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1. Toplantının Amacı 

 

İntihar girişimi istatistiklerinin 2013 yılı Ocak ayı itibarıyla derlenmeye başlanması konusunda; 

 

• Kurumlar arası işbirliği ve veri derleme sisteminin görüşülmesi,  

• “İntihar ve İntihar Girişimi İstatistikleri Taslak Formu”nun ele alınarak derlenmesi planlanan değişkenlerin 

değerlendirilmesi. 

 

 

2. Katılımcılar   

Adı Soyadı  Katılımcının Kurumu 
/Ünvanı 

e-posta Telefon 

Yılmaz IRMAK S.B. Halk Sağlığı Kurumu-
Ruh Sağlığı 
Pro.D.B./Psikolog 

yilmazcanirmak@gmail.com 

Orhan ÖZTÜRK J.Gn.K.lığı/Yzb. gsuefa@yahoo.com 456 13 19 

Sinan KİRİŞ J.Gn.K.lığı/İstatistikçi - 456 13 22 

Ahmet TAVUKÇU E.G.Müdürlüğü/Veri Toplama 
ve Yönetimi gb. 

ahmet.tavukcu@egm.gov.tr 462 25 21 

Nalan KARAKUŞ SB. THSK./Ruh Sağlığı 
PDB/Hekim 

kar.nalan@gmail.com 

K.Nahit ÖZMENLER GATA/Psikiyatris Prof. knozmenler@yahoo.com 304 45 01-304 
45 07 

Burak ALTAY Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müd./İstatistikçi 

burak.altay@adalet.gov.tr 204 12 51 

Vezurullah ARSLAN THSK İst. Birimi/V.H.K.İ. vezurullah.arslan@thik.gov.tr 

Ercan ŞEN Aile ve Sosyal P. Bak/. Aile ve 
Toplum Hiz./Uzman 

ercan.sen@aile.gov.tr 

Suat EKİZ E.G.M. Veri Top. Şb. ekiz.suat@hotmail.com 462 25 25 

Fırat EZİN TÜİK İzmir Bölge 
Md./Uzman 

firat.ezin@tuik.gov.tr 



T. Taylan KATILMIŞ TÜİK İzmir Bölge 
Md./Uzman 

taylan.katilmis@tuik.gov.tr 0 232 
4831454/105 

Gürbüz SOYLU TÜİK DEMOGRAFİ 
İST.D.BŞK /Uzman 

gurbuz.soylu@tuik.gov.tr 410 06 04 

Dr.Şebnem BEŞE CANPOLAT TÜİK DEMOGRAFİ 
İST.D.BŞK/ Daire Başkanı 

sebnem.canpolat@tuik.gov.tr 410 06 08 

Dilek GÜDER TÜİK DEMOGRAFİ 
İST.D.BŞK/Grup Sorumlusu 

dilek.guder@tuik.gov.tr 410 06 24 

Nevin UYSAL TÜİK DEMOGRAFİ 
İST.D.BŞK./ Uzman 

nevin.uysal@tuik.gov.tr 410 06 04 

Nurhan SOYER TÜİK/İstatistikçi nurhan.soyer@tuik.gov.tr 410 06 18 

Gülay BALTACI TÜİK/İstatistikçi gulay.baltaci@tuik.gov.tr 410 06 18 

Yeşim YAHYA TÜİK/İstatistikçi yesim.kose@tuik.gov.tr 410 06 18 

 
 

2. Toplantının Gündemi 

 

1. TÜİK tarafından yayınlanan “İntihar İstatistikleri” ve “İntihara Teşebbüs” konusunda yapılan önceki 

toplantılar hakkında bilgilendirme, 

2. TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir İlinde yürütülen “İntihar Girişim İstatistikleri, 2010-2011” 

çalışması hakkında bilgilendirme, 

3. İntihar girişimlerinin 2013 yılından itibaren Türkiye geneli için derlenmesi ve istatistik üretimi konusunda 

işbirliği konularının değerlendirilmesi. 

 

3. Toplantının İçeriği 
 

• Toplantı, Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Sayın Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT’ın oturum 

başkanlığında, intihar girişimi istatistiklerinin 2013 yılı Ocak ayı itibarıyla derlenmeye başlanmasının 

planlandığı ve bu konuda işbirliğinin sağlanması, kurumların mevcut veri derleme sistemlerinin gözden 

geçirilerek ortak bir veri derleme sisteminin kurulması ve “İntihar ve İntihar Girişimi İstatistikleri Taslak 

Formu”nun  ele alınarak derlenecek değişkenler konusunda değerlendirilmelerin yapılması amacıyla 

biraraya gelindiğinin belirtilmesi ve gündem maddeleri hakkında bilgi verilmesi ile başlatılmıştır. Daha 

sonra TÜİK Uzmanı Sayın Nevin UYSAL tarafından, TÜİK tarafından yıllık olarak yayımlanan “İntihar 

İstatistikleri”nin tarihçesi, veri derleme sistemi, içerdiği değişkenler, yaşanan sıkıntılar ile bilgi 

üretilmesi planlanan intihar girişimi istatistikleri konusunda kurumlarla bugüne kadar yapılan 

toplantılar ve alınan kararlar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

• TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nden toplantıya katılan TÜİK Uzmanları Sayın T. Taylan KATILMIŞ ve Sayın 

Fırat EZİN tarafından intihar girişimi istatistikleri konusunda İzmir İlinde yürütülen “İntihar Girişim 

İstatistikleri, 2010-2011” çalışması hakkında sunum yapılarak çalışmanın veri kaynakları, veri derleme 

ve analizler konusundaki sıkıntılar, üretilen istatistikler ve yayın konusunda bilgi verilmiştir. 



• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetler Genel Müdürlüğü Uzmanı Sayın Ercan ŞEN 

tarafından, intihara girişim istatistiklerinin çok önemli olduğu belirtilerek konu ile ilgili 2011 yılında bir 

dizi toplanın yapıldığını, özellikle yapılan son toplantıda Sağlık Bakanlığı’ndan 2 yıl sonra sağlıklı 

verilerin alınabilmesi noktasında karara bağlandığını ve bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı’nın veri 

derleme sistemini oturtmuş olması gerektiğini düşündüğünü ifade etmiştir. 

• Hayati ve Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Grup Sorumlusu Sayın Dilek GÜDER, intihar girişimi veri 

derleme sistemini en hızlı şekilde hayata geçirip Ocak ayından itibaren belirlenecek değişkenler ile veri 

derlemenin başlatılabilmesi için taslak intihar girişimi formundaki değişkenleri görüşleri almak üzere 

tartışmaya açtıklarını ifade etmiştir. 

• Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı’ndan Sayın Dr. Nalan KARAKUŞ, 

hastanelere gelen intihar girişimi vakalarında tıbbi müdahalenin acil servislerde yapıldığını ve vakaların 

bu birimler tarafından kayıt altına alındığını, bazı durumlarda intihara teşebbüs olaylarının 

zehirlenmeler ile karıştığını ifade etmiştir. Kamu hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’nın sistemlerinin farklı 

olmasından dolayı elektronik ortamda, bilgi aktarımında da aksaklıkların yaşandığı ifade etmiştir. Sağlık 

Bakanlığı’nın sisteminde bu konuda bir gelişme olmadığını belirterek intihar girişimi olaylarının Acil 

Servislere gelen her vaka gibi ele alındığını, sistemden bu girişimlerin ayırt edilmesinde zorluklar 

yaşanacağını ve hasta hakları gözetilerek de bu bilgilerin T.C. kimlik numaralarına göre verilmesinde 

sakınca olduğunu ifade etmiştir. Mevcut olan demografik bilgilerin (intihar nedeni, yöntemi vb.) 

sistemden alınabileceğini fakat farklı bir çalışmanın bir yıldan önce yapılamayacağını belirtmiştir. 

• Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Sayın Yüzbaşı Orhan ÖZTÜRK, intihar ve intihar girişim olaylarının 

adli vaka olarak değerlendirilerek kendi sistemleri içinde kayıt edildiğini ve Cumuriyet Savcılıklarına da 

bilgi verildiğini belirtmiştir. Önerilen taslak formu kağıt ortamında uygulamanın kendilerine ayrıca bir 

yük getireceğini belirterek, sistemden istenen bilgilerin istendiğinde manyetik ortamda T.C. Kimlik 

numaralarıyla birlikte verilebileceğini belirtmiştir. Ek olarak, kendi sistemleri içinde derledikleri intihar 

girişimi verilerinde, önerilen taslak formdaki bazı bilgilerin derlenmediğini, bazı bilgilerin de 

seçeneklerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Sn. ÖZTÜRK, medeni durumda “bilinmiyor” seçeneğinin 

olmadığını, eğitim durumunda farklı seçeneklerin olduğunu, intihar saatinin olmadığını, açık adres ve 

telefon bilgilerinin olmadığını, intihar eden kişinin yakınına ait bilgilerin olmadığını, intihar 

nedenlerinde farklılıkların olduğunu vb. belirtmiştir. Taslak formdaki bilgilerin ancak sadeleştirilerek 

sistemlerine yansıtılabileceğini, aksi takdirde olay anında bu bilgilerin doldurulmasının uygulamada 

zaman alacağını belirtmiştir. 

• Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Sayın Ahmet TAVUKÇU, intihar ve intihar girişimi verilerini farklı bir 

veritabanında derlediklerini, yeni eklemelerin uygulamada zorluklara neden olabileceğini belirtmiştir. 

Genel Müdürlüğün bünyesindeki veritabanlarının tek bir veritabanına dönüştürülmesinin planlandığını 

da ifade ederek taslak intihar girişimi formundaki bilgilerin sade bir şekle dönüştürülerek sistemlerine 

dahil edilebileceğini belirtmiştir. 

• Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden Sayın Burak ALTAY, Resmi İstatistik Programı toplantısında 

kendilerine iletilen taslak form ile ilgili olarak kurumlarında değerlendirme yaptıklarını, intihar ve 

intihar girişimleri konusunda sistemlerinde değişiklik yapmak üzere formdaki belirli bilgileri göz önüne 

aldıklarını belirtmiştir. Raporlamanın kağıt ortamında yapıldığını, manyetik ortamda aksaklıkların 

olduğunu, kurumsal veri tabanlarını oluşturmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Kurum sistemlerinde 

yapılması planlanan değişiklik ile bu bilgilerin ancak 6. aydan itibaren yeni formatta derlenebileceğini 

belirtmişlerdir. 

• Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden Prof. Dr. Sayın Albay Kamil Nahit ÖZMENLER, askeri birliklerdeki 

erler ve subaylar arasındaki intihar ve intihar girişimi verilerinin Akademilerine intikal ettiğini, aynı 



zamanda Cumhuriyet Savcılıklarına da gönderildiğini belirterek verilerin istendiği takdirde 

veritabanlarından geçilerek TÜİK’e verilmesi konusunda herhangi bir sakınca olmadığını belirtmiştir. 

• Sayın Ercan ŞEN, TÜİK tarafından bugüne kadar açıklanan intihar istatistiklerinde kurumsal yerlerdeki 

intiharların dahil edilmediğini düşündüğünü belirterek açıklanan rakamlarda kapsam eksikliği 

olabileceğini, bu nedenle verilerin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.  

• Sayın Dr. Nalan KARAKUŞ, ölüm belgesinde intiharların adli vaka olarak belirtildiğini, bu nedenle 

intiharların bu verilerden kontrol edilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca, formun başlığının “İntihar ve 

İntihar Girişimleri” olarak değil, sadece “İntihar Girişimleri” olarak kalmasını önermiştir. Ailedeki 

anlaşmazlıklar sonucu intihar vakalarının gerçekleşebildiğini, ailede şiddet, zarar verme olayı olmadan 

da intihara sürüklenen kişiler olabileceğini belirterek intihar nedenlerinden “Aile içi şiddet” 

seçeneğinin “Ailevi sorunlar” ya da “Aile geçimsizliği” şeklinde değiştirilmesini önermiştir.  

• Sayın Ercan ŞEN, formun daha sade bir şekle dönüştürüldükten sonra Kurumlar tarafından  

uygulanması konusunda geri dönüş alınması gerektiğini belirtmiştir. Formun başlığının “İntihar 

Teşebbüsleri” değil “İntihar Girişimleri” olarak kalmasının doğru olacağını belirtmiştir. “Aile içi şiddet” 

ifadesinin sözel, fiziksel ve duygusal boyutlarının olduğunu belirterek terminolojik açıdan bu şekilde 

kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. “Okul başarısızlığı” ve “Sınav kaygısı” seçeneklerinin 

birleştirilmesi, madde bağımlılığının ayrı bir seçenek olarak alınması, “Taciz/tecavüz” seçeneğinin 

yanına “Cinsel istismar”ın eklenmesi ve “Gelişim dönemi sorunları” seçeneğinin “Ergenlik dönemi 

sorunları” olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, intihar girişimleri konusunda mevcut 

yapıyı ortaya koyan değerli bir çalışma gerçekleştirdikleri için İzmir Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür 

etmiştir. 

• Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Sn. Ahmet TAVUKÇU, her intihar ve intihar girişimi vakasının mutlaka 

savcılıklara intikal ettiğini belirterek Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP Projesi) veritabanından verilerin 

alınabileceği düşüncesinde olduğunu belirtmiştir. 

• TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nden Sn. T. Taylan KATILMIŞ, UYAP veritabanında da eksikliklerin 

bulunduğunu belirtmiştir. 

• Sayın Dr. Nalan KARAKUŞ, ölüm nedenlerinin veri girişi esnasında Uluslararası Hastalık Sınıflaması 

(UHS10)’da ölüm nedeni “intihar” ise “ İntihar İstatistik Formu doldurunuz” şeklinde bir uyarı yazılması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

• Sn. Dilek GÜDER, kurumlardan alınacak verilerdeki mükerrerliklerin önlenmesi açısından verilerin 

mutlaka T.C. kimlik numaraları ile bireysel veri şeklinde alınması gerektiğini belirtmiştir. 

 
 

4. Alınan Kararlar  

 

1- İntihar Girişimi İstatistikleri Taslak Formunda yer alan bilgilerin sadeleştirilerek revize edilmesi ve ilgili 

kurumlarca uygulanması konusunda resmi yazı gönderilmesine, 

2- Uygulama konusunda üst düzeyde bilgilendirme yapılmasına, 

karar verilmiştir. 

 

 

 


