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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
RİP Konu Başlığı: İNTİHAR / İNTİHAR GİRİŞİMİ İSTATİSTİKLERİ 

Toplantı Tarihi/Saati: 23.12.2015  Saat:14.00 

Toplantı No: 1 

Toplantı Yeri: TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu 

 
 

1. Toplantının Amacı 

 

İntihar istatistikleri konusunda bugüne kadar yürütülen çalışmalar ile gelecekte yayımlanması 
planlanan İntihar Girişimi istatistikleri konusunda ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, 
işbirliği yapılan alanlarda yaşanan sorunları aktarmak, görüş ve önerilerini almak.  

   

 

2. Katılımcılar   

Adı Soyadı  Çalıştığı Birim/Ünvanı e-posta Telefon 

Salim GÜRBÜZ TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grup Sorumlusu 

salimgurbuz@tuik.gov.tr 410 06 24 

Nevin UYSAL TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/Uzman 

nevinuysal@tuil.gov.tr 410 06 04 

Nurhan SOYER TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı-Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/Ist. 

nurhansoyer@tuik.gov.tr 410 06 04 

İdris BEYAZİT TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı-Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/Uzman 

idrisbeyazit@tuik.gov.tr 410 06 18 

Murat ERDEM GATA/Doç. Dr. merdem@gata.edu.tr 304 45 06 

Çiğdem KOZAN Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü/Memur 

hayrancgdm@live.com 204 12 51 

Nazlı ERKE Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü/Memur 

nazli.bayram379@hotmail.com 204 12 51 

Seda SARI Emniyet Genel Müdürlüğü/İst. secakir@egm.gov.tr 462 25 38 

Selçuk KANSAV Jandarma Genel 
Komutanlığı/Suç. Ks. A. 

skansav@jandarma.tsk.tr 456 13 58 

Sinan KİRİŞ Jandarma Genel Komutanlığı/İst. yasemin.demirbilek@icisleri.gov.tr 456 13 19 
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3. Toplantı Gündemi  

 

1. İntihar/İntihar Girişimi İstatistikleri konusunda Resmi İstatistik Programı 2012-2016 
kapsamında yer alan çalışmaların değerlendirilmesi, 

2. İntihar/İntihar Girişimi İstatistikleri  konusunda kurum/kuruluş ve üniversiteler arası 
işbirliğinin geliştirilmesi, ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve yürütülen/planlanan 
çalışmaların paylaşılması. 

  

Toplantıda görüşülen diğer konular; 

 

4. Görüşülen konular/Sorunlar  

2012-2016 Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında, “Sosyal ve Demografik İstatistikler” 

ana konu başlığı altında yer alan alt konu başlıklarından biri olan “Nüfus ve Demografi İstatistikleri” 

konusundaki toplantı, Hayati ve Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Grup Sorumlusu Sn. Salim 

GÜRBÜZ’ün, açılış konuşması ve gündem maddelerini belirtmesi ile başlamıştır. Sn. Nurhan 

SOYER, TÜİK’te yürütülen çalışmaların özetlendiği bir sunum yapmıştır. Bu sunumda; 

� Anahtar değişken olarak TC Kimlik Numarasının kullanıldığı, gizlilik ilkeleri 

çerçevesinde TC kimlik numarasının ISTNUM adı verilen bir değişkene dönüştürülerek 

iş ve işlemlerin yürütüldüğü ve ifşa edilmediği, 

� Geçen yıllarda Jandarma Genel Komutanlığından TC Kimlik Numarası bilgisi 

alınamadığı, bundan kaynaklı veride kapsam eksikliği sorunu ile karşılaşıldığı, fakat şu 

anda bu sorunun aşılmış olduğu, 

� Eğitim durumu vb. eksik değişkenlerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

(ADNKS)’den tamamlandığı, 

� Yurtdışı ikametgahlıların veriden ayrıştırıldığı, il-ilçe idari bölünüş adlarının kontrol 

edildiği ve standart kodlar atandığı, 

� Olay tarihi (ay, gün, yıl) değişkenlerinin ayrı ayrı olmasının veri analizi açısından 

önemli olduğu, 

� Analiz safhasında çapraz tablolar alınarak mantık kontrolü yapıldığı ve değişkenlerin 

frekanslarına bakıldığı, 

� Aykırı değerlerin sorgulandığı ve tüm değişkenlerin aynı standarda getirilerek verinin 

birleştirildi ği,  

� Mükerrer kayıtlara tekrar bakıldığı, değişkenlerin önceki yılların verileri ile 

karşılaştırıldığı,  

� Kurumsal veritabanına atılan verinin test ortamında kontrol edildiği, 
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� Haber bülteni ve web tablolarının hazırlandığı, ayrıca Merkezi Dağıtım Sistemi 

(MEDAS) aracılığıyla da verinin kullanıcılara sunulduğu ifade edildi.  

Veri kaynaklarındaki sıkıntılara de değinen Sn. SOYER, kurumlardan (Sağlık Bakanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Genelkurmay 

Başkanlığı, Emniyet GenelMüdürlüğü) beklentilerini şöyle özetledi: 

� Verilerin resmi yazı ile gönderilen örnek veri setine uygun formatta ve gecikme 

olmaksızın (zamanlı) gönderilmesi 

Sn.SOYER İntihar Girişimi istatistiklerinde de intihar istatistikleri için yürütülen iş ve 

işlemlerin aynısını yaptıklarını ifade etti.  Bu konuda GATA katılımcısı Sn. Doç. Dr. Murat 

ERDEM “attempt” ifadesinden hareket ile doğru kullanımın “İntihara teşebbüs” değil 

“ İntihar girişimi” olduğunu teyit etti.  İntihar Girişimi ile ilgili olarak verilerin eksik 

olduğunu düşündüğünü beyan eden Sn. SOYER’e cevaben, Emniyet Genel Müdürlüğü 

temsilcisi Sn. Seda SARI intihar girişimleri ile ilgili diğer aylara ait verilerin durumunu 

üstlerine soracağını bildirdi. Konuyla ilgili devam eden tartışmalarda; 

� GATA temsilcisi Sn. Doç.Dr. Murat ERDEM, girişim istatistikleri verisinin intihar 

verisine oranının 1’e 7 olmasını az buldu ve 30 kata kadar  olabileceğini belirtti. 

� Jandarma temsilcisi Sn. Sinan KİRİŞ, girişimde bulunanların sağlık masraflarının 

sigorta tarafından karşılanmadığını belirtti. 

� Sn. Seda SARI , bir kişinin 7 kez intihar ettiği gibi bir durumla karşılaştıklarını ve bunu 

düzelttiklerini belirtti. 

� Sn. Sinan KİRİŞ, sistemlerinin asayiş öncelikli tasarlandığını ve bir anda bu sistemin 

değişmesinin zor olduğunu ifade etti. Ama çalıştıklarını ve tarafımıza verileri 2016 

Ocak sonu gibi göndereceklerini ifade etti. 

� Jandarma temsilcisi Sn. Selçuk KANSAV, sonradan istenen TCKN’lerin resmi yazıyla 

istenmesinin daha uygun olacağını belirtti. 

� Toplu verinin Jandarmadan gelmesi söz konusu olduğundan ilçe Jandarmalardan 

yazılarının gelmesine gerek olmadığı belirtildi. Bunu engellemek için bir listenin 

Selçuk Bey’in belirttiği mail adresine gönderilmesinin etkin olacağı ifade edildi. İlçe 

Jandarmalara talep valilik ve-veya kaymakamlıktan geldiğinde bu durumda veri 

TÜİK’e yine mecburen gönderilmektedir. Bunu kökten çözmek için de TÜİK 

tarafından İçişleri Bakanlığına artık bu verinin JGNK tarafından topluca gönderildiğine 

ve gerek kalmadığına ilişkin bir yazı gönderilmesinin uygun olacağı belirtildi. 
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5. Alınan Kararlar  

 

1. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşların bünyelerinde (Kurumun kendisinde veya bağlı 

olduğu Bakanlıkta) bağımsız istatistik birimlerine sahip olup olmadıkları, varsa bu birimlerde 

istihdam edilen personel sayısı bilgilerinin bildirilmesine, 

 
karar verilmiştir. 
  

 
 

6. Bir sonraki Toplantı Tarihi 

Tarih:    Saat:    Yer:    

Gündem:    


