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İntihar olayları ile birlikte intihar girişimi olaylarının da derlenmesi konusunda Emniyet Genel 
Müdürlüğü Ana Komuta Kontrol Daire Başkanlığı ile yapılan toplantıda görüşülen konular: 
 

Demografi İstatistikleri Daire Başkan Vekili Sn. Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT’ın intihar olayları ile 

birlikte intihar girişimi olaylarının da derlenmesi ve bu konuda istatistik üretiminin önemi hakkındaki 

açıklamaları ile görüşmeler başlamıştır. Sn. CANPOLAT, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile hali 

hazırda intihar olaylarının derlenmesi konusunda 1962 yılından beri işbirliği yapıldığını ve 15 Nisan 

2004 tarihinde yapılan veri değişimine ait protokol ile polis teşkilatının sorumlu olduğu yerleşim 

yerlerindeki intihar olaylarına ilişkin verilerin de 2008 yılından beri manyetik ortamda alındığını 
belirtmiştir. EGM’nin Kurumumuz tarafından düzenlenen Resmi İstatistik Programı (RİP) 

Toplantılarına da düzenli olarak katıldığından söz edilerek, son dönemde yapılan intihar girişimleri ile 

ilgili toplantılara da katılım sağlandığını ve tüm kurumlarla birlikte bir form geliştirildiğini belirtmiştir. 

Geliştirilen formun hem hali hazırda derlenen intihar olayları hem de intihar girişimi olayları için 

kullanılacak olan yeni bir form olduğunu, bu konuda 1 Mart 2013 tarihi itibarıyla TÜİK’in kurumlara 

bu formun kullanıma başlamasıyla ilgili resmi yazıların gönderildiğini belirtmiştir. İlgili kurumların 

formu ya kendi sistemlerine uyarlanarak ya da direk kullanılarak bilgi üretmeleri konusu kapsamında, 

EGM’ye 12 Şubat tarihli bir yazı gönderildiğini belirtmiştir. Bu yazıya istinaden EGM tarafından 4 Mart 

tarihinde gönderilen yazıda formdaki intihar girişimi nedeni ve kişinin bu konudaki geçmişi (daha 

önce intihar teşebbüsünde bulunup bulunmadığı, ilaç kullanma durumu vb.) ile ilgili bilgilerin çok 
detaylı olduğu için derlenemeyeceği konusunun bildirildiğini belirtmiştir. 

 

Kayıt Sistemleri Daire Başkan Vekili Sn. Dr. Levent AKÇAY, RİP kapsamında kurumlarla yapılan işbirliği, 

idari kayıtların önemi, verilerin kalitesi konularında bilgilendirmelerde bulunmuştur. Kaliteli ve doğru 

üretilen bilgilerin tüm kurumların ve ülkemiz için yararına değinerek RİP kapsamında belli başlıklar 

altında zaten EGM ile yapılan işbirliğinden bahsetmiştir. 

 

Ana Komuta Kontrol Daire Başkanı Sn. Mustafa ŞAHİN, ilk önce ziyaretten doğan memnuniyetini 

belirterek veri üretimi ve paylaşımı konusunda tereddütlerinin olmadığını, işbirliğini desteklediklerini 

belirtmiştir. EGM bünyesinde intihar olaylarının “şüpheli ölüm-adli vaka” olarak ele alındığını ve 
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intihar girişimlerinin sağlık kuruluşları tarafından kendilerine sevk edildiğinde asayiş suçu olarak 

değerlendirilerek kayıt altına alındığını belirtmiştir. Bu doğrultuda, hastane ya da sağlık kuruluşlarının 

acil servislerine getirilen kişilerin ailelerinin girişimi bildirmediği ya da doktorların zehirlenme olayı 

olarak kaydettikleri olayların kapsanmayacağını belirtmiştir. Sağlık kuruluşu tarafından kendilerine 

intikal eden olayların intihar girişimi olarak alındığı ve bilgilerin sağlık personelinin doldurduğu 

formlardan aktarıldığını ifade etmiştir. Bu arada, kendini köprüden ya da binadan atlayacağını 

söyleyerek olay çıkaran kişilerin asayiş kapsamında değerlendirilmediğini, memurları meşgul 

etme/görevlerinden alıkoyma, vatandaşlara kötü örnek olma vb. nedenlerle suçlandığını belirtmiştir. 

 
Ana Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, Veri Toplama ve Yönetimi Şubesi’nden polis memuru Sn.  

Muhterem Ahmet GÜNGÖR, intihar olaylarının sistemlerinde eski form kullanılarak kaydedildiğini, 

ancak intihar girişimlerinin bu kapsamda sistemlerinde tutulmadığını belirterek EGM bünyesindeki 

veri tabanlarının tek bir veri tabanına dönüştürülmesi çalışmalarına ait projenin sürdürüldüğünü, 

aşama aşama yeni sisteme entegrasyonların yapıldığını belirtmiştir. Henüz asayiş ile ilgili konuların 

yeni sisteme aktarılmadığını belirterek yeni sisteme geçildiğinde yeni formun kullanılabileceğini 

belirtmiştir. 

 

Ana Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, Veri Toplama ve Yönetimi Şubesi’nden polis memuru Sn. Hacı 

MECİT ve Veri Analiz ve Değerlendirme Şubesi’nden polis memuru Sn. Ziya KOÇAK ise EGM 
bünyesindeki bir başka uygulama olan SAM projesinden de intihar girişimlerinin alınamayacağını 

bildirilmişlerdir. 

 

Sn. ŞAHİN, EGM bünyesinde üretilen istatistiklerin kullanıcılar ile paylaşılmadığını, üretilen 

istatistiklerin başka kurumlarla paylaşılasında bir sakınca olup olmadığını sormuştur. Ayrıca, TÜİK 

tarafından açıklanan suç ile ilgili açıklamalarda EGM kayıtlarının hedef gösterilmesinden ve yanlış 

yorumlanmasından rahatsız olduklarını da ifade etmişlerdir. 

 

Sn. CANPOLAT ve Sn. AKÇAY tarafından EGM’nin kendi ürettiği istatistikleri paylaşmada bir sakınca 

görmediklerini belirtmişlerdir. 

 

Görüşme sonrasınada;   
 

• EGM tarfından intihar ve intihara teşebbüs olaylarının yeni form kullanılarak sistemlerine 

uyarlanmasına (bu çalışmalar için yeni sisteme geçiş için beklenilmemesine), 

 

• Yeni intihar ve intihar girişimi formunun EGM’nin sistemine entegrasyonunda ve formdaki 
bilgilerin derlenmesi konusunda TÜİK’in her türlü danışmanlık hizmeti sağlamasına, 

 

• İntihar girişimi verilerinin sağlıklı olarak derlenmesi konusunda hastanın ilk getirildiği yer olan 

acil servislerdeki doktor ve sağlık çalışanlarının olayları kayıt altına alması konusunda TÜİK’in 

Sağlık Bakanlığı ile görüşmesine, 

 

karar verilmiştir. 

 

 


