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02/10/2019 
TUTANAK 
 
 
Konu  : Resmi İstatistik ProgramıDenizyoluİstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı 
 
Yer  : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10. kat Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat : 01/10/2019, 14:30 

 

Gündem:  

1. RİP kapsamında derlenen Deniz Taşımacılığı İstatistikleri ve yayımlanma durumları, 

2. RİP kapsamında veri derleyen Genel Müdürlüklerin idari kayıtlarındaki araç sahiplik 

durumu, filo kayıtları, ciro bilgileri vb. veriler, 

3. İlgili Genel Müdürlükler tarafından yayımlanan verilerin Haber Bülteni halinde 

birlikte yayımlanması, 

 

 Toplantı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB)'na bağlı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı (SGB), Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DTGM), Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü (KEGM), Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü (TKYGM), Deniz ve 

İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (DİDGM) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

(TÜİK) temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmi ştir. Toplantının açılış konuşması SGB 

Daire Başkanı Sn. Murat Tansel DURMUŞ tarafından yapılmış olup, bu yıl denizcilik 

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; 

 

• RİP kapsamında ilgili Genel Müdürlükler tarafından yayımlanan verilerin 

zamanlılıkları ve yayımlanma durumlarıyla ilgili güncel durum katılımcılarla 

paylaşılmış, istatistiklerin yayımlanma periyotlarına ilişkin güncelleme 

durumları ile ilgili bilgi alındı, 

• DTGM temsilcisitarafından , RİP kapsamında DTGM tarafından derlenen 

denizyolu taşımacılığı istatistiklerinden kabotaj istatistiklerinin 

yayımlanmasına ilişkin firmalardan kaynaklanan yaklaşık bir aylık gecikmenin 

yaşadığını bildirildi, 
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• Denizyolu taşımacılığı istatistiklerinin haber bülteni olarak yayımlanması 

amacına ilişkin DTGM temsilcisi tarafından hazırlanan taslak bülten 

katılımcılarla paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra; DTGM temsilcisi tarafından 

TÜİK ile işbirliği yapılarak yayımlanması planlanan haber bülteninde yük, 

konteyner, kabotaj hattı, Ro-Ro, kruvaziyer ve filo istatistiklerine yer 

verilmesinin kamuoyunun dikkatini çekme hususunda diğer denizyolu 

verilerine nazaran daha etkili olabileceğine değinildi, 

• KEGM temsilcisi tarafından Türk Boğazlarından geçen gemilere ilişkin 

kılavuz alma oranlarındaki artışın olumlu bir gösterge olduğuna değinilmiş, 

gemi sayılarındaki azalmaya rağmen yük miktarlarındaki artışın,boğazlardan 

geçen gemi sayılarının, kılavuz alma oranlarının, toplamtonajın ve tehlikeli 

yük taşıma miktarlarına ilişkin verilerin bülten kapsamında yayımlanabileceği 

noktasında görüş bildirildi, 

• TKYGM temsilcisi tarafından Genel Müdürlüğün sorumluluğundaki konu 

başlıklarında mevcut olan verilere değinerek bülten kapsamında tersaneler ile 

ilgili uygun nitelikte verinin bulunmadığına ve Genel Müdürlük bünyesinde 

yeni istatistiklerin üretilmesi noktasında herhangi bir planlarının olmadığı 

belirtildi, 

• DİDGM temsilcisi Paris Memorandum'u kapsamında son zamanlarda Türk 

Denizciliğinde pozitif yönde gelişmelerin yaşanması sebebiyle Türkiye'ye 

ili şkin verilerin diğer ülke verileri ile birlikte haber bülteninde sunulmasının 

kamuoyunun dikkatini çekebileceğine değindi 

 

Uluslararası Hizmet Ticaretiİstatistikleri ile ilgili kısımda ise; 

• Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin bir konusu ve doğal olarak 

Ödemeler Dengesi konusu olan navlun taşımacılığı ithalatı hakkında TÜİK’ten 

ilgili birim katılımcıları tarafından heyete bilgi verildi. Gelecekte gemi 

sahiplikleri talep edilecek bilgiler için şimdiden hazırlık yapılması gerektiği 

belirtildi. Buradaki “sahiplik” kavramının “gemiyi işleten” anlamında 

kullanıldığı ifade edildi.  

 

• Daha doğru navlun taşımacılığı ithalatı değer tahmini için Türkiye yerleşiği 

girişimlere/şirketlere ait tüm gemilerin kimlik bilgilerinin bir kaynakta 

oluşması ve özellikle ithalat sırasında “yabancı bayraklı” olarak görülen ancak 

Türkiye yerleşiği girişimlere/şirketlere ait olan gemilerin Gümrük 

Beyannamelerinde tespit edilmesinin önemli olduğu belirtildi.  
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• Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde (sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bir 

sorun olan) navlun taşımacılığı ithalatındaki ölçüm sorunlarının giderilmesinde 

önemli bir veri olacağına vurgu yapıldı. 

 

• Konu üzerine yapılan tartışmalarda Bakanlık kayıtlarında gemi sahipliği veya 

kimlik bilgileri ile ilgili bilgi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, IMEAK 

Deniz Ticaret Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası ile yapılabilecek 

görüşmeler sonucunda daha ayrıntılı bilgilerin edinilebileceği görüşü dile 

getirildi. Bu kuruluşların gerek kendi kayıtlarından gerek erişim yetkileri 

bulunan çeşitli uluslararası denizcilik veritabanlarından bu bilgiyi sağlama 

imkanları olabileceği belirtildi.  

 
 
 
 
 
 
Toplantı sonucunda; 
 

• Denizyolu taşımacılığı ile ilgili derlenen veriler, istatistiklerin üretilmesinden 

sorumlu olan birimler tarafından haber bülteni kapsamında yayımlanabilecek 

değişkenlere karar verilmesine ve sonrasında yayımlanması planlanan değişkenlerin 

TÜİK ile birlikte iş birliği halinde çalışılarak taslak Denizyolu Taşımacılığı Haber 

Bülteni'nin oluşturulmasına 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 

Erkan ERŞEN  TÜİK-ÇEUİD (0312)4547792 erkan.ersen@tuik.gov.tr 

Can DEMİRCİGİL TÜİK-ÇEUİD (0312)4547812 can.demircigil@tuik.gov.tr 

Yusuf Kenan ORHAN TÜİK-YİİD (0312)4547544 kenan.orhan@tuik.gov.tr 

Gonca BUDAK UÇAN TÜİK-YİİD (0312)4547545 gonca.budakucan@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 

M.Tolga AVCI UAB-DTGM (0312)2033336 mtolga.avci@uab.gov.tr 
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M. Türker EKİNCİ UAB-DİDGM (0312)2033476 mturker.ekinci@uab.gov.tr 

A. Adnan SOLAK UAB-DİDGM (0312)2033407 aadnan.solak@uab.gov.tr 

Erdoğan ALTINÖZ UAB-KEGM (0216) 5314000 erdogan.altinoz@kiyiemniyeti@gov.tr 

Ali şan CANSEVER UAB-KEGM (0216) 5314000 alisan.cansever@kiyiemniyeti.gov.tr 

Raşit VELİOĞLU UAB-TKYGM (0312)2033633 rasit.velioglu@uab.gov.tr 

 


