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Konu

: Resmi İstatistik Programı – Suç ve Adalet İstatistikleri

Yer

: TÜİK, Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Toplantı Odası

Tarih/Saat

: 27.03.2019 / 14.00

Gündem

: Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri

Bu toplantının amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nden alınan 2018 yılı Ocak Aralık dönemine ait 12 aylık “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk” verileri
üzerinde yapılan analizler sonucunda tespit edilen eksik ve tutarsız kayıtların giderilmesi ve
veri kalitesi ile ilgili olarak çalışmanın genel olarak değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.
Toplantı sonucunda;
1. EGM verilerinde özellikle CS_S2 (Doğum tarihi - doğum tarihi bilinmiyor ise bitirdiği
yaşı), CS_S8 (Bağımlılık yapan madde kullanıp kullanmadığı, kullanıyor ise adı,
birden çok madde kullanımı) ve CS_S17 (İsnat edilen suçu/kabahati işlemede teşvik
olup olmadığı -veri setinde bu başlık tamamen boş gelmiştir-) sorularında boş gelen
kayıtların doldurulmasına ve CS_S17 hariç bu sorularda ve soru formundaki diğer
sorularda tespit edilen (verinin girişi sırasında kullanılan ekranlardan veya verinin
çekilmesi aşamasında oluşturulan sorgulardan kaynaklanan) yazılımsal ve/veya veri
girişi kaynaklı hataların düzeltilerek, 2018 toplu verisinin Kurumumuza ivedi olarak
gönderilmesine,
2. Veri setinin daha sağlıklı alınabilmesi için kayıt deseninde birden fazla seçenekli
soruların tek değişken olarak ve aralarında (,) ya da (;) ayracı konularak
gönderilmesine,
3. Kod ve ad olarak verilen değişkenlerin sadece ad olarak verilmesine,
4. Kullanılmayan değişkenlerin veri setinden çıkarılmasına,
5. 2019 verisi için Nisan ayı içerisinde EGM’deki veri yapısının, veri tablolarının ve veri
giriş ekranlarının incelenmesine, bu yapıdan verilerin daha sağlıklı alınabilmesi
yönünde form akışının düzenlenmesine,
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6. Sorularda “Diğer” seçeneği işaretlenmiş ise “Açıklamalar” bölümünün boş
bırakılmadan doldurulmasına,
7. 6 aylık ve yıllık olarak gönderilen verilerin Kurumumuza gönderilmeden önce veri
kalite ve tutarlılık analizlerinin yapılarak Kurumumuza gönderilmesine,
8. İlgili kurumların katılımı ile çalışmanın geliştirilmesine,

karar alınmıştır.

Katılımcılar:
Adı Soyadı

Kurumu

Görevi

e-posta

Bora BORANLIOĞLU

TÜİK / KAİG

Grup
Sorumlusu

bora.boranlioglu@tuik.gov.tr

Gökçe ÇETİNKAYA

EGM /
Asyş.Dai.Bşk.

Komiser Yrd.

gokce.cetinkaya@egm.gov.tr

Sadık SÜNBÜL

EGM /
Asyş.Dai.Bşk.

Polis Memuru

sadik.sunbul@egm.gov.tr

Mehmet EVİRGEN

EGM / Bilgi
Tekn.Dai.Bşk

Polis Memuru

mehmet.evirgen@egm.gov.tr

Çiğdem Aysin DİNÇMEN

EGM / Bilgi
Tekn.Dai.Bşk

Programcı

caelma@egm.gov.tr

Gülçiçek ELMAS

EGM / Bilgi
Tekn.Dai.Bşk

Komiser Yrd.

gulcicek.elmas@egm.gov.tr

Havva ARSLAN

EGM /
Koordinasyon
Dai.Bşk.

Komiser Yrd.

havva.arslan@egm.gov.tr

Sadık SAYGI

EGM /
Koordinasyon
Dai.Bşk.

Polis Memuru

sadik.saygi@egm.gov.tr

Cengizhan GÜDER

TÜİK / KAİG

İstatistikçi

cengizhan.guder@tuik.gov.tr

Onur CAN

TÜİK / KAİG

İstatistikçi

onur.can@tuik.gov.tr

Zeliha EVCİ

TÜİK / KAİG

4B Sözleşmeli
Personel

zeliha.evci@tuik.gov.tr
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