistik şubesi veya istatistikçi bir personel bulunmadığı, bunun kaza
verilerinin analizi açısından bir eksiklik oluşturduğu,
• KAİK üyelerinin asgari ayda bir kez toplanarak ulaştırma modlarında meydana
gelen kazalar hakkında değerlendirmeler yaptığı ve daha önce gerçekleşmiş
kazaların raporlarını görüştüğü,
• KAİK'in sadece araştırmakla görevlendirildiği deniz kazaları ve olayları için
araştırma raporları tutup istatistik derlediği, bunun dışında gerçekleşen kaza ve
olayların kapsam dışı kaldığı, dolayısıyla KAİK verilerinin tüm deniz kaza ve
olaylarını içermediği,
• KAİK tarafından havayolu kaza ve olaylarının kaza ve ciddi olay ayırımında
incelendiği, DHMİ’nin işletmediği hava meydanlarına ait VFR uçuş istatistikleri
tutmadığı, bir milyon kalkışta meydana gelen kaza istatistiklerinin tespiti için
gerekli olan tüm uçuş bilgilerinin teminine yönelik SHGM ile görüşme
başlatıldığı,
• Havacılık işletmeleri, DHMİ ve yer hizmetleri firmalarının olaylar için form
doldurduğu, bu formun SHGM veri tabanına iletildiği,
• Eğitimler kapsamında gerçekleşen uçuşların toplam uçuş sayılarına dahil
olmaması nedeniyle Türkiye’nin bir milyon uçuş başına kaza sayısında dünya
ortalamalarının çok üzerinde olduğu,
• KAİK tarafından demiryolu kazalarına ait verilerin yanında hafif raylı taşımalara
ait kaza verilerinin de derlendiği, kaza konusundaki toplantılara TCDD
temsilcilerinin de katılım sağlaması gerektiği,
• TÜİK tarafından doldurulması talep edilen deniz kazası istatistiklerine ilişkin
tablonun tüm değişkenlerinin DTGM sitesinde yayımlanmadığı, bu değişkenler
için UDHB bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile birlikte
bir çalışma yürütülmesi gerektiği,
• TÜİK, KAİK ve diğer ilgili kurumlar arasında kaza verilerinin paylaşımı
konusunda işbirliğinin artırılması ve RİP kapsamında yürütülen çalışmalara aktif
katılımlarının sağlanması gerektiği,
konularına değinilmiştir.
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Toplantı sonucunda:
Deniz kazası verilerinin derlenebilmesi hususunda UDHB Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’nın bir ön çalışma yürütmesine,
DTGM web sayfasında yayımlanan istatistiklerden oluşturulacak özet bir tablonun TÜİK
web sayfasından yayımlanmasının TÜİK tarafından değerlendirilmesine,
TÜİK, KAİK ve UDHB’ye bağlı/ilgili diğer kurumlar arasında kaza verileri konusunda
veri derleme ve paylaşma konularında işbirliğinin artırılmasına,
karar verilmiştir.

Katılımcılar :
Adı

Soyadı

Kurumu

Telefon

E-posta Adresi

Erkan

ERŞEN

TÜİK

4100390

erkan.ersen@tuik.gov.tr

Özgür

HEMDİL

TÜİK

4100382

ozgur.hemdil@tuik.gov.tr

Cemal

DUMLU

TÜİK

4100382

cemal.dumlu@tuik.gov.tr

Hasan Evrim

PINAR

TÜİK

4100382

hasan.pinar@tuik.gov.tr

Hakan

SEYİTOĞLU

TÜİK

4176445/152

hakanseyitoglu@tuik.gov.tr

Güneş

İNAN VICIL

TÜİK

4100259

gunes.inan@tuik.gov.tr

Zuhal

GÜLOĞLU

TÜİK

4100382

zuhal.guloglu@tuik.go.tr

Murat Tansel

DURMUŞ

UDHB

2031348

mtanseldurmus@udhb.gov.tr

Banu

ALTINSOY

UDHB

2031059

banu.altinsoy@udhb.gov.tr

Emre

ALBAYRAK

UDHB

2032086

yemre.albayrak@udhb.gov.tr

Oğuz

CAN

DTGM

2031000/3358

oguz.can@udhb.gov.tr

Esra Burcu

GÜZEL

DTGM

2031000/3358

eburcuguzel@udhb.gov.tr

Bengi

YILDIRIM

DTGM

2031000/3334

bengiyildirim@udhb.gov.tr

Aybike

DOĞAN

DTGM

2031000/3333

aybike.dogan@udhb.gov.tr

Mustafa Tolga

AVCI

DTGM

2031000/3336

mtolga.avci@udhb.gov.tr

Hüseyin

POLAT

KAİK

2031000/3691

huseyinpolat@udhb.gov.tr

Hamza

DİNÇ

KAİK

2032167

hamza.dinc@udhb.gov.tr

Durali

İŞLER

KAİK

2031000

duralikaptan@hotmail.com

