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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

1.1. ARAġTIRMANIN KONUSU 

Sağlıkla ilgili kayıtlar arasında bulunan doğum, ölüm, evlenme ve boşanma 

gibi olaylar yaşamsal istatistikler başlığı altında toplanmaktadır. Yaşamsal 

istatistikler, ülkelerin sağlık durumunun saptanması, sağlık hizmetlerinin 

planlanması, değerlendirilmesi ve halk sağlığı çalışmalarının yönlendirilmesi 

açısından temel veri kaynaklarıdır.  

Sağlık politikalarına ve uygulamalarına yön verirken öncelikle sağlığı etkileyen 

durumların boyutu saptanmalı, daha sonra bu sorunlara göre hizmetler 

planlanmalıdır. Yaşamsal istatistikler yeterli kalitede değilse, sağlık sorunlarının 

doğru tanımlanması ve doğru hedeflerin seçilmesi beklenemez. Türkiye’de yaşamsal 

istatistiklerin nicelik ve nitelik açısından yetersizliği, gereksinime yönelik sağlık 

hizmeti planlanmasının ve etkin kaynak kullanımının önündeki önemli engeller 

arasında yer almaktadır.  

Türkiye’de ölüm verilerinin elde edilebileceği temel kurum, Türkiye İstatistik 

Kurumu’dur (TÜİK). TÜİK, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile il ve ilçelerde meydana 

gelen ölümlere ilişkin verileri derleyip her yıl yayımlamaktadır. Ancak toplanan bu 

veriler ülkemizdeki ölümlere dair gerçek durumu yansıtacak yeterlilikte değildir. Bu 

konuda yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın, ölüm bildirimlerindeki 

bilgilerin doğruluğu kesin değildir ve özellikle ölüm nedenselliği açısından düşük 
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kalitededir. Kırsal bölgelerdeki ölümlerin tespiti çok eksiktir. Kentsel alanlarda ise, 

belediye sınırları içindeki ölümlerde belediyeden defin ruhsatı alma zorunluluğu 

olduğu için sayılar doğruya yakın biçimde saptanmakta, ancak bu belgelerdeki kişi 

özelliklerinin ve ölüm nedenlerinin ne düzeyde doğru bildirildiği 

belirlenememektedir. Özellikle, günümüzde kronik ve dejeneratif hastalıkların 

çoğalması, bir kişide birden fazla kronik hastalığın bulunması ve çoğu kez ölüm 

olayının birbirini doğuran hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkması, ölüm 

nedenlerinin belirlenmesini ve ölüm istatistiklerini çok karmaşık işlemler haline 

getirmektedir. Ölüm belgeleri düzenlenirken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, 

belgeye yalnızca son ölüm nedeninin yazılmasıdır. Son ölüm nedenini ortaya çıkaran 

hastalık ya da olayın tümüyle saf dışı bırakılmasına neden olan bu durum, özellikle 

evde gerçekleşen ani ölümlerde önemli bir sorundur. Bu ölümlerin nedeni olarak 

kalp krizi, kalp yetmezliği gibi tahmini nedenler ya da yaşlılık, kalp durması gibi 

bilimsel olmayan bildirimler yapılmaktadır. Böylece ülke genelinde veya belli bir 

bölgede gerçekleşen ölümler hakkında hatalı bilgi elde edilmekte ve ölüm 

nedenleriyle mücadelede yanlış hedefler seçilmektedir  (1, 2).  

Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları sürecinde, ülkemizdeki ölüm nedeni 

istatistiklerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin istatistikleri ile aynı standartlara 

ulaştırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve TÜİK işbirliği ile bir proje başlatılmış ve 

2009 yılı itibariyle ölüm verisi toplama yöntemi değiştirilmiştir. Proje kapsamında 

uluslararası standartlara uygun temel, ara ve son ölüm nedenlerini içeren bir ölüm 

belgesi (Ek 1) kullanılmaya başlamış, her ilde bir koordinatör hekim ve sağlık 

kuruluşlarından birer referans hekim seçilmiştir. Nitelikli ölüm verisi toplanması 

amacıyla yürütülen bu çalışmalar sonucunda ölüm kayıtlarının kalitesinde artış 

beklenmektedir. Ancak ne Sağlık Bakanlığı’nın ne de TÜİK’in bu değerlendirmeyi 
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yapacak herhangi bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bu nedenle, ölüm 

bildirimlerimlerinin niceliğinin saptanmasına, ölüm belgelerinin niteliğinin 

araştırılmasına ve mevcut eksikliklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar önem 

taşımaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır ve 

ölüm bildirimlerinin kalitesine yönelik bilgi oldukça kısıtlıdır.  

 

1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 

 

Bu çalışmanın genel amacı, uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen 

sürveyans sistemlerini değerlendirme kriterleri temel alınarak, Türkiye’de 2009 

yılından itibaren uygulanmaya başlayan ve kentsel nüfusu (il ve ilçeler) kapsayan 

yeni ölüm bildirim sistemini İzmir İli örneğinde a) veri kalitesi ve b) işleyiş sorunları 

açısından değerlendirmektir.  

 

a) Veri kalitesinin değerlendirilmesinde, İzmir’de gerçekleşen ölüm 

bildirimlerinin tamlık (İzmir’in kentsel alanlarında meydana gelen tüm ölümlerin 

eksiksiz olarak Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi) ve doğruluk (2010 yılında 

düzenlenen ölüm belgelerdeki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve temel ölüm 

nedenlerinin uygunluğu) kriterlerine göre incelenmesi hedeflenmiştir.  

 

b) Ölüm bildirim sisteminin işleyiş sorunlarının kabul edilebilirlik, basitlik ve 

faydalılık kriterleri çerçevesinde belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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1.3. HĠPOTEZLER 

 

Hipotez 1: İzmir’de 2001-2010 yılları arasında ölüm bildirim sisteminin kapsadığı 

alanlarda (kentsel bölgeler) beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerin 

tamlık düzeyi yeterli değildir.  

 

Hipotez 2: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında bildirilen ölüm sayıları ve bu sayılara 

dayanarak hesaplanan kaba ölüm hızları güvenilir değildir.  

 

Hipotez 3: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile Sağlık 

Müdürlüğü’nün 2010 yılı ölüm kayıtları arasında tutarsızlık vardır.  

 

Hipotez 4: İzmir’de 2010 yılında yapılan ölüm bildirimlerinin veri kalitesi düşüktür.  

 

Hipotez 5: Türkiye’de 2009 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni ölüm 

bildirim sisteminin basitlik, faydalılık ve kabul edilebilirlik kriterleri açısından 

işleyiş sorunları bulunmaktadır. 

 

1.4. VARSAYIMLAR 

 

İzmir’de 2010 yılında düzenlenen ölüm belgelerindeki bilgilerin, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğü tarafından 

doğru olarak kaydedildiği (bilgisayar kayıtları ile belgelerdeki bilgilerin aynı olduğu) 

kabul edilmiştir. 
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1.5 ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ  

 

Ölüm istatistikleri, toplumların sağlık düzeyinin iyileştirilmesinde ve 

sosyoekonomik gelişmenin planlanmasında kullanılan temel verilerdir. Bu nedenle 

istatistiklerin kapsamlı, zamanında, tam ve doğru olarak toplanması büyük önem 

taşımaktadır.   

Türkiye, ölüm istatistikleri açısından düşük kalitede veriye sahip olan ülkeler 

arasında yer almakta ve ölüm verileri ulusalararası alanda kabul görmemektedir (3, 4, 

5). Bu durumun temel nedeni, yasal zorunluluk olmasına karşın tüm ölümler için 

ölüm belgesi doldurulmamasının, doldurulan belgelerde ise önemli eksiklikler ve 

hatalı bilgiler bulunmasının yanı sıra, uygun olmayan temel ölüm nedenlerinin 

yazılmasıdır (1, 5, 6).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası 

kuruluşlar, yaşamsal istatistik sistemlerinden elde edilen verilerin iyileştirilmesi için 

mevcut yapılanmanın tüm boyutlarını ele alan sistematik değerlendirmeler 

yapılmasını temel bir gereklilik olarak tanımlamaktadır (7, 8, 9). Ancak ülkemizde 

ölüm istatistiklerinin kalitesini ulusal düzeyde değerlendiren araştırma bulgusu 

bulunmamaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki araştırma sistemin 

durumu konusunda bütüncül bir bilgi sağlamamaktadır. Bazı çalışmalar anne ve 

bebek ölümleri gibi belli gruplara odaklanırken (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 

bazıları yalnızca hastane kayıtlarının incelenmesi gibi dar bir alanla sınırlı kalmış 

(18, 19, 20, 21), il genelini kapsayan çalışmalarda ise sınırlı sayıda kriter açısından 

değerlendirme yapılmıştır (22, 23, 24). Bu nedenle, ölüm bildirimlerinin niceliksel ve 

niteliksel düzeyini geniş kapsamlı bir nüfus açısından bütüncül olarak incelemeyi 

amaçlayan araştırmalar önem taşımaktadır.   
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Ölüm istatistiklerinin iyileştirilmesi gerekçesiyle 2009 yılından bu yana 

uygulanmaya başlayan yeni ölüm bildirim sistemi, ülkemiz için önemli bir adımdır. 

Bu uygulama tüm boyutları ile değerlendirilerek, başarısını etkileyen durumlar 

ortaya konmalıdır. Bu gereksinimden yola çıkarak DSÖ, BM ve Amerikan Hastalık 

Kontrol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

tarafından önerilen kriterler temel alınarak ölüm bildirim sisteminin İzmir İli 

örneğinde değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturulmuştur. Böylece ölüm 

bildirim sistemini uluslararası sürveyans kriterlerine dayanarak değerlendiren bir 

çalışmanın yürütülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar ile İzmir 

Sağlık Müdürlüğü ve TÜİK’in bu konuda verdiği hizmeti yeniden değerlendirmesine 

ve geliştirmesine katkı sağlanmasının yanı sıra, uzun erimde ülke genelinde ölüm 

bildirim sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi 

hedeflenmiştir.  

 

1.6. SINIRLILIKLAR VE KARġILAġILAN GÜÇLÜKLER 

 

 Çalışmada ölüm bildirimlerinin tamlığının değerlendirilmesinde kullanılan 

dolaylı demografik teknikler, beş yaş ve üzerinde meydana gelen ölümlerin 

tamlığına ilişkin bir tahmin sunmaktadır. Bu nedenle 2001-2010 yılları 

arasındaki tamlık düzeyi tüm yaş grupları için değil, beş yaş ve üzerinde 

gerçekleşen ölümler için belirlenmiştir.  

 Temel ölüm nedenlerinin uygunluğunun mevcut kayıtlara dayanarak 

incelenmesi nedeniyle, değerlendirmeler ölüm belgelerindeki bilgilerle sınırlı 

kalmış, gerçek ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik bir sorgulama 

yapılmamıştır.  
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 Ölüm belgelerine ölen kişinin mesleğinin standart bir sınıflama yapılabilecek 

şekilde kaydedilmemesi nedeni ile bu değişkene göre analiz 

uygulanamamıştır.   

 

1.7. TANIMLAR  

 

Hastalık ve Sağlık Sorunlarının Uluslararası Sınıflandırması (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-ICD): DSÖ 

tarafından geliştirilen, hastalık ve yaralanmaların sınıflandırılması için yaygın olarak 

kullanılan sistemdir. Her bir hastalığın ya da hastalıklar dizisinin tayin edilmiş bir 

ICD kodu veya ICD grubu vardır (25). 

 

Ölüm Belgesi: Bir hekim ya da yasal olarak görevlendirilmiş diğer uzmanlar 

tarafından hazırlanan, ölüm nedenini ve ölen kişinin tanımlama bilgilerini içeren 

resmi kayıtlardır (25). 

 

Ölüm Bildirimlerinin Doğruluğu: Ölümlerin belgelenme sürecinin yanı sıra 

verilerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve kodlanması sırasında hata yapılmaması, 

bilgilerin eksik ya da gerçekte olduğu durumdan farklı olmamasıdır (7). 

 

Ölüm Bildirimlerinin Kapsayıcılığı: Ölüm nedeni istatistiklerinin yasal olarak 

toplanmasının zorunlu olduğu alanlarda yaşayan nüfusun, ülkenin toplam nüfusu 

içindeki orantısıdır  (7).  
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Ölüm Bildirimlerinin Tamlığı: Ölüm bildirim sisteminin kapsadığı nüfusta 

gerçekleşen tüm ölümlerin tespit edilip ilgili kurumlara bildirilmesidir. 

Kapsayıcılıktan herhangi bir sapma durumunda tamlık sorunu (kapsama hatası) 

ortaya çıkmaktadır (7). Örneğin sistemin yasal olarak tüm ülke genelinde 

uygulandığı, ancak gerçekleşen ölümlerin yalnızca yarısının bildirildiği bir durumda 

kapsayıcılık % 100, tamlık % 50’dir.  

 

Ölüm Nedeni: Ölüme neden olan veya katkıda bulunan, ICD’ye göre 

sınıflandırılabilen her türlü hastalık veya olaydır (25). 

 Temel ölüm nedeni: Ara ölüm nedenine yol açan, ölüme neden olan asıl 

hastalık ya da olaydır (25). 

 Ara ölüm nedeni: Ölüm olayından sorumlu olan, temel ölüm nedeni 

sonucunda gelişen ve son nedene yol açan hastalık ya da olaydır (25). 

 Son ölüm nedeni: Kişiyi ölüme götüren son hastalık ya da olaydır (25). 

 Katkı yapan ölüm nedeni: Ölüme neden olan hastalık veya olay ile 

doğrudan ilişkili olmayan, ancak ölümün gerçekleşmesine katkıda 

bulunan önemli hastalık ya da olaydır (25). 

 

Ölüm ġekli: Kişinin ölüm nedenini açıklığa kavuşturmaya yardımcı olan ve doğal, 

kaza, intihar, cinayet gibi başlıklar altında gruplandırılabilen değişkendir (25). 

 

Nüfus Kayıt Sistemi: Bir ülkede yasal mevzuat gereğince doğum, ölüm, evlenme, 

boşanma gibi yaşamsal olayların oluşumu ve özellikleri hakkında sürekli olarak bilgi 

toplanması ve kaydedilmesidir. Bu sistemlerin öncelikli amacı, bireylere ait yasalar 

tarafından öngörülen resmi belgelerin oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra nüfus kayıt 
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sistemlerinde kapsamlı ve sürekli veri üretildiği için, yaşamsal istatistiklerin elde 

edilmesinde en iyi kaynaklardır (7, 9).  

 

Demografik Sürveyans Sistemi: Coğrafi olarak tanımlanmış nüfusta gerçekleşen 

demografik olayların sürekli kaydedilmesidir. Genellikle ulusal düzeyde temsil 

gücüne sahip olmayan bu sistemlerin genel amacı, sağlığı geliştirmeye yönelik 

müdahale ve uygulamalara temel oluşturacak verilerin üretilmesidir (26). 

 

Sayım: Nüfus sayımları veya araştırmalar yoluyla, hane halkındaki mevcut 

bireylerin ve bu bireylere ait özelliklerin tespit edilmesidir. Sayımların kayıt 

sistemlerinden farkı, bireylerin kaydedilmesinde sürekliliğin olmamasıdır (26).  

 

Örnekleme Dayalı Kayıt Sistemi: Ülkeyi temsil gücüne sahip alanlarda gerçekleşen 

demografik olayların sürekli kaydedildiği sistemdir.  Çin’de ve Hindistan’da 

yaşamsal istatistikler bu sistem aracılığıyla derlenmektedir (26). 

 

YaĢamsal Ġstatistik Sistemi: Nüfus kayıt sistemleri, demografik sürveyans 

sistemleri,  sayımlar ve örnekleme dayalı kayıt sistemleri gibi kaynaklar aracılığı ile 

yaşamsal olayların meydana gelme sıklığının belirlenmesini, bu olayların özellikleri 

konusunda bilgi toplanmasını, toplanan bilgilerin işlenmesini, analizini, sunumunu 

ve yayımlanmasını içeren süreçtir (7).  
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1.8. GENEL BĠLGĠLER 

 

1.8.1. YAġAMSAL ĠSTATĠSTĠK SĠSTEMĠ 

 

Yaşamsal istatistikler, ülkelerin sağlık sorunlarının saptanmasında, bu 

sorunların zaman içinde gösterdiği değişimlerinin değerlendirilmesinde, ulusal ve 

bölgesel düzeyde önceliklerin belirlenmesinde, sağlıkla ilgili politikaların 

oluşturulmasında ve izlenmesinde kullanılmaktadır (1, 2, 7, 27). Yaşamsal 

istatistiklerin halk sağlığı açısından öneminin yanı sıra, birçok sosyal, politik ve 

ekonomik yararları da vardır. Bu istatistiklere dayanarak, bir toplumun zaman 

içindeki büyüklüğünün ve çeşitli özelliklerinin belirlenmesi, sosyo-ekonomik 

planlama yapılabilmesinin ön koşuludur (7).    

 

1.8.1.1. YaĢamsal Ġstatistiklerin Derlenmesinde Temel Ġlkeler 

 

BM tarafından yaşamsal istatistiklerin toplanmasında dört temel ilke 

belirlenmiştir.  

 

Kapsayıcılık: Yaşamsal istatistik sistemleri, ülke içindeki tüm coğrafi 

bölgelerde ve farklı nüfus gruplarında gerçekleşen bütün yaşamsal olayları 

kaydedebilecek kapasitede olmalıdır. İstatistikler örnekleme dayalı olarak toplanıyor 

ise, seçilen örneklemin ulusal düzeyde temsil gücü bulunmalıdır (7).  

 

Süreklilik: Yaşamsal olayların gösterdiği kısa ve uzun dönemli dalgalanmaların 

izlenebilmesi için istatistiklerin derlenmesi sürekli olmalıdır. Nüfus kayıt 
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sistemlerinde yaşamsal istatistiklere ilişkin aylık ve yıllık raporların hazırlanmasının 

rutin bir uygulama olması nedeniyle sürekliliğin sağlanması kolaydır (7).   

 

Gizlilik: Kayıtlardaki kişilere ait bilgilerin gizliliği korunmalıdır (7).  

 

Düzenli Yayımlama: İstatistikler bir aylık veya üç aylık gibi aralıklarla belli bir 

zaman çizelgesine uygun olarak özetlenmeli, ölen kişilerin demografik ve 

sosyoekonomik özelliklerine göre verilerin yıllık dağılımı sunulmalıdır. Bu 

istatistikler, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir olmalıdır (7).   

 

1.8.1.2. YaĢamsal Ġstatistiklere ĠliĢkin Veri Kaynakları 

 

Yaşamsal istatistiklerin elde edildiği kaynaklar, ülkelerin gelişmişlik durumuna 

göre faklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde fertilite ve mortalite konusundaki 

veriler iyi işleyen nüfus kayıt sistemlerinden derlenmekte ve uzun veya kısa dönemli 

demografik değişimler duyarlı şekilde izlenebilmektedir (26). Nüfus kayıt 

sistemlerinin bulunmadığı ya da yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise 

yaşamsal olaylara ait hızların hesaplanabilmesi için ideal olmayan bazı veri 

kaynakları kullanılmaktadır. Bu veri kaynakları arasında sayımlar, örnekleme dayalı 

kayıt sistemleri ve demografik sürveyans sistemleri yer almaktadır (7, 28, 29).   

Yaşamsal istatistiklerin, nüfus kayıt sistemleri aracılığıyla derlenmesinin tercih 

edilme nedeni, diğer kaynakların tam, doğru, zamanında ve sürekli bilgi 

üretememesinin yanı sıra, nüfus kayıt sistemlerinin yasal işlevinin bulunmasıdır. Bu 

sistemlerde yaşamsal olayların bildirimi yasal bir zorunluluk olduğu için, bireylere 

ait özelliklerin tanımlanmasını sağlayan resmi belgeler oluşturulmaktadır. Böylece 
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vatandaşlık ve mülkiyet hakları güvence altına alınmakta, devlet tarafından sunulan 

hizmetlere erişim hakkı sağlanabilmekte ve vatandaşlar insan ticareti gibi sömürü 

araçlarına karşı korunabilmektedir (7, 26).  

 

1.8.2. ÖLÜM ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

 

1.8.2.1. Tarihçe 

 

Ölüm istatistikleriyle ilgili temel gelişmeler İngiltere’de yaşanmıştır. İlk 

kayıtlar, 1532 yılında, özellikle vebadan ölenlerin sayısını saptamak amacıyla 

Londra’da tutulmaya başlamıştır. Bu tarihten yaklaşık yüz yıl sonra John Graunt 

tarafından ölüm kayıtlarının incelenmesine dayanarak ilk yaşamsal istatistikler 

yayımlanmıştır (Ölüm Kayıtları Üzerinde Doğal ve Siyasal Gözlemler, 1662).  

İlerleyen yıllarda bazı gelişmeler olmasına karşın ölüm kayıtlarının kalitesi yeterli 

düzeye ulaşamamıştır. İngiltere’de 1837 yılında çıkarılan yasa ulusal kayıt sisteminin 

temelini oluşturmuş, bu yasadan sonra doğum ve ölüm olaylarının kaydedilmesi ve 

ölüm nedenlerinin soruşturulması zorunlu hale getirilmiştir. Ulusal Kayıt Ofisi’nin 

sorumlusu William Farr (1807-1883), o dönemin sağlık sorunlarını tanımlamak 

amacıyla ölüm istatistikleri ile ilgili çeşitli analizler yapmış ve veri kalitesinin 

iyileştirilmesine katkı sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer gelişmiş 

ülkelerde de ölümlerin sayısal boyutunu belirlemek ve ölüm nedeni istatistiklerini 

derlemek amacıyla güçlü kayıt sistemleri oluşturma yönünde çalışmalar yapılmıştır 

(30, 31, 32, 33, 34, 35). 

Gelişmekte olan ülkelerde ise, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ölüm verilerini 

iyileştirme ihtiyacı duyulmuş, kısa zamanda kayıt sistemi kurma olanağı olmaması 
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nedeniyle ölümlerin boyutunu belirlemek için doğrudan ve dolaylı demografik 

yöntemler geliştirilmiştir (32). 

DSÖ, 1948 yılında, ölüm nedenlerine ilişkin detaylı ve doğru bilgi elde 

edebilmek amacıyla “Uluslararası Ölüm Raporu”nu geliştirmiştir (Ek 2). Bu rapor, 

ölüm olayını ilk başlatan ve temel neden olarak adlandırılan hastalığın yanı sıra, bu 

hastalığa bağlı oluşan diğer durumlar hakkında bilgi toplamayı sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Ayrıca bu rapor, ülkeler arasında karşılaştırma yapma olanağı 

sunmaktadır (2). 

Ülkemizde yaşamsal istatistiklerin tutulması Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

dönemlerinde başlamıştır. Dahiliye Nezareti içinde 1884 yılında Nüfus-u Umumiyi 

Müdüriyeti kurulmuş, 1889’da Sicili Nüfus Ahali İdare-i Umumiyesi adı ile genel 

müdürlüğe çevrilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1930’da İçişleri 

Bakanlığı ve buna bağlı olarak Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü adıyla yeniden 

düzenlenmiştir (36).  

Ölüm istatistikleri 1931 yılından itibaren Devlet İstatistik Enstitüsü (TÜİK) 

tarafından derlenmeye başlanmıştır. İstatistikler, 1949 yılı sonuna kadar nüfusu en 

fazla olan 25 il merkezini, 1950-1956 yılları arasında bütün il merkezlerini, 1957 

yılından itibaren de il ve ilçe merkezlerini kapsayacak şekilde yayımlanmaya 

başlamıştır. Ölüm istatistiklerinin kapsayıcılığının ülke geneline yaygınlaştırılması 

amacıyla 1982 yılından itibaren bucak ve köylerden bilgi toplanmasına çalışılmış, 

ancak bu alanlardan çok eksik veri gelmesi nedeniyle yayımlanamamıştır (37). 

Ülkemizde halen il ve ilçe merkezleri dışındaki yerleşim yerlerinde ölüm nedeni 

istatistikleri toplanamamaktadır. 
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1.8.2.2. Dünya’da Ölüm Ġstatistiklerinin Durumu 

 

Ülkelerin yaşamsal istatistik sistemlerinin güçlendirilmesini ve uluslararası 

düzeyde karşılaştırılabilir veri elde edilmesini sağlamak amacıyla BM ve DSÖ gibi 

uluslararası kuruluşlar 60 yıldan fazla bir süredir çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. 

Fakat bu alanda kaydedilen ilerlemelerin büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerle sınırlı 

kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde toplanan az miktardaki veri uluslararası veri 

tabanına girememiştir (26, 28). 

Dünyada her yıl meydana gelen yaklaşık 57 milyon ölümün % 75’inden fazlası 

gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir (38). Buna karşın bu ülkelerde 

ölümlerin dağılımı ve nedenleri üzerine doğru ve güvenilir veri oldukça kısıtlıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerin yalnızca % 25’inde ölümler yaşamsal kayıt sistemleri 

tarafından kaydedilmekte, en yoksul ülkelerde bu düzey % 5-10’a düşmektedir (39). 

Kuzey Amerika ve Avrupa gibi kullanılabilir ölüm istatistikleri üretme kapasitesine 

sahip bölgeler dışında, dünya ülkelerinin üçte ikisinden tam ölüm nedeni verisi elde 

edilememektedir (28). 

Gelişmekte olan ülkelerde ölüm bildirim sistemlerinin yetersizliğine neden 

olan başlıca faktörler, sistemlerin ülke düzeyinde kapsayıcılığının düşük olması, 

kapsam dahilindeki alanlardan tamlık düzeyi yüksek veri elde edilememesi, ölüm 

bildirimlerdeki gecikme, bilgilerin eksik kaydedilmesi ve ölüm nedenlerinin 

sınıflandırılmasındaki başarısızlıklardır. Bu olumsuzluklar, ölümlerin belgelenmesi 

konusunda hekimleri zorlayan yasaların olmaması, ölümlerin çoğunluğunun evde 

meydana gelmesi ve ölen kişinin yakınlarının hekim çağırmaması, hekimlerin ölüm 

nedenlerini bildirme konusundaki isteksizlikleri gibi nedenlere bağlanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki tıp fakültelerinin büyük bölümünde ölümlerin 
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belgelenme sürecine ilişkin yeterli eğitim verilmemesi nedeniyle hekimler ölüm 

bildirimlerinin önemini kavrayamamaktadır (40).   

BM İstatistik Komisyonu (United Nations Statistical Commission) 1968 

yılından bu yana yaşamsal istatistiklerin uluslararası düzeyde güçlendirilmesinden 

sorumludur. Fakat bu komisyon, ülkelerin nüfus kayıt sistemlerini iyileştirmelerini 

talep edecek otoriteye ve kaynağa sahip değildir. Komisyon, sistemlerin kendisinden 

çok ürettiği verilere odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde 

nüfus kayıt sistemi kurmaya veya mevcut sistemleri güçlendirmeye öncelik 

verilmemesi, yaşamsal istatistiklerin elde edilmesi için bu ülkeleri alternatif 

stratejilere yöneltmektedir. Nüfus kayıt sistemleri dışındaki kaynaklara bağımlılık 

arttıkça da, ülkelerin sistemlerini geliştirmek için yaptıkları yatırımlar azalmaktadır 

(26). Grafik 1’de 1980-2004 yılları arasında elli düşük gelirli ülkede veri kaynağına 

göre ölüm istatistiklerinin derlenme ve bildirim şekli sunulmuştur.  
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Grafik 1: Elli düşük gelirli ülkede 1980-2004 yılları arasında veri kaynağına göre 

ölüm istatistiklerinin derlenme ve bildirim şekli (26) 

 

Grafik 1’de görüldüğü gibi, 1980-2004 yılları arasında ölüm istatistiklerini 

nüfus kayıt sistemleri aracılığıyla derleyen ülkelerin sayısında değişim olmazken, 

araştırmalara dayalı bildirim yapan ülkelerde büyük ölçüde artış bulunmaktadır.    

Kaynak yetersizliği, kayıt sistemlerinin güçlendirilmesinin önündeki önemli bir 

sorundur, ancak tek engel değildir. Kayıt sistemlerini geliştirmenin maliyeti, 

toplanan bilgilerden yararlanan insan sayısı ile karşılaştırıldığında göz ardı 

edilebilecek niteliktedir (26, 41).  Grafik 2’de, nüfus kayıt sistemlerinin kapsayıcılığı 

ile ülkelerin kişi başına düşen gayri safi milli hasılası arasındaki ilişki sunulmuştur.   
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Grafik 2: Nüfus kayıt sistemlerinin 1998-2004 yılları arasında tahmini kapsayıcılığı 

ile kişi başı gayri safi milli hasıla arasındaki ilişki (26) 

 

Grafik 2’de, nüfus kayıt sistemlerinin kapsayıcılığı ile kişi başına düşen gayri 

safi milli hasıla arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu, ancak düşük gelirli olmasına 

rağmen bazı ülkelerde kapsayıcılığı yüksek kayıt sistemi bulunduğu görülmektedir.   
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Tablo 1: DSÖ bölgelerine göre, nüfus kayıt sistemi tam* olan ülkelerde yaşayan nüfusun yüzdesi (28) 

Bölge 
Ölümler Doğumlar 

1965-1974 1975-1984 1985-1994 1995-2004 1965-1974 1975-1984 1985-1994 1995-2004 

Afrika 2  4  2  7  7  7  9  5  

Amerika       69        66          64         61        58  55  53  53  

Doğu Akdeniz       17        21          15  1        21  25  17  42  

Avrupa       62        61          92         86        95  94  93  92  

Güneydoğu Asya 1          1  1  1  1  1  1  1  

Batı Pasifik       12        11         10         13        12  14  13  18  

Toplam       27        25         28         26        33  31  28  30  

 

*Tamlık: Nüfus kayıt sistemi tarafından doğum ve ölümlerin en az % 90’ının kaydedilmesidir.  



 
 

Tablo 1’de nüfus kayıt sistemi tam olan ülkelerde yaşayan nüfusun bölgelere 

göre dağılımı görülmektedir. Buna göre dünya nüfusunun % 30’undan daha azı, 

ölüm kayıtlarının tamlık düzeyinin % 90 ve daha fazla olduğu alanlarda 

yaşamaktadır.  

 

Tablo 2: DSÖ’ye üye ülkelerde 1950-2005 yılları arasında ölüm nedeni 

istatistiklerinin en az bir kez bildirme durumu (28) 

 

Bölge 
Üye ülke 

sayısı 

Bildirim yapan ülke Bildirim 

yapılan 

ortalama yıl 

Son 

bildirimden 

bu yana geçen 

ortalama yıl 
n  %  

Afrika 46  6  8  16  11  

Amerika 35  34  99  36  5  

Doğu Akdeniz 21  10  39  12  5  

Avrupa 53  52  100  33  3  

Güney-Doğu Asya 11  5  75  18  6  

Batı Pasifik 27  18  94  19  7  

Toplam 193  125  76  29  5  

 

DSÖ’ye ölüm nedeni istatistiklerini bildiren ülkelerin sayısı 1970 yılında 65 

iken, 1999’da 90’a, 2003 yılında ise 115’e yükselmiştir (42). Tablo 2’de görüldüğü 

gibi, DSÖ’ye üye 193 ülkeden 125’i ölüm nedeni istatistiklerini az bir kez 

bildirmiştir. Bu yıllar arasında ülkelere göre bildirim yapılan yıl ortalaması 29’dur. 

Son bildirimden bu yana geçen sürenin ortalaması ise Afrika ülkelerinde en fazla 

olmak üzere (11 yıl) tüm bölgeler için beş yıldır. 

 



 
 

Tablo 3: DSÖ’ye üye ülkelerde ölüm nedeni istatistiklerinin veri kalitesinin sınıflandırması (28) 

Veri kalitesi 

Kriter Ülke sayısı 

Ülke  (Nüfus büyüklüğüne göre azalan sırama) ICD 

versiyonu 

ICD kod 

düzeyi 
Tamlık 

Ġyi 

tanımlanmayan 

temel ölüm 

nedeni düzeyi 

n % 

Yüksek 
ICD- 9 

ICD- 10 
3-4 %  90 - 100 % 0 - 10 31 13 

ABD, Japonya, İngiltere, Kanada, Venezuella, Özbekistan, Romanya, Avustralya, Şili, 

Küba, Macaristan, İsveç, Avusturya, İsrail, Slovakya, Finlandiya, Kosta Rika, Singapur, 

İrlanda, Yeni Zelanda, Moldova, Litvanya, Kuveyt, Letonya, Estonya, Trinidad ve Tobago, 

Malta, Bahama, İzlanda, Sanit Vincent ve Grenada 

Yüksek-Orta 
ICD- 9 

ICD- 10 
3-4 % 70 - 100 % 0 - 15 24 7 

Filipinler, Almanya, İtalya, Güney Kore, Kolombiya, İspanya, Hollanda, Belçika, Çek 

Cumhuriyeti, İsviçre, Danimarka, Kırgızistan, Norveç, Hırvatistan, Gürcistan, Panama, 

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Slovenya, Mauritius, Barbados, Belize, Antigua 

ve Barbuda, Dominik, Niue. 

Orta-DüĢük 
ICD- 9 

ICD- 10 

3-4 % 70 - 100 % 15 - 20 

26 8 

Brezilya, Rusya, Fransa, Ukrayna, Kazakistan, Guatemala, Ekvador, Portekiz, Sırbistan ve 

Karadağ, Belarus, Azerbaycan, Bulgaristan, Türkmenistan, Bosna and Hersek, Uruguay, 

Moğolistan, Umman, Lüksemburg, Surinam, Brunei, Saint Lucia, Grenada, Seyşel Adaları 

(Seychelles), Saint Kitts ve Nevis, San Marino, Cook Adaları 
2-1 % 70 - 100 % 0 - 20 

DüĢük 

ICD- 8 veya daha eski versiyonların kullanılması veya tamlık 

düzeyinin % 50'den az olması veya iyi tanımlanmayan temel 

ölüm nedeni kodlarının % 20'den fazla olması 

26 7 

Mısır, İran, Tayland, Güney Afrika, Arjantin, Polonya, Peru, Suriye, Sri Lanka, 

Yunanistan, El Salvador, Tacikistan, Paraguay, Ürdün, Nikaragua, Arnavutluk, Ermenistan, 

Kıbrıs, Katar, Fiji, Bahreyn, Guyana, Maldivler, Tonga, Kiribati, Tuvalu. 

Sınırlı kullanım 

1996’dan önceki yıllara ait verilerin bildirimi veya verinin 

standart formatta olmaması veya tamlığın % 50'den az olması 

veya kısmi kapsayıcılık 

17 41 

Çin, Hindistan, Türkiye, Burma, Fas, Malezya, Zimbabve, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, 

Honduras, Papua Yeni Gine, Lübnan, Jameika, Cape Verde, Sao Tome ve Principe, 

Monako, Nauru. 

DSÖ'ye ölüm nedeni verisi göndermeyen ülkeler 68 24 

Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Nijerya, Vietnam, Etyopya, Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti, Tanzanya, Sudan, Kenya, Cezayir, Uganda, Irak, Nepal, Afganistan, Suudi 

Arabistan, Kuzey Kore, Gana, Yemen, Mozambik, Madagaskar, Cote d'lvoire, Kameron, 

Angola, Burkina Faso, Kamboçya, Nijer, Malavi, Senegal, Mali, Zambiya, Çad, Tunus, 

Ruanda, Bolivya, Gine, Benin, Somali, Burindi, Togo, Libyan Arab Jamahiriya, Sierra 

Leone, Laos, Eritre, Birleşik Arab Emirlikleri, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Liberya, 

Moritanya, Namibya, Lesotho, Bostvana, Gambia, Gine Bisav, Gabon, Doğu Timor, 

Svaziland, Komoros, Djibouti, Bhutan, Ekvator Ginesi, Solomon Adaları, Vanuatu, Samoa, 

Mikronezya, Marshall Adaları, Palau. 



 
 

Tablo 3’de DSÖ’ye üye ülkelerde ölüm nedeni istatistiklerin veri kalitesi 

sınıflandırması sunulmuştur. Buna göre, 192 ülkenin 31’i yüksek, 24’ü yüksek-orta, 

26’sı orta-düşük ve 26’sı düşük kalitede bildirim yapmaktadır. Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu 17 ülkeden kullanılabilirliği sınırlı olan veri elde edilirken, 68 ülke ise 

ölüm nedeni istatistiklerini hiç göndermemektedir.   

 

1.8.2.3. Türkiye’de Ölüm Ġstatistiklerinin Durumu 

  

Türkiye’deki mevcut kayıt sistemi, ölümlerin düzeyine ve ölüm nedenlerinin 

örüntüsüne ilişkin yeterli bilgi sağlamamaktadır. İl ve ilçe merkezlerinden derlenen 

istatistiklerin kapsayıcılığında 1957 yılından bu yana hiçbir gelişme olmamıştır. 

DSÖ’nün 2009 yılı dünya sağlık istatistiklerine göre ülkemizde ölüm bildirim 

sisteminin kapsayıcılığı 2000-2007 yılları arasında % 50-74 olarak bildirilmiştir (42). 

Kayıt sisteminin işleyişi kentsel ve kırsal alanlarda farklıdır. Örgütlenmede birbiriyle 

eşgüdüm içinde çalışmayan farklı kişi ve kurumların görev alması, ölüm kayıtlarını 

karmaşık işlemler haline getirmekte, kapsam dahilindeki alanlarda bile kullanılabilir 

istatistiklerin elde edilememesinin yanı sıra, yasal işleyişin sağlanması açısından da 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik (UHY-ME) 

çalışmasında elde edilen sonuçlara göre, kentsel alanlarda gerçekleşen beş yaş ve 

üzeri ölüm bildirimlerinin tamlığı erkeklerde % 88, kadınlarda ise % 84’tür. Ölüm 

belgelerine yazılan temel ölüm nedenlerinin % 59’u artık (garbage) kod kategorisine 

girmektedir (6). DSÖ Avrupa Bölgesi’nde zamanında ve güvenilir ölüm nedeni 

istatistikleri toplayamayan tek ülke Türkiye’dir (43). Şekil 1’de görüldüğü gibi 

Türkiye düşük kalitede veriye sahip olan ülkeler arasındadır (4). 
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ġekil 1: DSÖ’ye üye ülkelerde 2003 yılında ölüm nedeni istatistiklerinin kalitesi (4)  

 

1.8.2.4. Türkiye’de Ölüm Bildirimleri ile Ġlgili Mevzuat  

 

Ülkemizde defin ruhsatının düzenlenmesi ve ölümlerin bildirimine ilişkin 

temel yasal çerçeveyi başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK, 1930) olmak üzere 

Belediye Kanunu (1930), Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname (1931), Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu (2004), ve Nüfus Hizmetleri Kanunu (2006) oluşturmaktadır. 

Zaman içinde ortaya çıkan gereksinimlere göre bu kanunlardaki hükümlere bağlı 

kalmak kaydıyla hazırlanan yönetmelikler, yönergeler ve genelgelerle ölüm bildirim 

sisteminin işleyişi düzenlenmiştir. 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Örnekleme dayalı kayıt sistemi 

Bildirim yapmayan 
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UHK’ya göre (44), defin ruhsatı olmadan hiç bir cenaze gömülemez. Ruhsatta 

ölenin kimliği, adresi, ölüm nedeni ve gömülmesine izin verildiği açıkça 

kaydedilmelidir (Madde 215). Defin ruhsatının düzenlenmesi belediye hekiminin 

bulunduğu yerlerde belediye hekiminin, bulunmadığı yerlerde hükümet tabibinin 

görevidir. Ölüme neden olan hastalık sırasında tedavi eden hekimin verdiği defin 

ruhsatı, resmi hekimler tarafından onaylanmak şartıyla geçerlidir (Madde 216). Defin 

izni, hekimim ve hekim dışı sağlık personelinin bulunmadığı yerlerde bu iş için 

yetiştirilmiş veya görevlendirilmiş kişiler tarafından, bu kişilerin de bulunmadığı 

yerlerde muhtar veya jandarma komutanı tarafından verilebilir. Her şehir, kasaba 

veya köyde ölü muayenesi yapacak ve defin ruhsatını verecek olan kişiler en büyük 

mülki memur tarafından belirlenir (Madde 219). Sağlık kuruluşlarında defin ruhsatı 

ilgili kuruluşun başhekimi veya müdürü tarafından verilir (Madde 218). Hükümet 

veya belediye tabipleri, ölüm nedenlerini belirlemek amacıyla tedavi eden hekimin 

raporunu talep edebilirler. Tedavi eden hekim, bu rapor talep edildiği zaman vermek 

zorundadır (Madde 217). Ölü muayenesinde kaza veya bulaşıcı hastalıktan şüphe 

edildiğinde ilgili makamlara haber verilmelidir (Madde 221). Belediyelerde ve 

belediye olmayan yerlerde defin ruhsatı veren kişiler kayıt defteri tutmak zorundadır. 

Bu deftere ölenin ismi, adresi, ölüm tarihi, belli ise ölüme yol açan hastalık ve defin 

ruhsatını veren kişinin ismi yazılmalıdır. Bu bilgiler her ay sonunda toplanarak 

izleyen ayın 15’ine kadar en yakın hükümet tabipliği veya sağlık müdürlüğüne 

bildirilir. Sağlık kurumları da yerel nüfus idarelerine bildirir (Madde 220).  

Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname’nin 29. maddesinde (45) ve Belediye 

Kanunu’nun 15/5. maddesinde (46) UHK’ya göre yetkili kılınmış kişiler tarafından 

düzenlenmiş defin ruhsatı olmadıkça mezarlığa cenaze kabul edilemeyeceği ve 

gömülemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yedinci 
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maddesinde defin ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi büyükşehir belediyelerinin 

görevleri arasında sayılmıştır (47). 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre (48), ölüm 

gerçekleştiğinde servis tabibi ya da nöbetçi tabibin ölüm nedenini ve zamanını tespit 

edip hasta tabelasına kaydetmesi ve altını imzalaması gerekmektedir (Madde 82). 

Defin izni, servis hekiminin veya nöbetçi hekimin raporuna dayanarak kurumun 

başhekimi tarafından onaylanmalıdır. Adli vakalarda savcılıkla ilgili işlemler 

tamamlandıktan sonra defin muamelesi yapılabilir (Madde 83). 

 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi 

Hakkında Yönerge’de (49), belediye hekimi bulunmayan yerlerde ölü muayenesinin 

yapılması ve defin ruhsatının verilmesi sağlık ocaklarının görevleri arasında 

sıralanmaktadır (Madde 88). 

On dokuz Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin 

İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre (50),  defin 

ruhsatı, ölüm resmi sağlık kuruluşunda gerçekleşmiş ise ilgili kuruluş; özel sağlık 

kuruluşunda gerçekleşmiş ise ölüme neden olan hastalık sırasında tedavi eden hekim 

tarafından verilir. Özel hekimin verdiği defin ruhsatı varsa belediye tabibi, yoksa aile 

hekimliğinin uygulandığı illerde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) veya aile hekimi, 

diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. 

Ölümün sağlık kuruluşu dışında gerçekleşmesi durumunda defin ruhsatı cenazenin 

bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde 

TSM hekimi, aile hekimi veya sağlık ocağı hekimi tarafından, bu hekimlerin de 

bulunmaması halinde gömme izin belgesi görevlisi, jandarma karakol komutanı veya 

köy muhtarı tarafından verilir (Madde 16). Belediye ve hükümet tabibi bulunmayan 

yerlerdeki gömme izin belgesi görevlilerinin tespitinde en büyük mülki idare amiri 
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tarafından mevcut olma durumuna göre sırasıyla sağlık personeline, diğer kamu 

görevlilerine, jandarma karakol komutanlarına veya köy muhtarlarına eğitim verilir. 

Eğitim sonrası başarılı olup  görevlendirilecek kişilere gömme izni düzenleme 

belgesi verilir. Bu görevlilerin tespiti en büyük mülki amir tarafından her yıl yeniden 

yapılır (Madde 17). Şüpheli ölümlerde ölüyü muayene eden veya defin ruhsatı 

vermeye yetkili olan kişiler, ölümün doğal olmayan yolla gerçekleştiğine dair şüphe 

taşıdıkları takdirde adli makamları, bulaşıcı hastalık şüphesi taşıdıklarında ise 

cenazenin bulunduğu mahaldeki sağlık ocağı veya TSM bilgilendirilmeden gömme 

izin belgesi veremezler (Madde 21).  

Yirmi beş Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği 

Uygulama Yönetmeliği’nde (51), Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve 

Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik’ten farklı olarak, belediye hekimlerinin yanı 

sıra TSM hekimlerinin de bulunmadığı durumda aile hekimlerine defin ruhsatı 

düzenleme görevi verilmiştir. Yönetmeliğe göre ayrıca defin ruhsatı verilen kişilerin 

kayıtlarının, ruhsatı veren makam tarafından sağlık müdürlüğüne bildirilmesi ve ilgili 

aile hekiminin en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 Ülkemizde ölen kişiler için ölüm belgesinin yanı sıra Mernis Ölüm 

Tutanağı’nın (Ek 3) doldurulması ve nüfus müdürlüklerine bildirilmesi 

gerekmektedir. Bu konudaki düzenlemeler Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda (52) 

yapılmıştır. Kanun’un 31. maddesinde ölüm olayını, şehir ve kasabalarda UHK 

gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar; köylerde varsa resmi tabip veya 

sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları; hastane ve bakım evi gibi sağlık 

kurumlarında kurum amirlikleri; askeri birliklerde tabipler ve askerlik şubeleri; doğal 

afetlerde mülki idare amirlerince görevlendirilecek memurlar; adli olaylarda ve 

kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış 
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temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Nüfus 

ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ya da nüfus müdürlüklerine bildirmekle 

yükümlüdür. Yasal süre geçtikten sonra nüfus müdürlüklerine gelen ölüm tutanakları 

resmi sağlık kuruluşu kayıtlarına veya diğer resmi belgelere dayanılarak düzenlenmiş 

ise nüfus müdürlükleri tarafından kabul edilir. Yurt içinde meydana gelen ölümlerde, 

ölümün gerçekleştiği, cesedin bulunduğu ya da ölüm taşıt içinde gerçekleşmiş ise 

taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir.  Ölen kişinin nüfus kaydı yok 

ise yapılacak soruşturma sonunda Türk vatandaşlığı ve ailesi tespit edildiği takdirde 

doğum tutanağı düzenlenerek aile kütüğüne önce doğum, sonra ölüm olayı işlenir 

(52). Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı, ilgili 

yerel makamlardan alınan belgenin Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine verilmesi 

suretiyle bildirilir (53). 

Ölümlerle ilgili olarak ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (54) 86, 87, 88 ve 

89. maddelerinde ölünün kimliğini belirleme ve adli muayenelerle ilgili hükümler 

bulunmaktadır.  

Ülkemizde rutin ölüm bildirim sisteminin yanı sıra anne ve bebek ölümleri için 

ayrı veri toplama sistemleri bulunmaktadır. Anne Ölümleri Veri Sistemi, Sağlık 

Bakanlığının 5 Nisan 2007 tarihli ve 2007/27 sayılı genelgesi ile 1 Ocak 2007 

tarihinden (55), Bebek Ölümlerini İzleme Sistemi ise 4 Mayıs 2009 tarihli ve 

2009/31 sayılı genelge ile 1 Haziran 2009 tarihinden bu yana uygulanmaya 

başlamıştır (56).  
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1.8.2.5. Türkiye’de Ölüm Bildirimleri ile Ġlgili Örgütlenme 

 

Türkiye’de ölümlerle ilgili yasal ve istatistiksel işlemler temel olarak iki 

belgeye dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Birincisi TÜİK ölüm belgesidir ve 

istatistik derleme aracı olmasının yanı sıra defin ruhsatı olarak da kullanılmaktadır. 

İstatistiklerin toplanmasının temel sorumlusu TÜİK iken, ölen kişinin usulüne uygun 

defnedilmesi Sağlık Bakanlığı’nın ve belediyelerin yükümlülüğündedir. Ayrıca 

belediyeler tarafından defnedilen kişilerin kaydı tutulmaktadır. Diğer belge, İçişleri 

Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında düzenlenen 

MERNİS Ölüm Tutanağı’dır. Bu tutanak, defin ruhsatı düzenlemekle yükümlü kişi 

veya kuruluşlar tarafından üç örnek halinde doldurulup, iki örneği ölen kişinin nüfus 

cüzdanı ile birlikte on gün içerisinde ölümün belgelendiği ilçedeki nüfus 

müdürlüğüne gönderilmektedir. Ölen kişinin kaydının nüfus kütüklerinden 

düşürülmesini sağlayan bu tutanağın bir örneği düzenleyen kuruluşta kalmaktadır.    

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği 

İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından TÜİK için bir istatistik uyum programı 

öngörülmüş ve 2003 yılında Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi adlı istatistik 

işbirliği programı başlatılmıştır (57). TÜİK’in görev ve yetkilerine ilişkin esasları 

düzenlemek amacıyla Türk İstatistik Kanunu yürürlüğe konulmuştur (58).  Program 

kapsamında uygulanmaya başlayan yeni ölüm bildirim sistemi ile ölüm 

istatistiklerinin derlenmesinde sorumluluğu olan kişi ve kuruluşlar tanımlanmış, eski 

ölüm belgesinden (Ek 4) daha kapsamlı ve uluslararası standartlara uygun bir ölüm 

belgesi geliştirilmiş (Ek 1) ve ölüm nedenlerinin sınıflandırılmasında ICD-10 

kullanılmaya başlanmıştır.  
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Yeni sisteme geçiş aşamasında ülke genelinde tüm hekimlere üç aşamalı bir 

eğitim programı uygulanmıştır. Birinci aşama, 22 Ekim-7 Kasım 2008 tarihleri 

arasında Ankara, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Nevşehir illerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, her ilin eğitiminden ve veri akışının sağlanmasından 

sorumlu olacak en az iki il temsilcisine eğitim verilmiştir. İkinci aşamada, birinci 

aşamada eğitim almış il eğiticileri bulundukları ildeki her sağlık kuruluşundan 

belirlenmiş olan en az bir referans hekime eğitim vermiştir. Bu aşama 28 Kasım 

2008 tarihinde tamamlanmıştır. Eğitimlerin üçüncü aşamasında ise referans 

hekimler, 2008 yılının sonuna kadar görev yaptıkları kuruluşlardaki tüm hekimlerin 

eğitimini sağlamışlardır. Eğitimlerde tanımlandığı şekilde yeni sistemin işleyişi Şekil 

2’de sunulmuştur.  



 
 

ġekil 2: Yeni ölüm bildirim sisteminde TÜİK ve Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen örgütlenme yapısı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Bir hekimin adli tabip olarak görevlendirilmesi halinde bağlı bulunduğu sağlık kurumundan bildirim yapılmaktadır. 

 
ÖLÜM DOĞAL DIġ NEDENLERE BAĞLI 

     Sağlık ocağı hekimi 

     Aile hekimi 

     Belediye hekimi 

     Hastane hekimi 

Adli tabip 

Sağlık ocağı referans hekimi 

TSM referans hekimi 

Belediye tabipliği referans hekimi 

Hastane referans hekimi 

 

     Adli Tıp Kurumu 

     Şube/Bölge Müdürlüğü* 

 

Sağlık Müdürlüğü İl Temsilcisi 

(Sağlık İstatistikleri Şube Müdürlüğü) 

TÜĠK Bölge Müdürlüğü 

Ölüm 

Belgesi 



 
 

Şekil 2’de sunulan işleyişe göre, tüm hekimler görev yaptıkları yerde ölüm 

belgesini üç örnek halinde doldurmakla yükümlüdür. Aile hekimleri kendi 

bölgelerinin yanı sıra, aile hekimi olarak görevlendirilmeleri durumunda kendilerine 

bağlı olmayan nüfus için de belge doldurmak zorundadır. Dış nedenlere bağlı olarak 

gerçekleşen ölümlerde belgenin doldurulma yükümlülüğü Cumhuriyet Savcılığına ve 

adli tabiplere aittir. Ölüm belgesinin ikinci örneği, defin işlemlerinde kullanılmak 

üzere ölen kişinin yakınına, birinci ve üçüncü örnekleri ise referans hekimlere teslim 

edilmektedir. Referans hekimler, belgeyi kontrol ettikten sonra eksik ya da hatalı 

bölümlerin düzeltilmesi amacıyla ilgili hekime geri göndermekte, düzeltmeler 

yalnızca birinci örnekte yapılmaktadır. Belgenin birinci örneği doldurulduğu ayı 

izleyen ayın ilk haftası içinde sağlık müdürlüğüne, aynı ayın üçüncü haftası da TÜİK 

Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Belgenin üçüncü örneği ise düzenlendiği 

kuruluşun referans hekimi tarafından muhafaza edilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve 

TÜİK tarafından verilen eğitimlerde ölüm bildirimlerinin veri akışı tanımlanırken 

belgenin düzenlenmesinden tüm hekimler sorumlu tutulmuştur. Ancak geçerli olan 

yasalara göre defin ruhsatı vermekle yükümlü kişilerin tamamı hekim olmadığı gibi, 

hekimlere de belli bir sıralama içinde görev verilmiştir. Ülkemizde ölümlerle ilgili 

yapılanma ve mevcut yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, sistemin 

geçerli örgütlenme yapısı Şekil 3’deki gibi özetlenebilir.  



 
 

ġekil 3: Türkiye’de ölüm bildirim sisteminin mevcut örgütlenme yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bir hekimin adli tabip olarak görevlendirilmesi halinde bağlı bulunduğu sağlık kurumundan bildirim yapılmaktadır. 

 
ÖLÜM DOĞAL DIġ NEDENLERE BAĞLI 

 

 

Hastane dıĢı 

1. Belediye hekimi 

2. TSM hekimi  

3.Aile hekimi 

 

Adli tabip 

 

1. Belediye tabipliği referans hekimi 

2. TSM referans hekimi  

 

Adli Tıp Kurumu 

Şube/Bölge Müdürlüğü* 

 

İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu 
(Sağlık İstatistikleri ile İlgili Şube Müdürlüğü) 

 

TÜĠK Bölge Müdürlüğü 

Hekim Yok 
 

1. Gömme izin belgesi 

görevlisi 

2. Köy muhtarı veya 

jandarma komutanı 

 

 

 

Hastane 

Hastane hekimi 

 

Hastane 

referans 

hekimi 

 

Nüfus Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü 

Hekim Var 

 

Ölüm 

Belgesi 

MERNİS 

Ölüm 

Tutanağı 



 
 

Ülkemizde 2009 yılından bu yana kullanılmaya başlayan yeni ölüm 

belgesinde anne ve bebek ölümlerinin tespitine yönelik bölümler bulunmaktadır. 

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından bu ölümler hakkında daha doğru ve detaylı bilgi 

toplanması amacıyla ayrı veri toplama sistemleri geliştirilmiştir. Şekil 4 ve 5’te veri 

akışı gösterilmiş olan bu sistemlerin amacı, ülke genelinde gerçekleşen tüm anne ve 

bebek ölümlerinin tam ve doğru bir şekilde tespit edilip gerekli önlemlerin 

alınmasıdır. Anne Ölümleri Veri Sistemi kapsamında, 12-50 yaş arasındaki 

kadınlarda gebelik, doğum ve doğum sonrası 42 günlük süreçte meydana gelen 

ölümler; Bebek Ölümlerini İzlemi Sistemi’nde ise 0-365 gün içerisinde gerçekleşen 

ölümler hakkında bilgi toplanmaktadır. Bu sistemlerde bildirimden sorumlu olan 

kişiler, rutin ölüm bildirim sisteminde defin ruhsatı düzenlemekle yükümlü tutulan 

kişilerdir. Her iki sistemde de il sağlık müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde 

inceleme komisyonları oluşturulmuştur. Tüm bildirimler her ay ana çocuk sağlığı ve 

aile planlaması şube müdürlüklerinde toplanmaktadır. Ölümün gerçekleştiği yere 

göre hastane araştırması ya da sözel otopsi uygulaması ile temel, ara ve son ölüm 

nedenleri ve ölümün gerçekleşmesinde etkili olan bireysel, sosyo-ekonomik, kültürel 

ve sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili faktörler soruşturulmaktadır. Daha sonra 

elde edilen tüm bilgiler oluşturulan komisyonlarda değerlendirilerek ölüm nedenleri 

tespit edilmekte ve etkileyen faktörler sınıflandırılmaktadır (55, 56).   

 

 

 



 
 

ġekil 4: Anne ölümleri veri sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1. Sağlık hizmetini almaya karar vermede gecikme, 2. Sağlık hizmeti veren kuruluşa ulaşmada gecikme, 3. Sağlık kuruluşunda uygun tedaviyi almada gecikme 

 

Aile hekimi 
1. Anne Ölümü Defin Listeleri 

2. Anne Ölümü Defin Bildirim Formları  

3. Anne Ölümü İl Bildirim Formunun ikinci bölümü 
 

 

Muhtarlar 

1. Anne Ölümü Defin Listesi 

2. Anne Ölümü Defin Bildirim Formu  

 

TSM 

1. Anne Ölümü Defin Listeleri 

2. Anne Ölümü Defin Bildirim Formları 

3. Anne Ölümü İl Bildirim Formunun ikinci bölümü 

4. İlçe Jandarma Birimi Anne Ölümü Listesi  

 

 Ġl Anne Ölümleri Tespit ve Önleme Birimi 
 Tüm formlar incelenir 

  Soru formları uygulanır 

 Ev ölümleri (Anne Ölümleri Soru Kağıdı) 

 Sağlık kuruluşu ölümleri (Sağlık Kuruluşu Kayıt 

İnceleme Formu)  

 

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel 

Müdürlüğü Anne Ölümleri Ön/Merkez Ġnceleme Komisyonu 

Kamu/Özel sağlık kuruluĢları 

112 acil hizmet birimleri 
 

1. Anne Ölümü İl Bildirim Formunun ikinci bölümü 

 

Ġlçe Jandarma Birimi 
 

1. Anne Ölümü Listesi 

 

Belediye Tabipliği 
1. Anne Ölümü Defin Listesi  

2. Anne Ölümü Defin Bildirim Formu  

 

Ġl Ġnceleme Komisyonu  
 Tüm veriler değerlendirilir 

  Rapor düzenlenir  

 

 

 

Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

ġube Müdürlüğü 
 Tüm belgeler incelenir:  

 Kırsaldan ve ilçelerden gelen bildirimler 

 Anne Ölümleri Soru Kağıdı 

 Sağlık Kuruluşu Kayıt İnceleme Formu 

 Sağlık kuruluşu dosyası örneği 

 Epikriz örneği 

 Gebe izlem fişi 

 İl İnceleme Komisyonu raporları  

 Anne Ölümü İl Bildirim Formu özeti hazırlanır  

 

 

 
Anne ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve üç gecikme modeline* göre 

sınıflandırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve duyurulması 
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ġekil 5: Bebek ölümlerini izleme veri sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aile hekimi 
 

1.  Bebek Ölüm Bildirim Formu  

 

 

Muhtarlar 
 

1.  Bebek Ölüm Bildirim Formu  

 

 

TSM 
 

 

Mezarlıklar Müdürlüğü 
 
Eksik bildirimlerin tespiti için kayıtlar eşleştirilir 

Sağlık Bakanlığı  

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müd.  
Bebek Ölümleri Ön/Merkez İnceleme Komisyonu 

 

Kamu/Özel sağlık kuruluĢları 

112 acil hizmet birimleri 
 

1.  Bebek Ölüm Bildirim Formu  

 

Ġlçe Jandarma Birimi 
 

1. Bebek Ölümü Listesi 

 

Belediye Tabipliği 
 

1.  Bebek Ölüm Bildirim Formu  

 

Ġl Ġnceleme Komisyonu  
 Ay içindeki tüm ölümler incelenir: 

 Bebek Ölümleri Bilgi Formu  

 Ev Halkı Tespit Fişi, Gebe / Bebek İzlem Kartı 

 Ailenin Sosyal Güvence Durumu 

 Epikriz raporu 

 Defin Ruhsatı 

 Otopsi Raporu 

 Ölüm sağlık kuruluşu dışında ise sözel otopsi raporu  

 Rapor hazırlanır 

 

 

 

Sağlık Müdürlüğü  

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ġube Müd. 

 

 

 

Ölüm nedenlerinin belirlenmesi, sonuçların 

değerlendirilmesi ve duyurulması 

 



 
 

1.8.2.6. Ölüm Belgesinin Doldurulması 

 

TÜİK tarafından hazırlanan Ölüm Nedenlerinin Belgelenmesi El Kitabı’nda 

ölüm belgeleri doldurulurken dikkat edilmesi gereken konular belirtilmiştir. Buna 

göre belgelerdeki tüm bilgilerin okunaklı olması, değiştirilmemesi ve tıbbi terimlerde 

kısaltma yapılmaması çok önemlidir (25). 

 

Ölen Kişinin Kimlik ve Demografik Bilgileri: Ölen kişinin ismi büyük harflerle 

yazılmalı, kimlik bilgileri nüfus cüzdanı kullanılarak doldurulmalı ve eğitim durumu 

en son tamamlanan düzey dikkate alınarak kaydedilmelidir (25). 

 

Ölüm Yeri ve Tarihi: Ölümün gerçekleştiği yerin (ev, hastane, iş yeri vb.) ve tarihin 

(saat, gün, ay, yıl) eksiksiz kaydedilmesi önemlidir. Kesin ölüm tarihi 

saptanamıyorsa tahmin edilen zaman aralığının ortasının rapor edilmesi 

önerilmektedir (25). 

 

Ölüm Şekli: Ölüm bir hastalık sonucu gerçekleşmiş ise doğal ölüm, dış nedenlere 

bağlı ise ilgili seçenek (trafik kazası, iş kazası, cinayet vb.) işaretlenmelidir  (25).  

 

Otopsi Yapılma Durumu: Otopsi uygulanıp uygulanmadığı ve kişinin ölüm nedenine 

ilişkin bilgilerin otopsi sonucu elde edilip edilmediği ile ilgili seçenekler 

işaretlenmelidir.  Ölen kişiye otopsi veya ölüm sonrası herhangi bir inceleme 

yapılmış ise, belgeye yazılan ölüm nedeni bu incelemelerden elde edilen bilgileri de 

kapsamalıdır. Eğer bir otopsi veya yasal bir soruşturma gerçekleşiyorsa ve ilerleyen 
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günlerde ölüm nedeni ya da ölüm şekli ile ilgili daha fazla bilginin elde edilmesi 

bekleniyorsa belgedeki ilgili bölümde belirtilmelidir (25).  

 

Bebek Ölümü ve Ölü Doğumlar: Ölüm belgesinde bebek ölümü ve ölü doğumlarla 

ilgili bölüme kaydedilmesi gereken bilgiler (doğum saati, doğum sırası, ağırlığı vb.) 

eksiksiz doldurulmalıdır. Anneye bağlı durumlar, ölüme neden olan sıralamayı 

başlatmış veya etkilemiş olabileceği için, nedensel zincir belirtilirken anneye bağlı 

durumlar da bildirilmelidir (25).  

 

Anne Ölümü: Kadın ölümlerinde ölüm gebelik sırasında, doğum sırasında, doğum 

sonu 42 gün içerisinde ve doğum sonu 43. gün ile bir yıl arasında gerçekleşti ise 

uygun seçenek işaretlenmeli, bu seçeneklerden herhangi birisi söz konusu değilse 

“anne ölümü değil” şeklinde belirtilmelidir (25). 

 

Ölüm Belgesini Dolduran Kişinin Kimliği ve Adresi: Belgeyi düzenleyen kişi isim ve 

adresini yazmalı ve belge ilgili kurum tarafından onaylanmalıdır (25). 

 

Ölüm Nedenleri: Ölüm belgesinde, ölüm nedenlerinin kaydedilmesi için iki bölüm 

bulunmaktadır (Şekil 6).  Bölüm I, ölüme yol açan nedensel zincirin kaydedildiği a, 

b, c ve d satırlarından oluşan bölümdür. Nedensel sıralama, a satırından d satırına 

doğru artan düzeye göre kaydedilmektedir. Bölümdeki a satırında belirtilen ölüm 

nedeni, başka bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bu hastalık b satırına; b satırına yazılan 

neden başka bir hastalığa bağlı ise ilgili hastalık c satırına; benzer şekilde c 

satırındaki nedenin kaynağı d satırına işlenmelidir. Bu durumda, bölümün en alt 

satırındaki ölüm nedeni temel ölüm nedeni olmaktadır ve ölüm nedeni istatistikleri 



37 
 

hazırlanırken bu satır dikkate alınmaktadır. Nedensellik ilişkisi kurulamayan 

durumlarda bu bölüme tek bir neden kaydedilebilir. Bölüm II’de, Bölüm I'deki 

sıralamanın parçası olmayan, ancak ölümün gerçekleşmesine katkıda bulunduğu 

düşünülen her türlü hastalık, kaza veya zehirlenme gibi durumlar kaydedilmektedir. 

Ölüm belgesine yazılan her bir nedenin başlangıcından ölüme kadar geçen süre 

belgedeki ilgili sütuna yazılmalıdır. Bölüm I’de ölüm nedenleri nedensel sıralamaya 

göre kaydedildiği için, üst satırlara yazılan süreler, alt satırlara yazılan süreleri 

aşmamalıdır. Örneğin, 78 yaşındaki bir erkek ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayetleri ile 

hastaneye yatırılmıştır. “Menenjit” teşhisi konan hastanın laboratuar incelemeleri 

ile tanı doğrulanmış ve enfeksiyonun “Staphlococcus aureus” nedeniyle ortaya 

çıktığı belirlenmiştir. Hastaya antibiyotik tedavisi başlanmıştır, ancak durumu 

gittikçe kötüleşmiş ve hastaneye yatırılmasından iki gün sonra “sepsis” gelişmiştir. 

Hasta 15 yıldır “insilüne bağımlı olmayan diyabet” hastasıdır ve hastaneye 

yatırılmadan altı yıl önce “böbrek nakli” yapılmıştır. Uygulanan tedaviye rağmen 

hastanın durumunda düzelme olmamış ve beş gün sonra hayatını kaybetmiştir (25). 

Bu örnekteki söz konusu vakaya ait ölüm belgesinin tıbbi bölümü Şekil 6’da 

gösterildiği şekilde doldurulmalıdır. 
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ġekil 6: Ölüm belgesinin ölüm nedenlerinin kaydedilmesi için ayrılan bölümü 

 

1.8.2.7. Ölüm Nedenlerinin Sınıflandırılması  

 

Ölüm nedenlerinin sınıflandırılmasına ilişkin ilk çalışma, 17. yüzyılın sonunda 

İngiltere'de John Graunt tarafından yayımlanmıştır. Daha sonra Jacques Bertillon 

tarafından başlatılan ve şimdiki adı ICD olan Bertillon Ölüm Nedenleri 

Sınıflaması’nın hazırlanmasına yönelik çalışmalar 1893 yılında tamamlanmış, 1900 

yılından bu yana yaklaşık on yılda bir yapılan konferanslarla bu sınıflandırma 

sisteminin yapısı ve içeriği geliştirilmiştir.  Başlangıçta yalnızca ölüm nedenlerinin 

sınıflandırılması amacıyla geliştirilen ICD’nin kapsamı hastalıkların da eklenmesiyle 

Septik şok 1 gün 

Septisemi (Etken: Staphlococcus aureus) 5 gün 

Menenjit (Etken: Staphlococcus aureus) 

Böbrek nakli 

Tip II Diyabet 

1 hafta 

6 yıl 

15 yıl 
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zamanla genişletilmiştir. DSÖ kuruluşundan sonra ICD konusundaki sorumluluğu 

üstlenmiştir (59).  

Türkiye’de ölüm nedenlerinin sınıflandırılmasında 2009 yılına kadar ICD-8 

(1965 yılı düzenlemesi) kullanılmış, 2009 yılından itibaren ise ICD-10 (1989 yılı 

düzenlemesi) kullanılmaya başlamıştır. ICD-10’da hastalık kodlarının yer aldığı, her 

biri kendisinden öncekinin detaylı şekli olan toplam beş düzey bulunmaktadır. Bu 

düzeylerden ICD’nin çekirdek sınıflandırması olarak adlandırılan ve hastalıkların tek 

tek ele alındığı üçüncü düzey, DSÖ’nün mortalite veri tabanının oluşturulması ve 

uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan kodları içermektedir. 

Ayrıca ICD-10’da rutin istatistiklerin sunulmasında kullanılmak üzere dört 

kısaltılmış ölüm nedeni listesi bulunmaktadır (60):  

1. Kısaltılmış genel ölüm nedeni listesi (103 neden) 

2. Seçilmiş genel ölüm nedeni listesi (80 neden) 

3. Kısaltılmış bebek ve çocuk ölüm nedeni listesi (67 neden) 

4. Seçilmiş bebek ve çocuk ölüm nedeni listesi (51 neden) 
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1.8.3. BEġ YAġ VE ÜZERĠ MORTALĠTE DÜZEYĠNĠN TAHMĠN EDĠLMESĠ 

ĠÇĠN KULLANILAN DOLAYLI DEMOGRAFĠK YÖNTEMLER 

 

Gelişmiş ülkelerde yetişkin ölümlerine ait hesaplamalar nüfus kayıt 

sistemlerinden elde edilen verilere dayanırken, çoğu gelişmekte olan ülkenin kayıt 

sistemleri sürekli ve tam veri üretemediği için dolaylı demografik yöntemlerle 

mortalite tahminleri yapılmaktadır (61). Bu yöntemler aşağıda açıklanmıştır. 

 

1.8.3.1. Brass Büyüme-Denge Yöntemi 

 

Büyüme-denge yöntemi 1975 yılında William Brass tarafından geliştirilmiştir. 

Yöntem, büyüme-denge eşitliğine dayanmaktadır. Bu eşitliğe göre, x yaş ve 

üzerindeki bir toplumdaki doğum hızı, ölüm hızı ve büyüme hızının toplamına eşittir 

(Doğum Hızı = Nüfusun Büyüme Hızı + Ölüm Hızı). Büyüme hızı, x’in tüm 

değerleri için aynıdır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, toplumun kapalı (iç ve dış 

göçün olmaması) ve sabit  (zaman içinde doğum ve ölüm hızlarının değişmemesi) 

olduğu varsayımlarının karşılanması gerekmektedir. Büyüme-denge yöntemleri ile 

beş yaş ve üzeri mortalite düzeyinin yanı sıra ölüm bildirimlerinin tamlığı tahmin 

edilebilmektedir (61, 62, 63).   

 

1.8.3.2 GenelleĢtirilmiĢ Büyüme-Denge (GBD) Yöntemi  

 

GBD yöntemi, temel olarak Brass Büyüme-Denge Yöntemi’ne dayanmaktadır. 

Kenneth Hill,  1987 yılında Brass Büyüme-Denge Yöntemi’nin dayandığı büyüme 

hızının tüm yaş gruplarında sabit olduğu varsayımını esnetip, yöntemin kullanımını 
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sabit olmayan toplumlara genişletmiştir. Böylelikle bu yöntemde toplumun kapalı 

olduğu varsayılmakta, ancak sabitlik zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu yöntem 

ile ölüm bildirimlerinin tamlığının yanı sıra, nüfus sayımlarının göreli tamlığı da 

hesaplanabilmektedir. Yöntemin uygulanabilmesi için beş veya on yıl aralıklarla 

yapılmış iki nüfus sayımı ve bu sayımlar arasındaki sürede ortalama yıllık ölüm 

sayılarına gereksinim vardır. Yöntemin en önemli sınırlılıklarından birisi yaş 

bildirimlerindeki hatalara duyarlı olmasıdır (61, 62, 63). 

 

1.8.3.3. Bennett-Horiuchi (BH) Yöntemi  

 

BH yönteminin dayandığı temel kavram, ölümlerin eksiksiz olarak 

kaydedildiği kapalı bir toplumda belirli bir t zamanında, x yaş grubundaki kişilerin 

tümü öldüğü zaman, ölümlerin toplam sayısının bu kişilerin t zamanındaki sayısı ile 

eşit olacağıdır. Eğer x yaş grubundaki ölümlerin yalnızca % 50’si kayıtlı ise, esas 

nüfusta bildirilen ölümlerin toplamı olan 0.5 değeri ölüm kayıtlarının tamlık düzeyini 

göstermektedir. Yönteme göre belirli bir yaş grubunun tüm üyelerinin ölme 

zorunluluğu olması nedeniyle, ölüm kayıtlarının tamlığını belirleyebilmek için çok 

uzun zaman beklemek gerekmektedir. Bu nedenle, belirli bir yıl için bildirilen ölüm 

sayıları ile o dönemde t zamanından sonra meydana gelecek ölümlerin tahmini 

sayısının karşılaştırılması yoluyla yöntemin uygulanması pratik hale getirilmiştir (6). 

Yöntemin uygulanabilmesi için beş veya on yıl aralıklarla yapılmış olan iki nüfus 

sayımına ve sayımlar arasındaki yaşa göre bildirilen ölüm sayılarına gereksinim 

vardır (62, 63). 
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1.8.3.4. Hibrit Yöntem  

 

Hibrit yöntemde GBD ve BH yöntemleri bir arada kullanılmaktadır. Yaşa özel 

büyüme hızlarının hesaplanmasında kullanılan iki nüfus sayımı farklı tamlık 

düzeylerine sahip ise, BH yönteminde elde edilen düzeltme faktöründe yan tutma 

olasılığı artmaktadır. GBD ve BH yöntemleri bir arada kullanılarak bu hata 

azaltılabilmektedir. Uygulamada ilk olarak GBD yöntemi ile nüfus sayımlarının 

birbirine göre göreli tamlığı hesaplanmakta, elde edilen k1/k2 (ilk nüfus sayımının 

tamlığı/ikinci nüfus sayımının tamlığı) değeri ile nüfus sayımları standardize 

edilmektedir. Daha sonra BH yöntemi ile bu standart nüfuslar kullanılarak ölüm 

bildirimlerinin tamlığı hesaplanmaktadır (63).    

 

1.8.3.5. Diğer Yöntemler  

 

Yetişkinlerde mortalite düzeyinin tahmin edilmesinde kullanılan diğer 

yöntemler arasında nüfus sayımı sağkalım yöntemleri (Census Survival Methods), 

ebeveyn ve kardeş sağkalım yöntemleri yer almaktadır. Nüfus sayımı sağkalım 

yöntemlerinde, sayımlar arasındaki sürede belli bir yılda doğmuş kişilerin sağkalım 

oranlarına göre mortalite düzeyi hesaplanmaktadır. Ebeveyn ve kardeş sağkalım 

yöntemlerinde ise anne, baba ve kardeşlerin sağkalım bilgisine göre tahmin 

yapılmaktadır (61).  

 

 

 



43 
 

1.8.4. YAġAMSAL ĠSTATĠSTĠKLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE 

YÖNELĠK YAKLAġIMLAR 

 

1.8.4.1. BirleĢmiĢ Milletler YaklaĢımı 

 

BM, yaşamsal istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesinde ülkelere rehberlik 

etmek ve teknik destek sağlamak amacıyla 1968 yılından bu yana çalışmalarını 

yoğunlaştırmış olup, 1991 yılında Uluslararası Nüfus Kayıt Sistemlerinin ve 

Yaşamsal İstatistiklerin Gelişiminin Hızlandırılması Programı (International 

Programme for Accelerating the Improvement of Vital Statistics and Civil 

Registration Systems) onaylanmıştır. Program kapsamında yayımlanan nüfus kayıt 

sistemleri ve yaşamsal istatistikler konusundaki el kitabı çeşitli dillere çevrilmiştir 

(64). 

BM, yaşamsal istatistiklerin değerlendirilmesinde tamlık ve doğruluk olmak 

üzere iki temel kritere odaklanmaktadır (7, 65).    

 

Ölüm Bildirimlerinin Tamlığı: Tamlık, kayıt sisteminin kapsadığı alanlarda 

belirli bir zaman süresinde gerçekleşen tüm ölümlerin kaydedilerek ilgili kurumlara 

bildirilmesidir. Tamlığa ilişkin sorunlar, kayıt sistemi tarafından ölümlerin 

olduğundan az veya fazla kaydedilmesinin yanı sıra, verilerin sorumlu kuruluşlara 

iletilmesi sırasındaki aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tamlığın 

değerlendirilmesinde doğrudan ve dolaylı yöntemler kullanılmaktadır. Doğrudan 

değerlendirmede, kayıt sistemi ile bağımsız bir araştırmadan elde edilen veriler 

eşleştirilmektedir. Dolaylı değerlendirme yöntemleri arasında ise, kayıt sistemi 

verilerinin geçmiş trendlerle ve verileri güvenilir olan benzer bir toplumun ölüm 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/civilreg/civilregprogramme.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/civilreg/civilregprogramme.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/civilreg/civilregprogramme.htm
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hızlarıyla karşılaştırılması, kayıt ve bildirimlerdeki gecikmenin saptanması ve dolaylı 

demografik teknikler (tam olmayan veri yöntemleri) yer almaktadır (7). 

 

Ölüm Bildirimlerinin Doğruluğu: Doğruluk, ölümlerin belgelenme sürecinin 

yanı sıra verilerin düzenlenmesinin, sınıflandırılmasının ve kodlanmasının hatasız 

olmasını ifade etmektedir. İstatistiklerin doğruluğu, doğrudan ve dolaylı yöntemlerle 

değerlendirilebilmektedir. Doğrudan değerlendirmede, kayıt sistemi verileri ile 

bağımsız bir veri seti/setleri (nüfus sayımı, otopsi raporları, hastane kayıtları, yeniden 

yapılan görüşmeler vb) eşleştirilmektedir (7, 65). Dolaylı değerlendirmede ise, veri 

tabanında bulunan bilinmeyen/eksik bilgilerin düzeyinin belirlenmesi gibi yollarla 

veri kalitesine yönelik bilgi elde edilebilmektedir (7).  

 

1.8.4.2. Dünya Sağlık Örgütü YaklaĢımı 

 

DSÖ tarafından ülkelerin sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla 

2005 yılında Sağlık Metrik Ağı (The Health Metrics Network-SMA) tasarlamıştır. 

Genel olarak BM’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan SMA rehberinde, sağlık 

bilgi sistemlerinin temel bileşenleri ve standartları tanımlamakta, sistemlerin 

güçlendirilmesi için ilke ve süreçler açıklanmaktadır (8).  
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ġekil 7: DSÖ tarafından tasarlanmış olan Sağlık Metrik Ağı (8)  

 

 

 

 

 

 

Sağlık bilgi sistemlerinin  

bileĢen ve standartları 

 

Sağlık bilgi sistemlerinin 

güçlendirilmesi 

Süreç 

 Liderlik, koordinasyon ve 

değerlendirme 

 Öncelik belirleme ve 

planlama 

 Sağlık Bilgi Sistemini 

güçlendirme aktivitelerini 

uygulama 

 

Araçlar 

SMA’nın amacı 

Küresel ve yerel düzeyde bilginin 

bulunabilirlini, erişimini, kalitesini ve 

kullanımını artırmak 

 

Ġlkeler 

Yayın ve kullanım 

Bilgi ürünleri 

Veri yönetimi 

Veri kaynakları 

Göstergeler 

Sağlık bilgi sisteminin 

kaynakları 
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Tablo 4: DSÖ’ye göre nüfus kayıt sistemleri tarafından verilerin toplanmasında 

minimum standartlar (9)   

 

 

 

Standartlar 

 

1. Toplumdaki alt grupları temsil eder nitelikte yüksek 

kapsayıcılığı olan ve iyi işleyen bir kayıt sisteminin varlığı 

 

2. Böyle bir sistemde aşağıdaki özelliklere göre veri 

üretilmesi: 

 Doğum ve perinatal olayların sayısı 

 Yaşa ve cinse göre ölümlerin sayısı 

 Standart bir tıbbi kriterler setine göre sınıflanmış ölüm 

nedenleri 

Stratejik Unsurlar 

 

1. Nüfus kayıt sistemine, yaşamsal istatistiklere ve ölüm 

nedenlerinin belgelenmesi sürecine yönelik mevcut 

uygulamaların incelenmesi 

 

2. Doğum ve ölümlerin kaydedilmesini güvence altına alan 

bir ortam yaratılması 

 

3. Nüfus kayıt sisteminden elde edilen verilerin 

standardizasyonu ve değerlendirilmesi için analitik 

yöntemlerin geliştirilmesi 

 

4. Örnekleme dayalı kayıt sisteminin veya mevcut kayıt 

sisteminin kapsamının genişletilmesi ve istatistiklerin 

içeriğinin uygun şekilde geliştirilmesi 

 

Tablo 4’de, yaşamsal olaylara ait verilerin toplanmasına yönelik SMA 

rehberinde tanımlanan minimum standartlar görülmektedir. Buna göre, kayıt 

sisteminin kapsayıcılığının yüksek olması, sistemde yaşa ve cinse göre ölüm 
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sayılarının tam olarak derlenebilmesi ve ölüm nedenlerinin tıbbi olarak belgelenip 

uluslararası standartlara uygun olarak sınıflandırılabilmesi gerekmektedir. Bu 

işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için sistemin sürekli olarak kontrolüne, 

değerlendirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik stratejiler izlenmelidir.  Gelişmekte 

olan ülkelerde kısa zamanda bu standartların yerine getirilmesi ve iyi işleyen bir 

yaşamsal istatistik sisteminin kurulması mümkün olmadığı için, ilk aşamada 

örnekleme dayalı kayıt sistemlerinin kurulması önerilmektedir. Örnekleme dayalı 

kayıt sistemleri ve demografik sürveyans sistemlerine sözel otopsi uygulamalarının 

dahil edilmesi ile verilerde iyileşme sağlanabileceği öngörülmektedir (9).  

SMA rehberinde tanımlanan sağlık bilgi sistemlerinin temel bileşenlerine ve 

standartlarına dayanarak, ölüm bildirim sistemlerini ulusal düzeyde değerlendirme 

kriterleri geliştirilmiştir (Tablo 5). Buna göre ölüm bildirim sistemleri kapsam, 

kapasite ve uygulama, yayımlama ve kullanım olmak üzere toplam beş alanda 

incelenmekte ve belirlenen kriterlere göre ülkelerin ölüm istatistiklerinin yeterlilik 

durumu sınıflandırılmaktadır.   



 
 

Tablo 5: DSÖ tarafından önerilen ölüm bildirim sistemlerini ulusal düzeyde değerlendirme kriterleri (8) 

 

Değerlendirme 

Alanı 
Gösterge 

Veri Kalitesi 

Yüksek Kalite 

3 

Yeterli 

2 

Mevcut fakat 

yeterli değil 

1 

Bütünüyle yetersiz 

0 

Kapsam 

A. Ulusal düzeyde veri üreten güvenilir bir 

kaynak: 

1. Nüfus kayıt sistemi  

2. Örnekleme dayalı kayıt sistemi  

3. Demografik sürveyans sistemi 

Nüfus kayıt sistemi 
Örnekleme dayalı 

kayıt sistemi  

Demografik sürveyans 

sistemi 
Yok 

B. Nüfus kayıt sisteminin kapsayıcılığı 
% 90 ve daha fazla % 70-89 % 50-69 % 50'den az 

C. Tamlık* 
% 90 ve daha fazla % 70-89 % 50-69 % 50'den az 

Kapasite ve 

Uygulama 

A. Aşağıdaki işlemleri yapma kapasitesi: 

1. Veri toplama 

2. Veri işleme 

3. Veri analizi 

Tümü İki işlem  Bir işlem Hiç biri 

B. Nüfus kayıt sisteminin tamlığını 

değerlendirme sıklığı 
Her nüfus sayımında 

(5-10 yılda bir kez) 
Her nüfus sayımında  

Nüfus sayımlarından 

daha uzun aralıkta  
Değerlendirme yapılmaz 

C. Ölüm nedenlerinin kodlanmasında ICD’nin 

kullanımı Detaylı ICD-10 
ICD-10 kısaltılmış 

ölüm listesi 
ICD-9 

ICD-8 veya eski 

versiyonlar veya 

ICD’nin kullanılmaması 

D. İyi tanımlanmayan ölüm nedenleri 
% 5'den az % 5-10 % 11-19 % 20 ve daha fazla 

*Tıbbi olarak belgelendirilen ölüm nedenlerinin düzeyi 
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Tablo 5: DSÖ tarafından önerilen ölüm bildirim sistemlerini ulusal düzeyde değerlendirme kriterleri (devam) 

 

E. Nüfus kayıt sistemi veya örnekleme dayalı 

kayıt sistemi aracılığıyla derlenip 

yayımlanan istatistiklerin aşağıdaki 

değişkenlere göre sunulması: 

1. Cins 

2. Yaş 

3. Coğrafi (kır/kent) ve idari bölgeler 

Tümü 2/3’ü  1/3’ü  Hiç biri 

F. Örnekleme dayalı kayıt sisteminin temsil 

gücü* Ulusal düzeyde  - Kısmi  - 

A. Demografik sürveyans sisteminin temsil 

gücü* - 

Kısmi  

(En az bir kentsel ve 

iki kırsal bölge) 

Temsil gücü yok - 

B. Sözel otopsi araçları  

(Örnekleme dayalı kayıt sistemine veya 

demografik sürveyans sistemine yönelik) 

Geçerliliği test 

edilmiş ve uluslararası 

standartlarla uyumlu  

Geçerliliği test 

edilmiş 

Geçerliliği test 

edilmemiş 
Sözel otopsi kullanılmaz 

Yayımlama 

A. Verilerin toplanması ve yayımlanması 

arasında geçen süre 3 yıldan az 3 yıl 4-5 yıl 
Beş yıldan fazla veya 

yayımlanmaz 

Kullanım 

A. Toplanan verilerle yerel ve ulusal düzeyde 

aşağıdaki işlemlerin yapılması: 

1. Mortalite hızlarının hesaplanması 

2. Ölüm nedenlerinin analizi 

- Tümü 1/2’si Hiç biri 

*Sistemin genellenebilen, zamanında ve doğru veri üretmesi



 
 

1.8.4.3. Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi YaklaĢımı 

 

CDC tarafından 1988 yılında Sürveyans Sistemlerini Değerlendirme Rehberi 

yayımlanmıştır. Bu rehber, sürveyans ve sağlık bilgi sistemlerinin entegrasyonunun 

sağlanması, verilerin standardizasyonu ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale 

getirilmesi, sağlığı tehdit eden durumlara müdahalenin kolaylaştırılması gibi 

nedenlerle güncellenmiştir (66). Güncellenen bu rehberde, sürveyans sistemlerini 

değerlendirmede uygulanması gereken ilkeler açıklanmakta ve sürveyans kalitesini 

gösteren kriterler tanımlanmaktadır (Şekil 8). 
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ġekil 8: Sürveyans ve müdahale sistemlerinin bileşenleri (67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sürveyans sisteminin yapısı 

 
 Mevzuat  

 Sürveyans stratejisi 

 Sürveyansın uygulayıcıları ve 

paydaşları 

 Ağ oluşturma ve ortaklık 
 

Temel iĢlevler 

 
 Vaka tespiti 

 Vaka kaydı 

 Vaka doğrulaması 

 Raporlama 

 Verilerin analizi ve 

yorumlaması 

 Salgınlara hazırlıklı olma 

 Müdahale ve kontrol 

 Geribildirim 
 

Sürveyans sisteminin kalitesi 

 
 Basitlik 

 Duyarlılık (Sensivite) 

 Esneklik 

 Faydalılık 

 Kabul edilebilirlik 

 Özgüllük (Spesifite) 

 Öngörü değeri (Pozitif prediktif 

değer) 

 Tamlık 

 Temsil edebilirlik  

 Veri kalitesi 

 Zamanındalık 
 

 

Destek iĢlevleri  
 

 Standartlar ve rehberler 

 Eğitim 

 Gözetim 

 İletişim faaliyetleri 

 Kaynaklar  

 İzleme/değerlendirme 

 Eşgüdüm 
 

Sürveyans için öncelikli hastalıklar 
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CDC tarafından belirlenen sürveyans kalitesi kriterlerine ait tanımlar aşağıda 

sunulmuştur (66):  

 

Basitlik: Sürveyans sisteminin yapısının karmaşık olmamasını ve uygulama 

kolaylığını ifade etmektedir. 

 

 Duyarlılık: Sürveyans sisteminin araştırılan hastalık ya da olay açısından 

toplumdaki olguları tespit edebilme yeteneğidir.  

 

Esneklik: Sürveyans sisteminin değişen bilgi gereksinimlerine ve çalışma 

koşullarına, çok az bir ek maliyet, zaman ve personel gereksinimi ile uyum sağlama 

gücüdür.   

 

Faydalılık: Sürveyansı yapılan hastalık/olayla ilgili verilerin sağlığı geliştirme 

faaliyetlerinde kullanılmasıdır. 

 

Kabul edilebilirlik: İlgili kişi ve kuruluşların sürveyans sistemine katılım 

konusundaki istekliliklerini yansıtmaktadır. 

 

Özgüllük: Sürveyans sisteminin araştırılan hastalık ya da olay açısından toplumdaki 

sağlam kişileri ayırt edebilme yeteneğidir. 

 

Öngörü Değeri: Sürveyans sisteminin bildirdiği vakalar içinde gerçekten hasta 

olanların orantısıdır.  
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Tamlık: Sürveyansı yapılan hastalık/olayla ilgili tüm verilerin eksiksiz olarak 

toplanmasıdır. 

 

Temsil edebilirlik: Sağlıkla ilişkili olayın, nüfus içindeki kişiye ve yere göre 

dağılımının ve zaman içindeki değişiminin doğru bir şekilde tanımlanmasıdır.   

 

Veri Kalitesi: Sürveyans sistemi tarafından bildirilen olguların veya sağlıkla ilişkili 

olayların tamlığını ve geçerliliğini ifade etmektedir. 

 

Zamanındalık: Sürveyans sisteminde yer alan işlemlerin öngörülen süre içerisinde 

gerçekleştirilmesidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

BÖLÜM II 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma, niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde kesitsel bir araştırma planlanmıştır. Niteliksel olan ikinci bölüm ise 

derinlemesine görüşme yöntemi ile elde edilen bulguların içerik analizine 

dayanmaktadır (Şekil 9). 
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ġekil 9: Araştırma izlem şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tamlık kriterlerinden beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi belirlenirken 2001-2010 yılları arasında; ölüm sayılarının ve kaba ölüm hızlarının tutarlılığı 

belirlenirken de 2000-2010 yılları arasında İzmir’in kentsel alanlarında gerçekleşen tüm ölümler kapsama alınmıştır. 

 

Veri Kalitesinin Sınıflandırılması 

ĠYĠ: Tamlık  ≥ % 90 ve İyi tanımlanmayan temel ölüm nedeni < % 10 

ORTA: Tamlık % 70-89 veya İyi tanımlanmayan temel ölüm nedeni % 10-20  

YETERSĠZ: Tamlık < % 70 veya İyi tanımlanmayan temel ölüm nedeni < % 20 

TÜRKĠYE’DE 2009 YILINDAN ĠTĠBAREN UYGULANMAYA BAġLAYAN  

YENĠ ÖLÜM BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠNĠN ĠZMĠR ĠLĠ ÖRNEĞĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Niteliksel Bölüm: Ġzmir Ġli’nde Ölüm Bildirim 

Sisteminin ĠĢleyiĢ Sorunlarının Belirlenmesi  
N= Ölüm bildirim sistemindeki kaynak kişiler, n= 19 

 Kabul edebilirlik 

 Basitlik 

 Faydalılık 

 Deneyim ve öneriler 

 

Ölüm Bildirim Sisteminin ĠĢleyiĢ Sorunları 

Görüşme rehberi 

Derinlemesine görüşme 

Niceliksel Bölüm: Ġzmir Ġli’nde Ölüm Bildirimlerinin Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi 
N*= Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı tüm ölüm kayıtları 

 

Ölüm Bildirimlerinin Veri Kalitesinin Durumu 

 

Yaşa ve cinsiyete göre ölüm nedenlerinin 

tutarlılığı 

 

İyi tanımlanmayan temel ölüm 

nedenlerinin sıklığı 

 

Ölüm belgelerinin doldurulma düzeyi 

Doğruluk 

 
Tamlık 

2001-2010 yılları arasında beş yaş ve üzerinde 

gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi 

 

2000-2010 yılları arasında ölüm sayılarının ve kaba 

ölüm hızlarının tutarlılığı 

 

Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü 

kayıtlarının tutarlılığı 

 

Ölüm bildirimlerinin zamanındalığı 
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2.1. NĠCELĠKSEL BÖLÜM: ĠZMĠR ĠLĠ’NDE ÖLÜM BĠLDĠRĠMLERĠNĠN 

VERĠ KALĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

2.1.1. ARAġTIRMANIN TĠPĠ 

 

Çalışma, kesitsel tipte tasarlanmıştır. 

 

2.1.2. KULLANILAN GEREÇLER 

 

Çalışmada, İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilen ölüm belgelerindeki tüm 

temel ölüm nedenleri ICD-10 sınıflandırma sistemi kullanılarak kodlanmıştır.  

Ölüm belgelerinin doldurulma düzeyi incelenirken TÜİK tarafından hazırlanan 

“Ölüm Nedenlerinin Belgelenmesi El Kitabı”ndan yararlanılmıştır. 

 

2.1.3. ARAġTIRMANIN YERĠ VE ZAMANI 

 

Çalışma, 2009-2011 yılları arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. 

 

2.1.3.1. AraĢtırma Bölgesinin Coğrafi Özellikleri  

 

İzmir, Anadolu Yarımadası’nın batısında, Ege Denizi kıyısında yer almaktadır. 

Kuzeyde Balıkesir, doğuda Manisa, güneyde Aydın illeri ile çevrilmiştir. Bölge 

toprakları, 37
0
45

ı
 ve 39

0
15

ı
 kuzey enlemleri ile 26

0
15

ı
 ve 28

0
20

ı
 doğu boylamları 

arasında yer almaktadır. İzmir’in kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 
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200 km, doğu-batı doğrultusundaki genişliği ise 180 km olup, yüz ölçümü 121012 

km
2’

dir (68).  

 

2.1.3.2. AraĢtırma Bölgesinin Sosyoekonomik Durumu 

 

İzmir, Ege Bölgesi'nin en önemli ticaret, sanayi, ulaşım, kültür, eğitim, turizm 

ve hizmet merkezi olmasının yanı sıra ülkemizin önde gelen dış ticaret limanıdır. 

2001 yılında kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 3215 dolardır. Gini katsayısı 

Türkiye genelinden (0.42) daha düşük olup, 2003 yılı için 0.39 olarak hesaplanmıştır.  

İşsizlik oranı 2009 yılında 16.2, net okullaşma düzeyi ilköğretimde % 99.4, 

ortaöğretimde % 74.5’dir (68, 69).  

 

2.1.3.3. AraĢtırma Bölgesinin Nüfus ve Ġdari Yapısı 

  

İzmir’e bağlı 11 merkez ve 19 çevre olmak üzere toplam 30 ilçe 

bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi hariç ildeki toplam belediye sayısı 53, köy 

sayısı ise 596’dır (69).   

İzmir, Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip illeri arasındadır. TUİK’in 2010 

yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre nüfusun % 

91.3’ü kentsel alanlarda yaşamakta olup (Tablo 6), Türkiye genelinde bu düzey % 

76.3’tür. Tablo 7’de görüldüğü gibi, nüfusu en fazla olan ilçe Karabağlar iken, 

Karaburun İlçe’si en az nüfusa sahiptir (70). 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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Tablo 6: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre 2010 yılı İzmir kentsel ve kırsal nüfusunun dağılımı*  

 

 

YaĢ Grubu 

Erkek Kadın Toplam 

Kent Kır Kent Kır Erkek Kadın 

Sayı       %** Sayı         %** Sayı %** Sayı %** Sayı %*** Sayı %*** 

0-4 121019       92.4 10015         7.6 114376 92.4 9397 7.6 131034 6.6 123773 6.3 

5-9 116347       91.8 10427         8.2 110563 91.9 9721 8.1 126774 6.4 120284 6.1 

10-14 131613       91.3 12532         8.7 123250 91.3 11786 8.7 144145 7.3 135036 6.9 

15-19 136219       91.4 12828         8.6 128564 91.7 11671 8.3 149047 7.5 140235 7.1 

20-24 180605       94.5 10544         5.5 145453 93.0 10873 7.0 191149 9.6 156326 8.0 

25-29 162073       92.7 12678         7.3 158327 93.5 10988 6.5 174751 8.8 169315 8.6 

30-34 162764       93.0 12186         7.0 161954 93.6 11090 6.4 174950 8.8 173044 8.8 

35-39 147966       92.7 11601         7.3 148641 92.9 11368 7.1 159567 8.0 160009 8.1 

40-44 126747       91.5 11793         8.5 127492 91.9 11261 8.1 138540 7.0 138753 7.1 

45-49 128186       90.7 13090         9.3 129427 91.2 12494 8.8 141276 7.1 141921 7.2 

50-54 109684       90.0 12195       10.0 109433 90.4 11667 9.6 121879 6.1 121100 6.2 

55-59 94844       89.1 11633       10.9 96889 89.6 11244 10.4 106477 5.4 108133 5.5 

60-64 70479       88.3 9302       11.7 74522 88.5 9656 11.5 79781 4.0 84178 4.3 

65-69 48339       87.0 7255       13.0 52756 87.0 7913 13.0 55594 2.8 60669 3.1 

70-74 33909       84.8 6063       15.2 42141 85.6 7105 14.4 39972 2.0 49246 2.5 

75+ 42407       84.1 8025       15.9 69337 85.1 12121 14.9 50432 2.5 81458 4.1 

Toplam 1813201       91.3 172167        8.7 1793125 91.3 170355   8.7 1985368      100.0 1963480      100.0 

*İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve  idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim 

yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. 29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. 

maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu yasanın 12. maddesi gereğince mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmiştir. 

**Satır yüzdesi, ***Sütun yüzdesi 
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Tablo 7: Cinsiyete ve yerleşim yerine göre 2010 yılı İzmir kentsel ve kırsal nüfusunun dağılımı 

Ġlçe 

Erkek Kadın Toplam 

Kent Kır Kent Kır Erkek Kadın 

Sayı         %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı        %** Sayı %** 

Aliağa 27122         81.6 6109 18.4 26502 81.5 6020 18.5 33231  1.7 32522  1.7 

Balçova 37324       100.0  - 0.0 40443       100.0  -   0.0 37324  1.9 40443  2.1 

Bayındır 10702         52.0 9870 48.0 11091 53.0 9843 47.0 20572  1.0 20934  1.1 

Bayraklı 153408       100.0  -   0.0 154490       100.0  -   0.0 153408  7.7 154490  7.9 

Bergama 29453         58.9 20520 41.1 29913 58.9 20915 41.1 49973  2.5 50828  2.6 

Beydağ 2734         42.6 3681 57.4 2955 45.0 3607 55.0 6415  0.3 6562  0.3 

Bornova 209129 98.4 3500   1.6 203146 98.4 3295   1.6 212629        10.7 206441         10.5 

Buca  209291 99.0 2079   1.0 210402 99.4 1310   0.6 211370 10.6 211712         10.8 

ÇeĢme 10543 62.5 6314 37.5 10180 62.9 6014 37.1 16857   0.8 16194  0.8 

Çiğli 78207       100.0  -   0.0 79323       100.0  -   0.0 78207   3.9 79323  4.0 

Dikili 8436 51.3 8010 48.7 8652 52.2 7923 47.8 16446   0.8 16575  0.8 

Foça 31007 93.3 2213   6.7 9585 85.0 1695 15.0 33220   1.7 11280  0.6 

Gaziemir 69939       100.0     0.0 59752       100.0  -   0.0 69939   3.5 59752  3.0 

Güzelbahçe 12107 94.5 709   5.5 10941 93.9 705   6.1 12816   0.6 11646  0.6 

Karabağlar 225711 99.8 463   0.2 232288 99.8 428   0.2 226174 11.4 232716         11.9 

Karaburun 1404 31.6 3040 68.4 1281 30.2 2964 69.8 4444   0.2 4245 0.2 

KarĢıyaka 147080 99.9 128   0.1 162710 99.9 143   0.1 147208   7.4 162853 8.3 

KemalpaĢa 36167 78.2 10064 21.8 35242 78.2 9803 21.8 46231   2.3 45045 2.3 

Kınık 5823 41.7 8156 58.3 5931 41.7 8300 58.3 13979   0.7 14231           0.7 

Kiraz 4142 18.6 18162 81.4 4451 20.0 17800 80.0 22304   1.1 22251  1.1 

Konak 199485       100.0  -   0.0 206095       100.0     0.0 199485 10.0 206095         10.5 

Menderes 27953 78.2 7770 21.8 27548 78.1 7706 21.9 35723   1.8 35254  1.8 

Menemen 59906 90.8 6092   9.2 59324 90.7 6072   9.3 65998   3.3 65396  3.3 

Narlıdere 42476       100.0  -   0.0 30356       100.0  -   0.0 42476   2.1 30356  1.5 

ÖdemiĢ 36412 56.9 27529 43.1 37642 57.2 28112 42.8 63941   3.2 65754  3.3 

Seferihisar 16870 90.7 1729   9.3 12362 87.9 1694 12.1 18599   0.9 14056  0.7 

Selçuk 13891 80.9 3272 19.1 13989 81.0 3289 19.0 17163   0.9 17278  0.9 

Tire 25093 65.2 13399 34.8 26347 66.1 13503 33.9 38492   1.9 39850  2.0 

Torbalı 58339 91.1 5695   8.9 57987 91.2 5621   8.8 64034   3.2 63608  3.2 

Urla 23047 86.3 3663 13.7 22197 86.1 3593 13.9 26710   1.3 25790  1.3 

Toplam 1813201 91.3 172167   8.7 1793125 91.3 170355   8.7 1985368      100.0 1963480       100.0 

*Satır yüzdesi, **Sütun yüzdesi 
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2.1.3.4. AraĢtırma Bölgesinde Sağlık Hizmetleri 

 

İzmir, 1961 yılında yürürlüğe giren 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen sosyalleştirme 

çalışmalarına 1983 yılında dahil edilmiştir. Sosyalleştirmenin ilk yıllarında ildeki 

sağlık ocağı sayısı 107 iken, 2006 yılında 243’e yükselmiştir. İzmir’de 14.05.2007 

tarihinde aile hekimliği uygulaması başlatılmıştır. İlde 2007 yılında Aile Sağlığı 

Merkezi sayısı 268, Aile Hekimliği Birimi sayısı 1087 olup, Aile Hekimliği Birimi 

başına düşen nüfus 3440’tır (71). TSM sayısı ise 2010 yılı itibari ile 30’dur. İzmir’de 

yataklı tedavi kuruluşlarının durumu Tablo 8’de sunulmuştur (68). 

 

Tablo 8: İzmir’de 2007 yılında yataklı tedavi kuruluşlarının durumu 

Sağlık KuruluĢu 
KuruluĢ Sayısı Yatak Sayısı 

n % n % 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler 26 55.3 6805 60.2 

Özel hastaneler 17 36.2 961   8.5 

Üniversite hastaneleri 3   6.4 3145 27.8 

Belediye ve kamu vakfı hastaneleri 1   2.1 400   3.5 

Toplam 47    100.0 11311    100.0 

 

İzmir’de 2008 yılında yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 241, hemşire sayısı 

131, ebe sayısı 65, diş hekimi sayısı 25 ve eczacı sayısı 35’tir. Uzman hekimlerin 

pratisyen hekimlere oranı 1.97’dir (71).  
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2.1.3.5.  AraĢtırma Bölgesinde Sağlık Düzeyi Göstergeleri 

 

Tablo 9’da İzmir’e ait bazı sağlık düzeyi göstergeleri sunulmuştur. Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın 2008 yılı sonuçlarına göre ülkemizde kaba doğum 

hızı binde 18.6, genel doğurganlık hızı binde 76’dır. Bu değerler, İzmir’e ait hızlara 

göre daha yüksektir. Ölüm hızları ise İzmir’de Türkiye genelinden daha düşüktür. 

UHY-ME çalışmasında ülkemizde kaba ölüm hızı binde 6.3 olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2008’de beş yaş altı çocuk ölüm hızı binde 24.0 

ve bebek ölüm hızı binde 17.0’dır.  

 

Tablo 9: İzmir’de 2007 yılında bazı sağlık düzeyi göstergeleri (71) 

Gösterge Hız (Binde) 

Kaba Doğum Hızı  12.7  

Genel Doğurganlık Hızı  45.7  

Kaba Ölüm Hızı                       4.8  

Yaşa Özel Ölüm Hızları 
 

 

     0-14 yaş 
 

                     1.2  

    15-64 yaş 
 

                    1.9  

    65 yaş ve üzeri 
 

                  39.0  

Beş Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı                   17.7  

Bebek Ölüm Hızı                  14.6  
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2.1.4. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEM 

 

İzmir’de 2010 yılında gerçekleşen ölümler için düzenlenen ve Sağlık 

Müdürlüğü’ne gönderilen tüm ölüm belgeleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Evrenin tümüne ulaşılmıştır. Ayrıca İzmir’de 2001-2010 yılları arasında beş yaş ve 

üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığının ve 2000-2010 yılları arasında 

ölüm sayılarının tutarlılığının değerlendirilmesinde ilgili yıllar arasında TÜİK ve 

Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilen tüm ölümler kapsama alınmıştır.   

 

2.1.5. BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞĠġKENLER 

 

Bağımlı DeğiĢkenler 

 

Ölüm bildirimlerinin veri kalitesi (tamlık ve doğruluk): Ölüm bildirimlerinin veri 

kalitesi, tamlık ve doğruluk düzeyine göre belirlenmiştir. Tamlık, ölüm bildirim 

sisteminin kapsadığı kentsel alanlarda gerçekleşen ölümlerin tamamının kayıt altına 

alınarak Sağlık Müdürlüğü’ne ve ardından TÜİK’e bildirilmesidir. Doğruluk ise, 

ölüm belgelerindeki bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulmasını, bilgilerin 

tutarlılığını ve temel ölüm nedenlerinin uygunluğunu ifade etmektedir. Tamlık ve 

doğruluk düzeyini değerlendirmek amacıyla tamlık için dört, doğruluk için üç kriter 

belirlenmiştir. Ayrıca bu kriterler arasından veri kalitesini sınıflandırmak için tamlığı 

ve doğruluğu temsil eden iki özet kriter seçilmiştir. Söz konusu kriterler Tablo 10’da 

sunulmuştur.   
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Tablo 10:  Ölüm bildirimlerinin veri kalitesini değerlendirme kriterleri 

Ölüm Bildirimlerinin Tamlığı Ölüm Bildirimlerinin Doğruluğu 

a) 2001-2010 yılları arasında beş yaş ve 

üzerinde gerçekleşen ölüm 

bildirimlerinin tamlık düzeyi 

a) Ölüm belgelerinin doldurulma 

düzeyi 

b) Yıllara göre ölüm sayılarının ve kaba 

ölüm hızlarının tutarlılığı 

b) İyi tanımlanmayan temel ölüm 

nedenlerinin sıklığı 

c) Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık 

Müdürlüğü kayıtlarının tutarlılığı 

c) Yaşa ve cinsiyete göre ölüm 

nedenlerinin tutarlılığı 

d) Ölüm bildirimlerinin zamanındalığı - 

Veri Kalitesinin Sınıflandırılması Ġçin Seçilen Özet Kriterler 

a)  2001-2010 yılları arasında beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm 

bildirimlerinin tamlık düzeyi 

b)  İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı 

 

 

Bağımsız DeğiĢkenler 

 

Ölen kişinin cinsiyeti: Ölen kişinin ölüm belgesinde belirtilmiş olan cinsiyetidir. 

 

Ölen kişinin yaşı: Ölen kişinin tamamlamış olduğu yaştır. 

 

Ölen kişinin yerleşim yeri: Ölen kişinin ölümünden önce sürekli ikamet ettiği 

yerleşim yeridir. Merkez ve çevre ilçe olmak üzere iki grupta toplanmıştır.  
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Ölümün meydana geldiği yer: Ölümün meydana geldiği yer hastane, ev ve diğer 

(ölüm belgesinde “iş yeri, ambulans, diğer taşıt ve diğer” olarak sınıflandırılmış ölüm 

yerleri) olmak üzere üç grupta toplanmıştır. 

 

Ölüm şekli: Ölüm şekli, doğal (hastalık nedeniyle),  dış nedenlere bağlı (trafik kazası, 

iş kazası, diğer kazalar, intihar, cinayet) ve diğer (ölüm belgesinde diğer, araştırma 

aşamasında ve bilinmeyen olarak kodlanan ölüm şekilleri) olmak üzere üç grupta 

sınıflandırılmıştır.  

 

Ölüm nedeni: Ölüm belgelerinde belirtilmiş olan temel ölüm nedenidir 

 

Otopsi yapılma durumu: Ölen kişiye otopsi yapılma durumu “evet” ve “hayır” olarak 

kategorize edilmiştir.    

 

Ölüm belgesinin düzenlendiği kurum/kuruluş: Ölüm belgesinin düzenlendiği hastane, 

toplum sağlığı merkezi, belediye, adli tıp kurumu ve diğer kurumları (özel 

poliklinikler, huzurevi, il dışı sağlık müdürlükleri)  ifade etmektedir. 

 

.2.1.6. KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

Ölüm bildirimlerinin veri kalitesinin değerlendirilmesi için belirlenen kriterlere 

göre kullanılan yöntemler aşağıda açıklanmıştır (Tablo 12).   
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Tablo 11: Veri kalitesinin değerlendirilmesi için belirlenen kriterler, kullanılan yöntemler ve değerlendirme teknikleri 

Kriter Kullanılan Yöntem Gerekli Veri Değerlendirme Teknikleri 

Ö
lü

m
 B

il
d

ir
im

le
ri

n
in

 T
a

m
lı

ğ
ı 

a)  2001-2010 yılları arasında beş yaş ve üzeri ölüm bildirimlerinin tamlık 

düzeyi  
 

 

 

Hibrit Yöntem (GBD ve BH yöntemleri) 

 

Birinci Aşama: GDB yöntemi ile 2000 ve 2010 nüfus sayımlarının tamlık 

düzeyinin saptanması ve sayımların standardize edilmesi.  

İkinci Aşama: BH yöntemi ile standardize nüfuslar kullanılarak 2001-

2010 arasında bildirilen ölümlerin tamlık düzeyinin hesaplanması. 

 2000 yılı genel nüfus sayımı 

sonuçları 

 2010 yılı ADNKS sonuçları  

 2001-2010 arası cinsiyete ve 

yaşa göre ölüm sayıları 

 

Tamlık: 

 % 90 ve daha fazla 

 % 70 - 89 

 % 70’den az 

b) Yıllara göre ölüm sayılarının ve kaba ölüm hızlarının tutarlılığı 
  

2000-2010 yılları arasında nüfusun, ölüm sayılarının ve kaba ölüm 

hızlarının yıllık yüzde değişiminin hesaplanması 

 2000-2010 arası İzmir nüfusu 

ve ölüm sayısı 
Yıllık yüzde değişimin ±2’den sapma 

durumu 

c) Sağlık Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarının tutarlılığı    

İki kuruluşun 2010 yılı tüm ölüm kayıtlarının eşleştirilmesi 

 İki kuruluşun 2010 yılı tüm 

ölüm kayıtları 

Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarında bulunup 

Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında bulunmayan 

ölümlerin sıklığı 

d) Ölüm bildirimlerinin zamanındalığı   

Ölümlerin gerçekleşme tarihi ile Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilme tarihi 

arasındaki sürenin saptanması 

 Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 

yılı tüm ölüm kayıtları 
Bildirimlerde öngörülen süreye uyum 

yüzdesi 
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Tablo 11: Veri kalitesinin değerlendirilmesi için belirlenen kriterler, kullanılan yöntemler ve değerlendirme teknikleri (devam) 

Kriter Kullanılan Yöntemler  Gerekli Veri Değerlendirme Teknikleri 

Ö
lü

m
 B

il
d

ir
im

le
ri

n
in

 D
o

ğ
ru

lu
ğ

u
 

a) Ölüm belgelerinin doldurulma düzeyi   

Belgelerdeki eksik bilgilerin saptanması; 

 Ölen kişinin kimlik ve sosyodemografik bilgileri 

 Ölüme ilişkin bilgiler 

 Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı 

tüm ölüm kayıtları 

 

Eksik bilgilerin yüzdesi 

İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı   

Tüm temel ölüm nedenleri ICD-10’a göre kodlandıktan sonra 

semptomlar, kardiyovasküler hastalıklar, kanserler ve yaralanmalara ait 

iyi tanımlanmamış ölüm nedeni kodlarının tespit edilmesi 

 Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 

yılı tüm ölüm kayıtları 

İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin 

sıklığı:   

 % 10’dan az 

 % 10 - 20   

 % 20’den fazla  

Yaş ve cinsiyete göre ölüm nedenlerinin tutarlılığı   

İzmir’de ölüme neden olan hastalık gruplarının dağılımlarının, UHY-ME 

çalışmasında Türkiye’nin Batı bölgesi için belirlenen dağılımları ile 

karşılaştırılması 

Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı tüm 

ölüm kayıtları 
Hastalık dağılımlarının tutarlılığı 
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          Tablo 12: Tamlık ve doğruluk kriterleri arasından seçilen özet kriterler ve veri kalitesinin sınıflandırılması 

Tamlık ve doğruluk kriterleri arasından seçilen özet 

kriterler 

Veri kalitesinin sınıflandırılması 

Tamlık kriteri: 2000 - 2010 arasında yetişkin ölüm 

bildirimlerinin tamlık düzeyi  

 

Doğruluk kriteri: İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin 

sıklığı 

 

ĠYĠ: Ölüm bildirimlerinin tamlığı % 90 ve daha fazla ve iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı % 10’dan az.  

 

ORTA: Ölüm bildirimlerinin tamlığı % 70 - 89 veya iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı  % 10 - 20.  

 

YETERSĠZ:  Ölüm bildirimlerinin tamlığı % 70’den az veya iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı % 20’den fazla.   
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2.1.6.1. Ölüm Bildirimlerinin Tamlığı 

 

Ölüm bildirimlerinin tamlığı dört kriter aracılığı ile değerlendirilmiştir.  

 

a) 2001-2010 Yılları Arasında BeĢ YaĢ ve Üzeri Ölüm Bildirimlerinin Tamlık 

Düzeyi  

 

Beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölümlerinin tamlık düzeyinin tespit edilmesi 

için BM tarafından önerilen dolaylı demografik tekniklerden GBD ve BH yöntemleri 

uygulanmıştır (Hibrit yöntem). Daha güvenilir sonuçların elde edilebilmesi nedeniyle 

iki yöntem bir arada kullanılmıştır (62, 63, 72). Ölüm bildirimlerinde cinsiyete göre 

farklılık olabileceği için hesaplamalar kadın ve erkeklerde ayrı yapılmıştır. 

GBD ve BH yöntemlerinin uygulanabilmesi için 5-10 yıl aralıklarla yapılmış 

iki nüfus sayımına ve sayımlar arasındaki sürede cinsiyete göre yıllık ortalama ölüm 

sayılarına gereksinim vardır. Bu çalışmada 2000 yılında gerçekleştirilen genel nüfus 

sayımı ve 2010 yılı ADNKS sonuçları kullanılmıştır. TÜİK verilerinden 22 Ekim-31 

Aralık 2000 tarihleri arasındaki ölüm sayısı elde edilemediği için Genel Nüfus 

Sayımı’nın referans tarihi 31 Aralık 2000 olarak alınmış ve hesaplamalar 2001-2010 

yılları arasında gerçekleşen ölüm bildirimlerini kapsamıştır.  

Her iki nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına (beş 

yıllık)  göre dağılımları TÜİK’in web sayfasından ve TÜİK Merkez’den elde 

edilmiştir (37, 73, 74).  Türkiye’de ölüm istatistiklerinin kapsamı il ve ilçe 

merkezleri ile sınırlı olduğu için hesaplamalarda İzmir’in kentsel nüfus verileri 

kullanılmıştır. Sayımlar arasında gerçekleşen ölümlerin cinsiyete ve yaş gruplarına 



 
 

69 
 

(beş yıllık) göre dağılımları ise 2009 ve 2010 yılları hariç TÜİK’den, bu yıllara ait 

veriler ise Sağlık Müdürlüğü kayıtlarından elde edilmiştir.  

 

Tamlık tahmini iki aşamada gerçekleştirilmiştir: 

 

Birinci Aşama: GDB yöntemi kullanılarak 2000 ve 2010 yıllarındaki nüfus 

sayımlarının göreli tamlığı hesaplanmış ve sayımlar standardize edilmiştir. Bu 

yöntemde sayımların tamlığı, iki nüfus sayımında elde edilen yaş dağılımlarının 

karşılaştırılması yoluyla elde edilmektedir. Hesaplamalar sonucunda belirlenen k1/k2 

(ilk nüfus sayımının tamlığı / ikinci nüfus sayımının tamlığı) değeri için üç durum 

söz konusu olup (63), buna göre sayımlar standardize edilmiştir.  

1) k1 / k2 > 1 ise k1 > k2 ve k1= 1, k2= 1 / (k1 / k2)  

2) k1 / k2= 1 ise k1= k2 ve k1= 1, k2= 1  

3)  k1 / k2 < 1 ise k1 < k2 ve k1= k1 / k2, k2= 1 

  

İkinci Aşama: Bu aşamada, standardize edilen 2000 ve 2010 yılı nüfusları ve 

sayımlar arasındaki yıllık ölümler kullanılarak BH yöntemi ile 2001-2010 arasındaki 

on yıllık dönemde bildirilen ölümlerin tamlık düzeyi hesaplanmıştır.  

BH yöntemi, bir toplumda gerçekleşen ölümlerin sayısı ile, o toplumdaki 

hayatta olan insanların sayısı arasında bir ilişki olduğu önermesine dayanmaktadır. 

Ölümlerin başarılı bir biçimde kaydedildiği kapalı bir toplumda, belirli bir t 

zamanında x yaş grubundaki kişilerin tümü öldüğü zaman, ölümlerin toplam sayısı t 

zamanındaki kişi sayısı ile eşit olacaktır. Eğer mevcut ölüm bildirimleri tam değil 

ise, x yaş grubundaki kişilerin tahmini sayısı ile x yaş grubundaki kişilerdeki 

gözlenen ölüm sayısı arasındaki oran “bir”den küçük olacaktır. Bildirimlerin 
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tamlığını ifade eden bu oranın, beş yaş ve üzeri tüm yaş gruplarında sabit olduğu 

kabul edilmektedir (63). 

BH yönteminin uygulanabilmesi için e75 (75 yaştaki beklenen yaşam süresi) 

değerine gereksinim vardır. Kadın ve erkeklerdeki e75 değeri için UHY-ME 

çalışmasında Türkiye’nin Batı Bölgesi’ne yönelik oluşturulan yaşam tablolarındaki 

değerler kullanılmıştır (6).  

GDB ve BH yöntemleri ile ilgili formüller Ek 5’de ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 

 

b) Yıllara Göre Ölüm Sayılarının ve Kaba Ölüm Hızlarının Tutarlılığı 

 

Bir toplumun nüfusunda ve ölüm sayılarında beklenmeyen değişim 

yaratabilecek doğal afet gibi durumlar söz konusu değilse, nüfusun ve ölüm 

sayılarının zaman içinde büyük farklılık göstermemesi beklenmektedir. Ölüm 

sayılarında ve bu sayılara dayanarak hesaplanan hızlarda belli bir nedenle 

açıklanamayacak anlamlı artış veya azalmanın olması, ölüm bildirimlerinin tamlığı 

ile ilgili sorunun dolaylı bir göstergesidir (7, 75). Bu durumu değerlendirebilmek 

amacıyla, 2000-2001 yılları arasında gerçekleşen ölüm sayılarının ve kaba ölüm 

hızlarının yıllık yüzde değişimi hesaplanmıştır. Ölüm sayılarının yıllara göre tutarlı 

bir değişim gösterdiğini söyleyebilmek için, yıllık yüzde değişiminin ± 2 sınırları 

içinde olması önerilmektedir (75). Çalışmada değerlendirmeler bu kritere göre 

yapılmıştır. Ayrıca İzmir nüfusunun gösterdiği trend hesaplamalara dahil edilmiştir.  

Nüfusun ve ölüm sayılarının yıllık yüzde değişiminin hesaplanmasında aşağıdaki 

formül kullanılmıştır (76):  
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Yıllık Yüzde Değişim= 

Zaman sürecinin sonundaki değer - Zaman sürecinin 

başlangıcındaki değer 
 

x 100 

Zaman sürecinin başlangıcındaki değer 

 

İzmir nüfusuna ait veriler farklı kaynaklardan elde edilmiştir. İlin 2000 yılı 

nüfusu Genel Nüfus Sayımı’ndan, 2001-2006 yılları arasındaki nüfus Sağlık Ocakları 

tarafından tutulan Ev Halkı Tespit Fişlerine dayanan kayıtlardan ve 2007-2010 yılları 

arasındaki nüfus ADNKS sonuçlarından sağlanmıştır. Ölüm bildirimleri kentsel 

alanları kapsamasına karşın, 2001-2006 yılları arasında İzmir’in kentsel nüfusu elde 

edilemediği için, nüfusun yıllık yüzde değişiminin ve kaba ölüm hızlarının 

hesaplanmasında standart bir uygulama yapılabilmesi açısından tüm yıllarda İzmir’in 

toplam nüfusu kullanılmıştır. Kaba ölüm hızlarının yıllık yüzde değişiminin 

değerlendirilmesinde, JoinPoint Regresyon Programı (77) kullanılarak Poisson 

Varyans analizi uygulanmıştır.    

 

b) Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü Kayıtlarının Tutarlılığı 

 

Ölüm belgesi üç örnekten oluşmaktadır. Belgenin birinci örneği TÜİK’e 

iletilmek üzere sağlık müdürlüğüne gönderilmektedir. İkinci örnek, defin ruhsatı 

olarak kullanılmakta olup ölen kişinin yakınına teslim edilmektedir. Cenazenin 

gömülebilmesi için ölen kişinin yakınlarının ikinci örnek ile mezarlıklar 

müdürlüğüne veya ilgili belediyeye başvurması gerekmektedir. Belgenin üçüncü 

örneği ise düzenlendiği kuruluşta saklanmaktadır.  
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Aynı belgenin farklı örnekleri ile işlem yapıldığı için Sağlık Müdürlüğü’ne 

yapılan bildirimlerde aksama söz konusu değil ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Mezarlıklar Müdürlüğü’nde bulunan tüm kayıtların, Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında 

da bulunması gerekmektedir. Kayıtların tutarlılık durumunu saptamak amacıyla iki 

kuruluşun 2010 yılı tüm ölüm kayıtları eşleştirilmiştir. Sağlık Müdürlüğü’nün ölüm 

kayıtları il genelini temsil etmesine karşın Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtları 18 ilçede 

bulunan mezarlıklara defnedilen kişileri kapsamaktadır. Bu ilçeler Aliağa, Balçova, 

Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Karabağlar Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, 

Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla’dır. Mezarlıklar 

Müdürlüğü il genelini kapsamadığı için, Sağlık Müdürlüğü’nde yer alan tüm ölüm 

kayıtlarının Mezarlıklar Müdürlüğü’nde bulunmasının gerekmemesine karşın, 

Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarındaki tüm ölümler Sağlık Müdürlüğü’nde 

kaydedilmiş olmalıdır. Çalışmada, her iki kuruluşta ortak olan ve yalnızca bir 

kuruluşta kaydedilmiş olan ölümler belirlenmiştir. Ancak, Sağlık Müdürlüğü 

kayıtlarında bulunmayıp yalnızca Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kayıtlı olan ölümler 

eksik bildirim olarak değerlendirilmiştir.  

Eşleştirme kriterleri ölen kişinin adı, TC kimlik numarası, baba adı, doğum ve 

ölüm tarihi olarak saptanmıştır. Ölü doğumlar belirlenirken ölüm nedeni düşük, 20 

haftadan küçük fetüs ölümü ve gebelik haftası belirtilmeksizin cenin olarak 

kaydedilen kayıtlar kapsam dışı bırakılmıştır.  

 

c) Ölüm Bildirimlerinin Zamanındalığı 

 

Çalışmada, ölümlerin gerçekleştiği tarih ile Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedildiği 

tarih arasında geçen süre tespit edilmiş ve bildirimlerin TÜİK ve Sağlık Bakanlığı 
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tarafından öngörülen süreye uyumu değerlendirilmiştir. Uygulanmakta olan sisteme 

göre ölüm belgelerinin referans hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan 

sonra düzenlendiği ayı takip eden ayın ilk haftası içinde Sağlık Müdürlüğü’ne; il 

koordinatörü tarafından incelendikten sonra da aynı ayın üçüncü haftası içinde Sağlık 

Müdürlüğü’nden TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. İzmir 

Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilen belgeler geciktirilmeden TÜİK Bölge 

Müdürlüğü’ne ulaştırıldığı için ölüm tarihinden itibaren bir ay içinde Sağlık 

Müdürlüğü’nde kaydedilen ölümler bu kriter açısından yeterli kabul edilmiştir.   

 

2.1.6.2. Ölüm Bildirimlerinin Doğruluğu  

 

Ölüm bildirimlerinin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla belirlenen 

kriterlere göre kullanılan yöntemler aşağıda sunulmuştur:  

 

a) Ölüm Belgelerinin Doldurulma Düzeyi 

 

Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılına ait tüm ölüm kayıtları incelenmiştir. Ölüm 

belgesindeki bilgiler 1) ölen kişinin kimlik ve sosyodemografik bilgileri ve 2) ölüme 

ilişkin bilgiler olmak üzere iki gruba ayrılıp eksik bilgiler tespit edilmiştir. Ölüm 

belgelerinin kuralına uygun olarak doldurulup doldurulmadığının 

değerlendirilmesinde Ölüm Nedenlerinin Belgelenmesi El Kitabı’ndan 

yararlanılmıştır. 
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b) Ġyi Tanımlanmayan Temel Ölüm Nedenlerinin Sıklığı 

 

Ölüm belgesinin ölüm nedeni kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde ölümle sonuçlanan nedensel olaylar zinciri kaydedilmektedir. Bu bölüm a, 

b, c ve d satırlarından oluşmaktadır. Ölüm nedeni, satırlara artan bir sıralama ile 

kaydedilmekte, başka bir ifade ile son ölüm nedeni ilk satıra (a satırı), temel ölüm 

nedeni en son satıra yazılmaktadır. İkinci bölümde, birinci bölümdeki sıralamanın 

parçası olmamasına rağmen ölümcül sonuca katkıda bulunan diğer önemli hastalık 

veya olaylar belirtilmektedir (Şekil 6, Ek 1). Ulusal istatistiklerin hazırlanmasında 

yalnızca temel ölüm nedenleri dikkate alındığı için, iyi tanımlanmayan ölüm 

nedenlerinin sıklığının belirlenmesinde belgeye temel ölüm nedeni olarak kaydedilen 

nedenler (birinci bölümün en son satırına yazılan ölüm nedeni) incelenmiş olup ara, 

son ve katkıda bulunan nedenler dikkate alınmamıştır. Sağlık Müdürlüğü’ne 2010 

yılında yapılan bildirimlerdeki tüm temel ölüm nedenleri ICD-10’a göre 

kodlanmıştır. Daha sonra, Küresel Hastalık Yükü çalışmasında (78) belirtilen iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedenleri ve ICD-10 kodları tespit edilmiştir.  

 

İyi tanımlanmayan temel ölümleri dört gruba ayrılarak incelenmiştir. Bu 

gruplar ve ilgili ICD-10 kodları aşağıda sunulmuştur. Ayrıca Ek 6’da iyi 

tanımlanmayan ölüm nedenlere ait ICD-10 kodları ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.  

1. Semptomlar (R00 - R99): ICD-10’un 18. bölümünü oluşturan bu kodlar, kesin tanı 

için gerekli çalışmalar yapılmadıkça iki veya daha fazla hastalığa ya da iki veya daha 

fazla sisteme işaret eden iyi tanımlanmamış durumları ve semptomları işaret 

etmektedir. Bu bölümdeki bütün kategoriler "etiyolojisi bilinmeyen durumlar" olarak 

tanımlanmaktadır.. 
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2. Kardiyovasküler Hastalıklar (I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9, 

I70.9): Kardiyak arrest ve kalp yetmezliği gibi belirsizlik gösteren ve tanısal yönden 

anlamı olmayan kardiyovasküler hastalık kategorilerini içermektedir.   

3. Kanserler (C76, C80, C97): Sınırları belirsiz, sekonder veya yerleşim yeri 

bilinmeyen kanserleri içermektedir.   

4. Yaralanmalar (Y10 - Y34, Y87.2): Kaza, kendine zarar verme ve saldırı arasındaki 

ayrımın tam olarak yapılamadığı, gerçekleşme şekli belirlenmemiş olayları ifade 

etmektedir.  

 

c) YaĢa ve Cinsiyete Göre Ölüm Nedenlerinin Tutarlılığı  

 

Bazı ölüm nedenleri, genel olarak belli yaş gruplarında ya da cinsiyette kendine 

özgü bir dağılım göstermektedir. Ölüm belgelerinde belirtilmiş nedenlerin mevcut 

dağılımlarla uyumlu olması ya da çarpıcı bir farklılık göstermemesi beklenmektedir. 

Bu durumu ortaya koyabilmek amacıyla ölüm nedenlerinin yaş grubu ve cinsiyete 

göre yüzde dağılımları, UHY-ME Projesi’nde elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır.  

Küresel Hastalık Yükü çalışmasında ve UHY-ME Projesi’nde hastalıklar üç 

grupta toplanmıştır (6, 78) :  

Birinci grup hastalıklar: Bulaşıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler ve beslenme 

yetersizliğine bağlı ortaya çıkan hastalıklar, 

İkinci grup hastalıklar: Bulaşıcı olmayan hastalıklar, 

Üçüncü grup hastalıklar: İstemli ve istemsiz yaralanmalardır. 

Bu çalışmada da ölüme neden olan hastalıklar benzer şekilde gruplandırılmıştır 

(Tablo 11). İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenleri, Küresel Hastalık Yükü 

Çalışması’nda ve UHME Projesi’nde izlenen yönteme dayanarak gruplar arasında 
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dağıtılmıştır. Buna göre kanserlere ve yaralanmalara ait iyi tanımlanmayan temel 

ölüm nedenleri yine ait oldukları grup içinde değerlendirilirken, semptomlar ve 

kardiyovasküler hastalık kategorisindeki iyi tanımlanmayan nedenler cinsiyete ve yaş 

gruplarına orantılı olarak Grup I ve II arasında dağıtılmıştır. Daha sonra, UHY-ME 

çalışmasında Türkiye’nin Batı bölgesi için saptanan üç hastalık grubunun yaş 

gruplarına göre dağılımları ile karşılaştırılmış ve hastalık gruplarının tutarlılık 

durumu incelenmiştir. Tablo 11’de Küresel Hastalık Yükü çalışmasına ve UHY-ME 

Projesi’ne dayanarak oluşturulan hastalık grupları ve ICD-10 kodları sunulmuştur.  
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Tablo 13: Hastalık grupları ve ICD-10 kodları  

Grup I: BulaĢıcı hastalıklar, maternal ve 

perinatal nedenler ve beslenme yetersizliğine 

bağlı hastalıklar 

ICD-10 Kodları 

1. Enfeksiyoz ve paraziter hastalıklar   

Tüberküloz A15-A19, B90, P37.0 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar  A50-A60, N70-N73, B20-B24 

İshalle seyreden hastalıklar A00, A02-A04, A06-A09 

Aşı ile korunabilen hastalıklar, çocukluk dönemi 

hastalıkları 
A33-A37, A80, B01, B05-B06, B26, B91, 

P35.0, P35.8 

Menenjit 
A39, A87, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, 

G00.8, G00.9, G03 

Hepatit B, Hepatit C 
B16-B19 (B17.1, B17.2, B18.2 hariç), 

P35.3, B17.1, B18.2 

Sıtma, cüzzam, dank ateşi, Japon ensefaliti, 

trahom 
B50-B54, P37.3, P37.4, A30, B92, A90-

A91, A83.0, A71, A74.0 B94.0  

Tropikal hastalıklar 
B55, B56, B57, B65, B73 B74 (B74.3, 

B74.4, B74.8, B74.9 hariç) 

Bağırsak nematod enfeksiyonları B76, B77, B79 

Diğer bağırsak enfeksiyonları B68, B70-71, B78, B80-B81 

Diğer bulaşıcı hastalıklar 

A20-A32 (A28.9 hariç), A38, A42-A49 

(A48.0, A48.3, A49.9 hariç), A65-A70, 

A74-A79 (A74.0 hariç), A81, A88-A89, 

A92-A94, A96-B00, B02-B04, B07-B09, 

B25, B27-B49, B58-B64, B66, B74.3, 

B74.4, B74.8, B74.9, B75, B83-B88, (B83.9 

hariç), B92, B95-B97, N30, N34, N39.0, 

P35 (P35.0, P35.3, P35.8 hariç), P37 (P37.0, 

P37.3, P37.4 hariç)  

2. Solunum yolu enfeksiyonları H65-H66, J00-J22, J85, P23 

3. Maternal nedenler O00-O99 

4. Perinatal dönemde ortaya çıkan durumlar 
P00-P22, P24-P29, P36, P38-P94, P96 

(P96.9 hariç) 

5. Beslenme yetersizlikleri 
D50-D53,D64.9, E00-E02, E40-E63, E64.0, 

E64.1, E64.2, E64.3 
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Tablo 13: Hastalık grupları ve ICD-10 kodları (devam) 

Grup II: BulaĢıcı olmayan hastalıklar ICD-10 Kodları 

1. Kötü huylu neoplazmlar 
C00-C13, C15-C25, C30-C38, C40-C54, C56-C75 

(C57.9, C63.9, C68.9, C75.9 hariç), C77-C79, 

C81-C97 

Diğer neoplazmlar 
D00-D48 (D09.9, D37.9, D38.6, D39.9, D40.9, 

D41.9, D48.9 hariç) 

2. Diabetes Mellitus E10-E13 

3. Diğer endokrin bozukluklar 

D55-D64 (D64.9 hariç), D66-D89 (D86.0, D86.9 

hariç), E03-E07, E15-E34, E65-E67, E70-E85 

(E85.3, E85.4, E85.8, E85.9 hariç), E88 (E88.9 

hariç) 

4. Nöropsikiyatrik bozukluklar F04-F98, X45 

5. Duyu organ bozuklukları H00-H61, H68-H93 

6. Kardiyovasküler hastalıklar 
I00-I09, I11-I13, I20-I25, I27-I42 (I27.1, I31.2, 

I31.3 hariç), I47-I48, I60-I67, I69.1, I69.2, I69.3, 

I71-I73, I77-I80, I82-I84, I86-I98 

7. Solunum sistemi hastalıkları 
D86.0, D86.2, D86.9, J30-J70, J82-J84, J92, 

J93.0, J93.1,J95, J98 (J98.1, J98.2, J98.3, J98.9 

hariç) 

8.  Sindirim sistemi hastalıkları 
K20-K63, K70, K73-K74, K75.2, K75.3, K75.4, 

K76-K92 (K92.2, K92.1, K92.2, K92.9 hariç) 

9. Genito-üriner hastalıklar 
N00-N15, N20-N28, N31-N32, N35-N64 (N39.0 

hariç), N75-N98 

10. Deri hastalıkları L00-L98 

11. Kas-iskelet sistemi hastalıkları M00-M85, M87-M99 

12. Konjenital anomaliler Q00-Q99 (Q89.9, Q99.9 hariç) 

13. Ağız ve diş hastalıkları K00-K14 

Grup III: Yaralanmalar  

1. Kasti olmayan yaralanmalar 
V01-V98, W00-W52, W65-W74, X00-X19, X34-

X44, X46-X49, Y40-Y84, Y85.0, Y88 

2. Kasti yaralanmalar X60-Y09, Y35-Y36, Y87.0, Y87.1, Y89.0, Y89.1 
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2.1.6.3. Veri Kalitesinin Sınıflandırılması 

 

Çalışmada, DSÖ tarafından belirlenen kriterlere dayanarak (3, 8), veri 

kalitesinin sınıflandırılması amacıyla tamlık ve doğruluk kriterleri arasından iki özet 

kriter seçilmiştir. Tamlık kriterlerini temsil eden özet kriter “2001-2010 yılları 

arasında beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi”, 

doğruluk kriterlerini temsil eden özet kriter ise “iyi tanımlanmayan temel ölüm 

nedenlerinin sıklığı”dır. Bu kriterlere göre ölüm bildirimlerinin veri kalitesi iyi, orta 

ve yetersiz olarak üç kategoriye ayrılmış olup, değerlendirme kriterleri aşağıda 

sunulmuştur: 

 

ĠYĠ: Ölüm bildirimlerinin tamlığı % 90 ve daha fazla ve iyi tanımlanmayan temel 

ölüm nedenleri % 10’dan az  

ORTA: Ölüm bildirimlerinin tamlığı % 70-89 veya iyi tanımlanmayan temel ölüm 

nedenleri % 10-20  

YETERSĠZ:  Ölüm bildirimlerinin tamlığı % 70’den az veya iyi tanımlanmayan 

temel ölüm nedenleri % 20’den fazla 

 

2.1.7. VERĠ TOPLAMA YÖNTEMĠ 

  

İzmir’de beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığının 

dolaylı demografik yöntemle değerlendirilmesi için gerekli olan 2000 ve 2010 yılı 

nüfus sayımı bilgileri ile bu sayımlar arasındaki beşerli yaş gruplarına göre yıllık 

ortalama ölüm sayıları TÜİK’in ilgili yayınlarından ve Sağlık Müdürlüğü 

kayıtlarından elde edilmiştir. 
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Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan eksik bildirimlerin belirlenmesi için Sağlık 

Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 

tutulan 2010 yılındaki tüm ölüm kayıtları elektronik ortamda alınmıştır.  

Verilerin doğruluk düzeyinin saptanmasında Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı 

kayıtları kullanılmıştır.  

 

2.1.8. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

           

Beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığını değerlendirmek 

için kullanılan GDB ve BH yöntemleri ile ilgili hesaplamalarda Microsoft Office 

Excell programından yararlanılmıştır.  

Kaba ölüm hızlarının 2000-2010 yılları arasındaki yıllık değişiminin 

değerlendirilmesinde Joinpoint Regresyon Programı 3.5.2 kullanılarak Poisson 

varyans analizi uygulanmıştır.  

Sağlık Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarının eşleştirilmesinde 

Microsoft Office Excell programı kullanılmış ve eşleştirme sonuçları yüzde olarak 

sunulmuştur.  

Ölüm bildirimlerinin zamanındalığına ilişkin analizlerde, ölümün gerçekleşme 

tarihi ile ölüm belgesinin Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilme tarihi arasında geçen 

gün sayısı ortalama ± standart sapma şeklinde sunulmuştur. Bildirim süresi ile 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin analizinde SPSS 10.0 Programı aracılığı ile 

Bağımsız İki Grupta t Testi ve bağımsız üç veya daha fazla grupta t testi (ANOVA) 

kullanılmıştır. ANOVA testi sonucunda gruplar arasında fark saptanmış ise, farkın 

hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesinde çoklu karşılaştırma testlerinden 

Bonferroni Testi uygulanmıştır. Ayrıca ölümün gerçekleşmesinden itibaren bir ay 



 
 

81 
 

içinde ve bir aydan uzun sürede yapılan bildirimler ile bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişki ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir.  

Sağlık Müdürlüğü’ne 2010 yılında gönderilen ölüm belgelerindeki bilgilerin 

doldurulma düzeyine ait sonuçlar yüzde olarak verilmiştir. 

İyi tanımlanmamış temel ölüm nedenlerinin sıklığı ile bağımız değişkenler 

arasındaki ilişki ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Dört gözlü ki-kare analizlerinde 

Yates düzeltmesi uygulanmıştır. Çok gözlü ki-kare analizleri sonucunda fark 

saptanmış ise, farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla satır ki-kare 

değerleri hesaplanmış ve sırasıyla en büyük ki-kare değerine sahip olan satırlar 

çıkarılarak anlamlılık kayboluncaya kadar analizler tekrarlanmıştır. 

 

2.1.9. SÜRE VE OLANAKLAR 

 

Araştırmanın veri toplama aşaması, TÜİK tarafından verilerin kabul edilmesi 

için belirlenen kesme noktası olan 2011 yılı Mart ayına kadar devam etmiştir. 

Verilerin analizi Mart-Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir (Tablo 14). 

Sağlık Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve TÜİK’ten araştırmanın 

uygulanabilmesi gerekli olan tüm veriler elde edilmiştir.  

Araştırmacı, hastalık ve ölüm nedenlerinin ICD-10’a göre kodlanmasına ilişkin 

Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere katılmıştır. Ayrıca Sağlık 

Müdürlüğü’nün İzmir’deki tüm sağlık personeline yönelik düzenlemiş olduğu birinci 

basamakta hastalıkların sınıflandırılması (International Classification of Primary 

Care) konusundaki eğitim programında il eğiticisi olarak yer aldığı için hastalık ve 

ölüm nedenlerinin sınıflandırılması ve kodlanması konusunda bilgi ve deneyim 

sahibidir.  
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2.1.10. ETĠK AÇIKLAMALAR    

 

Araştırmanın yürütülebilmesi için E.Ü. Tıp Fakültesi’nden etik onay (Ek 13), 

İzmir Sağlık Müdürlüğü’nden araştırma izni alınmıştır (Ek 14). Ayrıca Mezarlıklar 

Müdürlüğü kayıtlarının incelenebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve 

Kültürel İşler Daire Başkanlığı’ndan izin alınmıştır (Ek 15).  
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2.2. NĠTELĠKSEL BÖLÜM: ĠZMĠR ĠLĠ’NDE ÖLÜM BĠLDĠRĠM 

SĠSTEMĠNĠN ĠġLEYĠġ SORUNLARININ BELĠRLENMESĠ 

            

2.2.1. ARAġTIRMANIN TĠPĠ 

 

 Çalışma, niteliksel (kalitatif) tipte tasarlanmıştır. 

  

2.2.2. KULLANILAN GEREÇLER 

 

Çalışmada, ölüm bildirim sisteminin değerlendirilmesi amacıyla derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, araştırmacı tarafından ilgili literatürden 

yararlanılarak hazırlanmış olan bir görüşme rehberi (Ek 7) çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu rehber, Amerikan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından 

önerilen sürveyans sistemlerini değerlendirme kriterlerinden olan kabul edilebilirlik, 

basitlik ve faydalılık açısından yeni ölüm bildirim sisteminin işleyiş sorunlarını 

değerlendirmeyi ve sistemde sorumlulukları olan kişilerin görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlayan 12 açık uçlu sorudan oluşmuştur.  

 

2.2.3. ARAġTIRMANIN YERĠ VE ZAMANI 

 

Çalışma, İzmir’de 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.  
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2.2.4. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEM 

 

Niteliksel araştırmalarda, çalışma kapsamına alınacak kişi sayısı, araştırmanın 

sorusu ve amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu araştırmalarda en uygun 

örneklemin, araştırmanın temel sorusuna yeterli cevap alınabilecek büyüklükte 

olması gerektiği belirtilmektedir  (79). Bu nedenle, derinlemesine görüşmeler artık 

yeni bir bilgi elde edilemediğine karar verene kadar sürdürülmüştür.   

Araştırma kapsamına alınacak kişilerin belirlenmesinde, Şekil 4’de sunulmuş 

olan ulusal veri akış şemasına dayanarak ölüm belgelerinin düzenlenmesi, kontrolü 

ve değerlendirme aşamalarında doğrudan sorumluluğu olan, farklı kademelerdeki 

görevliler olması dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda dört düzey tanımlanmıştır. 

Düzeyler ve derinlemesine görüşme yapılan kişiler Tablo 14’de sunulmuştur. 

Derinlemesine görüşme yapılması planlanan kişilerin tümü görüşme yapmayı kabul 

etmiştir.  
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Tablo 14: Araştırma grubunun belirlenmesinde tanımlanan düzeyler ve 

derinlemesine görüşme yapılan kişiler  

 

Düzey Tanım Derinlemesine görüĢme yapılan kiĢiler 

I. Düzey 

Ölüm belgesinin 

düzenlenmesinden sorumlu 

olma 

 

 Üç aile hekimi  

 İki belediye hekimi 

 Üç kamu/özel hastane hekimi  

II. Düzey 

 

Ölüm belgelerini 

düzenleyen kişilerin görev 

yaptıkları yerlerde, 

belgelerin kuruluş 

düzeyinde kontrolünden 

sorumlu olma  

 

 Dört TSM referans hekimi 

 Bir belediye referans hekimi 

 Bir hastane referans hekimi 

III. Düzey 

 

Sağlık kuruluşlarından 

toplanan belgelerinin 

kontrolünden ve düzenli 

veri akışının 

sağlanmasından sorumlu 

olma 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli; 

 İki ölüm bildirim sistemi il 

koordinatörü* 

 Bir ölüm bildirim sistemi il eğiticisi** 

 Bir Sağlık Müdürlüğü yöneticisi 

IV. Düzey 

  

Ölüm bildirim sisteminin il 

düzeyindeki kontrolünden 

ve koordinasyonundan 

sorumlu olma 

 

 Bir TÜİK Bölge Müdürlüğü sorumlu 

personeli 

* Yeni ölüm bildirim sistemine geçiş aşamasında görev yapmış ancak şu anda aynı görevi yürütmeyen ve halen 

bu görevi yürüten iki hekim ** Yeni ölüm bildirim sistemine geçiş aşamasında görev yapmış ancak şu anda aynı 

görevi yürütmeyen hekim    
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2.2.5. KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

        Çalışmada, derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır.   

 

2.2.6. VERĠ TOPLAMA YÖNTEMĠ 

 

Derinlemesine görüşmeler, araştırma grubundaki kişilerin çalıştıkları 

kuruluşlarda ziyaret edilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yaklaşık 30 

dakika sürmüştür. Görüşme sırasında, görüşülen kişiden sözlü onay alınarak kayıt 

cihazı kullanılmıştır. Görüşme rehberinin pilot uygulaması 11-15 Ekim 2010 tarihleri 

arasında iki hekim ile yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda görüşme rehberinde 

gerekli değişiklikler yapılarak son şekli verilmiştir.  

 

2.2.7. VERĠLERĠN ANALĠZĠ           

 

Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi uygulanmıştır. Her görüşmenin 

ses kaydı görüşme yapılan gün çözümlenmiş ve rehberdeki konu başlıklarına göre 

tüm görüşmelerde ifade edilen görüşler bir araya toplanmıştır. Daha sonra metin, iki 

araştırmacı tarafından bağımsız olarak okunarak görüşmelerde ortaya çıkan temalar 

ve farklı yaklaşımlar belirlenmiştir. İki ayrı analizin karşılaştırılmasının ardından 

tema ve alt başlıkların son şekli verilmiş ve ortak ifadeler bir araya toplanmıştır. 

Görüşmelerin orijinal formuna sadık kalınarak araştırmaya katılan bireylerin 

sözlerinden doğrudan alıntılar yapılmış ve yorumlanarak rapor haline getirilmiştir.  
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2.2.8. SÜRE VE OLANAKLAR 

 

Araştırmanın veri toplama aşaması 2010 yılının Kasım-Aralık aylarında 

tamamlanmış, verilerin çözümlenmesi ve analizi ise 2011 yılı Kasım-Şubat ayları 

arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın zaman çizelgesi Tablo 14’de sunulmuştur.  

 

2.2.9. ETĠK AÇIKLAMALAR    

 

Araştırmanın yürütülebilmesi için E.Ü. Tıp Fakültesi’nden etik onay, İzmir İl 

Sağlık Müdürlüğü’nden araştırma izni alınmıştır (Ek 13 ve 14). Derinlemesine 

görüşme yapılan kişilerden görüşme öncesinde sözlü onay alınmıştır.  
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Tablo 15: Araştırmanın zamanlama çizelgesi 

Faaliyetler Süre Tarih 

Literatür tarama 7 ay        Haziran - Aralık 2009 

Tez Önerisi 3 ay        Ağustos - Ekim 2009 

Araştırma İzni 4 ay        Kasım 2009 - Şubat 2010 

 

Niceliksel Bölüm: Ġzmir Ġli'nde Ölüm Bildirimlerinin Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi 

 

Verilerin toplanması ve düzenlenmesi         12 ay       Mart 2010 - Mart 2011 

Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü kayıtlarının eşleştirilmesi           1 ay       Mart - Nisan 2011 

Temel ölüm nedenlerinin ICD-10’a göre kodlanması            1 ay       Mayıs 2011 

Diğer analizler           1 ay       Haziran 2011 

 

Niteliksel Bölüm: Ġzmir Ġli’nde Ölüm Bildirim Sisteminin ĠĢleyiĢ Sorunlarının Belirlenmesi  

  

Pilot çalışma           1 hafta       Ekim 2010 

Derinlemesine görüşmelerin yapılması ve yazılı hale getirilmesi           2 ay       Kasım - Aralık 2010 

Analiz           4 ay       Kasım - Şubat 2011 

Yazım         13 ay       Ekim 2010 - Kasım 2011 

Sunum -       Ocak 2012  

 



 

 

 

BÖLÜM III 

BULGULAR 

 

Çalışmada elde edilen bulgular iki ana bölümde sunulmuştur. Birinci bölüm, 

ölüm bildirimlerinin veri kalitesinin değerlendirildiği niceliksel çalışmanın 

bulgularını, ikinci bölüm ise ölüm bildirim sisteminin işleyiş sorunlarının belirlendiği 

niteliksel araştırmanın bulgularını içermektedir.  

 

3.1. NĠCELĠKSEL BÖLÜM: ĠZMĠR ĠLĠ’NDE ÖLÜM BĠLDĠRĠMLERĠNĠN 

VERĠ KALĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Bu bölümde, İzmir’de gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığına ve 

doğruluğuna ilişkin bulgular sunulmuş, tamlık ve doğruluk kriterleri arasından 

seçilen özet kriterlere göre bildirimlerin veri kalitesi sınıflandırılmıştır.   

 

3.1.1. ÖLÜM BĠLDĠRĠMLERĠNĠN TAMLIĞI 

 

Ölüm bildirimlerinin tamlığı ile ilgili değerlendirmeler dört başlıktan 

oluşmaktadır. Birinci başlıkta, 2001-2010 yılları arasında gerçekleşen beş yaş ve 

üzeri ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi sunulmuştur. İkinci başlıkta 2000-2010 

yılları arasındaki dönemde ölüm sayılarının ve kaba ölüm hızlarının tutarlılığı 
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değerlendirilirken, üçüncüde Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ve 

kayıtlarının eşleştirilmesine, son başlıkta ise ölüm bildirimlerinin zamanındalığına 

ilişkin bulgulara yer verilmiştir.       

 

a) Ġzmir’de 2001-2010 Yılları Arasında BeĢ YaĢ ve Üzerinde GerçekleĢen Ölüm 

Bildirimlerinin Tamlık Düzeyi  

 

Beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyinin 

belirlenmesinin birinci aşamasında Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile 

İzmir’in 2000 ve 2010 yıllarındaki sayımlardan elde edilen kentsel nüfuslarının 

birbirine göre göreli tamlığı saptanmış ve sayımlar standardize edilmiştir. 

Hesaplamalar sonucunda 2010 yılı ADNKS sonuçlarının 2000 yılı Genel Nüfus 

Sayımı’na göre tam olduğu tespit edildiği için, Genel Nüfus sayımı sonuçları 

ADNKS’ye göre standardize edilmiştir (Tablo 15). Yönteme ilişkin formüller ve 

İzmir’e ait hesaplama tabloları Ek 5 ve 8’de sunulmuştur.  
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Tablo 16: İzmir’in 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı’ndan, Genel Nüfus Sayımı’nın 2010 yılı ADNKS’ye göre standardize edilmesinden ve 2010 

yılı ADNKS sonuçlarından elde edilen kentsel nüfusu   

 

 
Ġzmir Kentsel Nüfusu  

YaĢ grubu 
Genel Nüfus Sayımı 

Standardize Genel Nüfus Sayımı  

(2010 yılı ADNKS’ye göre standardize) 
2010 yılı ADNKS 

Erkek Kadın 
Erkek  

(k1= 0.8300)** 
Kadın 

 (k1= 0.8373)** 
Erkek  

(k2=1.000)** 
Kadın 

(k2=1.000)** 

0-4   100946   94959   121622   113411   121019   114376   

5-9   110661   104969   133326   125366   116347   110563   

10-14   119813   112377   144354   134214   131613   123250   

15-19   137159   125960   165251   150435   136219   128564   

20-24   145210   133949   174952   159977   180605   145453   

25-29   125147   126036   150780   150526   162073   158327   

30-34   109955   110892   132476   132440   162764   161954   

35-39   109487   111108   131912   132698   147966   148641   

40-44   99543   98270   119931   117366   126747   127492   

45-49   85364   84260   102849   100633   128186   129427   

50-54   67462   66282   81280   79162   109684   109433   

55-59   48991   48193   59025   57558   94844   96889   

60-64   38338   43193   46190   51586   70479   74522   

65-69   32201   37885   38796   45247   48339   52756   

70-74   22200   31367   26747   37462   33909   42141   

75+   19944   30551   24028   36487   42407   69337   

Toplam   1372420   1360249   1653519   1624568   1813201   1793125   

* Yaşı belirtilmeyen 246 erkeğe ve 254 kadına ait ölüm kayıtları yaş gruplarına orantılı olarak dağıtılmıştır. ** k= Düzeltme faktörü 
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Tablo 16’da görüldüğü gibi, 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı’nın düzeltme 

faktörü (k1) erkeklerde 0.83, kadınlarda 0.8373; 2010 yılı ADNKS sonuçlarının 

düzeltme faktörü (k2) ise iki cinsiyette de 1.0 olarak hesaplanmıştır. GBD yöntemine 

göre k1/k2<1 ise k1<k2 ve k1= k1/k2, k2=1 olduğu için, 2000 yılı Genel Nüfus 

Sayımı’nın göreli tamlık düzeyi erkeklerde % 83, kadınlarda yaklaşık % 84; 2010 

yılı ADNKS sonuçlarının göreli tamlık düzeyi ise % 100’dür. Elde edilen düzeltme 

faktörleri ile yaş grupları arasında orantı kurularak standardize nüfuslar elde 

edilmiştir.  

İzmir’in 2000 ve 2010 yıllarına ait standardize kentsel nüfusunun 

hesaplanmasının ardından ikinci aşamada, standardize nüfuslar kullanılarak cinsiyete 

göre sayımlar arasındaki on yıllık dönemde gerçekleşen ölümler için TÜİK’e yapılan 

bildirimlerin tamlık düzeyi saptanmıştır (Tablo 17 ve 18). Tamlık düzeyinin 

belirlenmesinde kullanılan BH yöntemi ile ilgili formüller ve İzmir için yapılan 

hesaplama tabloları Ek 5 ve 9’da bulunmaktadır. Ek 9’da ayrıca BH yöntemi ile 

hesaplanan İzmir’de cinsiyete göre standardize ölüm hızları ve yaşam tabloları da 

sunulmuştur.   

 

 

 



93 
 

Tablo 17: İzmir’de 2001-2010 yılları arasındaki dönemde erkeklerde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi 

 

 
Ġzmir kentsel nüfusu 

Ölüm sayısı 

(2001-2010) 

YaĢa özel 

büyüme hızı 

x yaĢa ulaĢan kiĢi 

sayısı 

(ölümlere göre) 

x yaĢa ulaĢan kiĢi 

sayısı 

(nüfusa göre) 

Ölüm 

bildirimlerinin 

tamlık oranı 

Standardize 

ölüm sayısı 

YaĢ (x) 
2000 yılı Genel 

Nüfus Sayımı* 
2010 yılı ADNKS D (x, 5) r (x, 5) Nd (x) N

o
(x) Nd (x ) /  N

o
(x) 

D (x,5) /  

k (0.918)** 

0   121622   121019   5289   - 0.0005   243302   -   -   5761   

5   133326   116347   436   - 0.0136   238612   237911   1.00   475   

10   144354   131613   391   - 0.0092   254979   264933   0.96   426   

15   165251   136219   884   - 0.0193   266635   280455   0.95   963   

20   174952   180605   1131   0.0032   292749   345515   0.85   1232   

25   150780   162073   1348   0.0072   287009   336779   0.85   1469   

30   132476   162764   1355   0.0206   275506   313315   0.88   1476   

35   131912   147966   1832   0.0115   247266   280014   0.88   1996   

40   119931   126747   2923   0.0055   231687   258607   0.90   3184   

45   102849   128186   4724   0.022   222488   24798   0.90   5146   

50   81280   109684   6843   0.03   19482   212423   0.92   7454   

55   59025   94844   8545   0.0474   161359   175601   0.92   9309   

60   46190   70479   10293   0.0423   119703   128996   0.93   11212   

65   38796   48339   11940   0.022   87645   94505   0.93   13007   

70   26747   33909   13993   0.0237   67217   72541   0.93   15243   

75   24028   42407   30438   0.0568   4651***       -   33157   

Toplam   1653519   1813201   102367   -   -    -   Ortanca 0.918 111510   

*2010 yılı ADNKS’ye göre standardize **k= Düzeltme faktörü *** Ölüm bildirimlerinden elde edilen yaş dağılımlarına göre x yaşa ulaşan kişi sayısını hesaplayabilmek için 75 yaşta beklenen 

yaşam süresi (e75) değerine gereksinim vardır.  UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin batı bölgesi için erkeklerdeki e75 değeri 7.84 olarak saptanmıştır.  Çalışmada bu değer kullanılmış olup 75 

yaşa ulaşan kişi sayısı: Nd (75) = D (75+) {exp [ r (75+) e75] -[ (r (75+) e75 ] 2/6 formülü ile hesaplanmıştır (Ek 5 ve 9). 
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Tablo 18: İzmir’de 2001-2010 yılları arasındaki dönemde kadınlarda gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi 

 

 
Ġzmir kentsel nüfusu 

Ölüm sayısı 

(2001-2010) 

YaĢa özel 

büyüme hızı 

x yaĢa ulaĢan kiĢi 

sayısı 

(ölümlere göre) 

x yaĢa ulaĢan kiĢi 

sayısı 

(nüfusa göre) 

Ölüm 

bildirimlerinin 

tamlık oranı 

Standardize 

ölüm sayısı 

YaĢ  (x) 
2000 yılı Genel 

Nüfus Sayımı* 

2010 yılı 

ADNKS 
D (x, 5) r (x, 5) Nd (x) N

o
(x) Nd (x ) /  N

o
(x) 

D (x,5) / 

k (0.871)** 

0   113411   114376   3998   0.000847   217423   -   -   4590  

5   125366   110563   293   - 0.01257   212514   223956   0.949   337  

10   134214   123250   284   - 0.00852   225992   248607   0.909   326  

15   150435   128564   475   - 0.01571   235539   262717   0.897   546  

20   159977   145453   585   - 0.00952   254293   295846   0.860   672  

25   150526   158327   563   0.005053   266088   318300   0.836   646  

30   132440   161954   733   0.020118   258894   312271   0.829   842  

35   132698   148641   926   0.011346   233421   280614   0.832   1063  

40   117366   127492   1387   0.008276   219648   260138   0.844   1592  

45   100633   129427   2082   0.025164   209387   246498   0.849   2390  

50   79162   109433   2909   0.032382   182677   209882   0.870   3339  

55   57558   96889   3572   0.052077   152688   175156   0.872   4101  

60   51586   74522   4773   0.036784   114549   130986   0.875   5479  

65   45247   52756   6776   0.015354   90951   104335   0.872   7779  

70   37462   42141   9666   0.011769   77709   87333   0.890   11097  

75   36487   69337   37155   0.064202   63883***   -   -   42655  

Toplam   1624568   1793125   76176   -   -   -   
Ortanca 0.871  

  
87453  

*2010 yılı ADNKS’ye göre standardize ** k= Düzeltme faktörü *** Ölüm bildirimlerinin yaş dağılımlarına göre x yaşa ulaşan kişi sayısının hesaplanmasında UHY-ME çalışmasında kadınlarda 

Türkiye’nin batı bölgesi için elde edilen e75 değeri (8.93) kullanılmıştır. 75 yaşa ulaşan kişi sayısı: Nd(75)= D(75+) {exp [ r (75+) e75]-[(r (75+) e75 ] 2/6 formülü ile hesaplanmıştır (Ek 5 ve 9). 
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BH yöntemi ile ölüm bildirimlerinin tamlığının hesaplanması temel olarak 

bildirilen ölümlerden elde edilen yaş grupları kullanılarak hesaplanan x yaşa ulaşan 

kişi sayısı olan Nd(x) ile nüfus sayımlarından elde edilen yaş grupları kullanılarak 

hesaplanan x yaşa ulaşan kişi sayısı olan N
o
(x)’in karşılaştırılmasına dayanmaktadır. 

Nd(x) / N
o
(x) işleminin sonucunda, beş yaş ve üzeri yaş grupları için ölüm 

bildirimlerinin tamlık oranı elde edilmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre 

erkeklerde 2001-2010 yılları arasında beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm 

bildirimlerinin tamlık düzeyi yaklaşık % 91.8 olarak saptanmıştır. Bu değer, beş yaş 

ve üzeri her bir yaş grubu için belirlenen tamlık oranlarının ortancasıdır. On yıllık 

dönem için 0.918 değerine göre tüm yaş grupları için yapılan düzeltmede toplam 

ölüm sayısının 111510 olduğu saptanmıştır (Tablo 17).  Kadınlarda ise aynı dönemde 

ölüm bildirimlerin tamlık düzeyi % 87.0, toplam ölüm sayısı 87453 olarak 

hesaplanmıştır (Tablo 18).  
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Grafik 3: İzmir’de 2001-2010 yılları arasında gerçekleşen ölüm bildirimlerinin 

cinsiyete ve yaşa göre tamlık oranı 

 

Grafik 3’de 2001-2010 yılları arasındaki dönemde cinsiyete ve yaşa göre 

ölüm bildirimlerinin tamlık oranları sunulmuştur. Tamlık oranları genel olarak tüm 

yaşlarda kadınlarda erkeklerden daha düşüktür. En yüksek tamlık oranı her iki 

cinsiyette de beş yaşta iken (erkeklerde 1.0, kadınlarda 0.95), en düşük 30-39 yaşları 

arasındadır (erkeklerde 0.88, kadınlarda 0.83).  
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b) Yıllara Göre Ölüm Sayılarının ve Kaba Ölüm Hızlarının Tutarlılığı  

 

Bu başlık altında, 2000-2010 yılları arasında İzmir’de nüfusun, ölüm 

sayılarının ve kaba ölüm hızlarının yıllık yüzde değişimine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. Ölüm sayılarının ve hızlarının yıllara göre tutarlı bir değişim gösterdiğini 

söyleyebilmek için, yıllık yüzde değişiminin ± 2 sınırları içinde olması 

gerekmektedir. Değerlendirmeler bu sınır değerden sapma durumuna göre 

yapılmıştır. 

Tablo 19: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında erkeklerde nüfusun ve ölüm 

sayılarının yıllık yüzde değişimi 

 

Yıl 

Nüfus* Ölümler** 

Sayı 
Yıllık Yüzde 

DeğiĢim 
Sayı 

Yıllık Yüzde 

DeğiĢim 

2000   1698819    -   9896    -   

2001   1716910   1.1   9899   0.0   

2002   1738138   1.2   10301   4.1   

2003   1757859   1.1   10057   - 2.4   

2004   1785616   1.6   10652   5.9   

2005   1818680   1.9   10711   0.6   

2006   1831375   0.7   10850   1.3   

2007   1872579   2.2   10753   1.3   

2008   1897792   1.3   10373   - 3.5   

2009   1933681   1.9   9656   - 6.9   

2010   1985368   2.7   10510   8.9   

*Hesaplamalarda İzmir’deki toplam erkek nüfusu (kırsal ve kentsel) kullanılmıştır. İzmir’in 2000 yılı nüfusu 

Genel Nüfus Sayımı’ndan, 2001-2006 arasındaki nüfus Sağlık Ocakları tarafından tutulan Ev Halkı Tespit 

Fişlerine dayanan kayıtlardan ve 2007-2010 arasındaki nüfus ADNKS sonuçlarından sağlanmıştır. ** 2000-2008 

arasındaki ölüm sayıları TÜİK’den, 2009 ve 2010 yıllarındaki ölüm sayıları ise Sağlık Müdürlüğü’nden 

alınmıştır. 2010 yılına ait cinsiyeti belirtilmeyen iki ve il dışı ikametli bir ölüm kaydı kapsama alınmamıştır. 
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Grafik 4: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında erkeklerde nüfusun ve ölüm 

sayılarının yıllık yüzde değişimi 

 

Tablo 19 ve Grafik 4’de görüldüğü gibi, erkeklerin nüfusu 2007 ve 2010 

yılları hariç ± 2 sınırları içinde yer alırken, ölüm sayılarında 2002, 2004 ve 2010 

yıllarında bir önceki yıla göre anlamlı artış; 2003, 2008 ve 2009 yıllarında bir önceki 

yıla göre anlamlı azalma bulunmaktadır. 
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Tablo 20: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında kadınlarda nüfusun ve ölüm 

sayılarının yıllık yüzde değişimi 

 

 
Nüfus* Ölümler** 

Yıl Sayı 
Yıllık Yüzde 

DeğiĢim 
Sayı 

Yıllık Yüzde 

DeğiĢim 

2000   1672047    -   7059    -   

2001   1703281   1.9   7002   - 0.8   

2002   1726444   1.4   7213   3.0   

2003   1748813   1.3   7505   4.0   

2004   1780660   1.8   7597   1.2   

2005   1816286   2.0   7685   1.2   

2006   1849910   1.9   8239   7.2   

2007   1866774   0.9   7961   - 3.4   

2008   1898186   1.7   7835   - 1.6   

2009   1934627   1.9   7628   - 2.6   

2010   1963480   1.5   8419   10.4   

*Hesaplamalarda İzmir’deki toplam kadın nüfusu (kırsal ve kentsel) kullanılmıştır. İzmir’in 2000 yılı nüfusu 

Genel Nüfus Sayımı’ndan, 2001-2006 arasındaki nüfus Sağlık Ocakları tarafından tutulan Ev Halkı Tespit 

Fişlerine dayanan kayıtlardan ve 2007-2010 arasındaki nüfus ADNKS sonuçlarından sağlanmıştır. ** 2000-2008 

arasındaki ölüm sayıları TÜİK’den, 2009 ve 2010 yıllarındaki ölüm sayıları ise Sağlık Müdürlüğü’nden 

alınmıştır. 2010 yılına ait cinsiyeti belirtilmeyen bir ölüm kaydı kapsama alınmamıştır. 
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Grafik 5: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında kadınlarda nüfusun ve ölüm 

sayılarının yıllık yüzde değişimi 

 

İzmir’de 2000-2010 yılları arasında kadınların nüfusunda önemli değişim 

bulunmazken, ölüm sayılarında 2002, 2003, 2006 ve 2010 yıllarında anlamlı artış; 

2007 ve 2009 yıllarında ise anlamlı azalma vardır (Tablo 20, Grafik 5).  
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Tablo 21: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında cinsiyete göre kaba ölüm hızları 

 
Yıl 

Kaba Ölüm Hızı (Binde)* 

Erkek Kadın Toplam 

 
2000 5.8   4.2   5.0   

 
2001 5.8   4.1   4.9   

 
2002 5.9   4.2   5.1   

 
2003 5.7   4.3   5.0   

 
2004 6.0   4.3   5.1   

 
2005 5.9   4.2   5.1   

 
2006 5.9   4.5   5.2   

 
2007 5.7   4.3   5.0   

 
2008 5.5   4.1   4.8   

 
2009 5.0   3.9   4.5   

 
2010** 5.3   4.3   4.8   

*Hesaplamalarda İzmir’in toplam nüfusu (kırsal ve kentsel) kullanılmıştır. **Ölüm kayıtları arasında yer alan 

cinsiyeti belirtilmeyen üç, İzmir dışında ikamet ettiği belirtilen bir kayıt kapsama alınmamıştır. 
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Grafik 6: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında cinsiyete göre kaba ölüm hızları 

 

Tablo 21’de ve Grafik 6’da İzmir’de 2000 ve 2010 yılları arasındaki kaba 

ölüm hızları sunulmuştur. Kaba ölüm hızları iki cinsiyette benzer bir trend 

göstermektedir. Hızlarda 2000-2006 yılları arasında belirgin bir değişim 

bulunmazken, 2007 yılından itibaren düşüş eğilimi başlamış ve 2009’da erkeklerde 

binde 5.0, kadınlarda 3.9 düzeyine gerilemiştir. Hızların 2010 yılında yeniden 

yükseldiği görülmektedir. 
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İzmir’de 2000-2010 yılları arasında kaba ölüm hızlarının yıllık yüzde 

değişimi, Joinpoint programı aracılığı ile poisson varyans analizi uygulanarak 

değerlendirilmiştir (Tablo 21, Grafik 7 ve 8).  

Tablo 22: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında cinsiyete göre kaba ölüm hızlarının 

yıllık yüzde değişimi 

Cinsiyet Yıl 
Yıllık Yüzde 

DeğiĢim 

Güven Aralığı 

  

Erkek 

  

  

  

2000 - 2006   0.3   - 1.5  ;    2.1   

2006 - 2010   - 3.6   - 6.8  ;  - 0.4   

Kadın 

  

  

  

2000 - 2006   0.6   - 1.1  ;    2.5   

2006 - 2010   - 1.3   - 4.4  ;    1.9   
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Grafik 7: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında erkeklerde kaba ölüm hızlarının yıllık 

yüzde değişimi 

 

Grafik 8: İzmir’de 2000-2010 yılları arasında kadınlarda kaba ölüm hızlarının yıllık 

yüzde değişimi 

 

Gözlenen değer Yıllık Yüzde Değişim: 0.28 Yıllık Yüzde Değişim: - 3.61 

  

Gözlenen değer Yıllık Yüzde Değişim: 0.64 Yıllık Yüzde Değişim: - 1.28 
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Tablo 22 ve Grafik 7’de görüldüğü gibi, erkeklerde 2000-2006 yılları 

arasında kaba ölüm hızların yıllık yüzde değişiminde istatistiksel açıdan anlamlı 

olmayan artış eğilimi bulunmaktadır. 2006-2010 yılları arasında ise hızların yıllık 

yüzde değişiminde düşüş eğilimi olup (- 3.6), istatistiksel açıdan anlamlıdır.   

Kadınlarda kaba ölüm hızlarının yıllık yüzde değişimi erkeklerde gözlenen 

trende benzemekle birlikte, her iki dönemde de yıllık yüzde değişim anlamlı değildir 

(Tablo 22, Grafik 8).   
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c) Sağlık Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü Kayıtlarının Tutarlılığı 

 

Bu bölümde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık 

Müdürlüğü’nün 2010 yılı tüm ölüm kayıtlarının eşleştirilmesine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. Ölüm belgesinin birinci örneği TÜİK’e iletilmek üzere Sağlık 

Müdürlüğü’ne gönderilirken, ikinci örneği defin işlerinde kullanılmak üzere ölen 

kişinin yakınları tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir. Aynı 

belgenin farklı örnekleri ile işlem yapıldığı için iki kuruluşun kayıtları tutarlı 

olmalıdır. Ancak Sağlık Müdürlüğü kayıtları İzmir’de gerçekleşen tüm ölümleri 

içermekte iken, Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtları İzmir’in 18 ilçesindeki mezarlıklara 

defnedilen kişileri kapsamaktadır. Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtları il genelini temsil 

etmediği için iki kuruluşun kayıtlarındaki ölüm sayılarının aynı olması 

gerekmemekle birlikte, Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kayıtlı olan il dışı ikametliler 

dışındaki tüm ölümlerin Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında da bulunması gerekmektedir. 

Bu durum göz önünde tutularak iki kuruluşta ortak olan kayıtlar tespit edilmiş ve 

Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında bulunmayıp yalnızca Mezarlıklar Müdürlüğü’nde 

kayıtlı olan ölümler eksik bildirim olarak değerlendirilmiştir.  

Her iki kuruluşun kayıtlarında bulunan çeşitli hatalar karşılaştırmayı 

güçleştirmiştir. Bu hatalardan biri ölen kişilerin isimlerinin iki kurumda farklı 

kaydedilmesidir. Aynı T.C. kimlik numarasına sahip olduğu halde isimleri farklı 

kaydedilmiş kişiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün elektronik veri 

tabanından kimlik numarasına göre sorgulandığında, hatalı kayıtların genellikle 

Sağlık Müdürlüğü’ne ait olduğu görülmüştür. Kayıtların karşılaştırılması sırasında 

ortaya çıkan diğer bir sorun, Mezarlıklar Müdürlüğü’nde yalnızca tek bir ölüm 

nedeninin kaydedilmesi nedeniyle ölüm nedenlerine göre eşleştirme yapılamamış 
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olmasıdır. Sağlık Müdürlüğü’nde ölüm belgeleri elektronik ortama aktarımı sırasında 

verilerin tümü dikkate alınırken, Mezarlıklar Müdürlüğü’nde belli veri başlıkları 

kaydedilmekte, ölüm nedeni olarak da belgede ilk satırda yazan neden 

kaydedilmektedir. Bu durum birden fazla ölüm nedeninin kaydedildiği durumlar için 

temel ölüm nedeni yerine son nedenin kaydedilmesi anlamına gelmektedir. 

Kuruluşların kayıtları arasındaki tutarsızlığın yanı sıra, hukuki bir sorunda bu 

kayıtlara başvurulabileceği için Mezarlıklar Müdürlüğünde de temel, ara ve son 

nedenlerin kayıt altına alınmasının yararlı olabileceği düşünülmüştür.   

Tablo 22’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ve 

Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı kayıtlarında bulunan yaş gruplarına göre ölüm 

sayıları ve ölüm kayıtlarının eşleşme durumu sunulmuştur. Tabloda verilen ölüm 

sayılarına ilişkin açıklama şu şekildedir: 

Mezarlıklar Müdürlüğü: Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2010 yılında İzmir’in 18 

ilçesindeki mezarlıklara defnedilen kişilere ait toplam kayıt sayısıdır. Kayıtlardaki 

organ ampütasyonları ile ölüm nedeni düşük, 20 haftadan küçük fetüs ölümü ve 

gebelik haftası belirtilmeksizin cenin olarak kaydedilen 578 kayıt kapsam dışı 

tutulmuştur. Cinsiyeti belirtilmeyen 21 ölüm kaydının cinsiyet bilgisi eklenmiştir. 

Sağlık Müdürlüğü: İzmir’de 2010 yılında ölen kişiler için düzenlenip Sağlık 

Müdürlüğü’ne gönderilen tüm ölüm belgelerine ait kayıtlardır. Bu kayıtlar arasında 

çift kaydedilmiş 33 ölüm kaydı kapsam dışı tutulmuştur. Cinsiyeti belirtilmeyen 28 

ölüm kaydının cinsiyet bilgisi eklenmiştir. 

Ortak: İki kuruluşun kayıtlarında bulunan ölüm sayısıdır. Bu kayıtlar arasında 

Mezarlıklar Müdürlüğü’nde il dışı ikametli olarak kaydedilen 278 (% 1.9) kişi, 

Sağlık Müdürlüğü’nde İzmir ikametli olarak görülmektedir. Sağlık Müdürlüğü’nde il 



108 
 

dışında ikamet ettiği belirtilen bir kayıt ise Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarına göre 

İzmir ikametlidir. Bu kayıtların gerçek ikamet yerinin belirli olmaması nedeniyle 

ortak kayıtlarda bulunan il dışı ikametli ölümler dışlanmamıştır. Ayrıca doğum tarihi 

belirtilmeyen kayıtların yaş bilgisi, verinin bulunduğu kuruluşa göre düzeltilmiştir.   

Yalnız Mezarlıklar Müdürlüğü: Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında bulunmayıp, yalnızca 

Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kaydedilen ölüm sayısıdır. Bu ölümlerin 469’u il dışı 

ikametli olarak belirtilmiştir. İzmir dışında yaşamakta iken ve defnedilmek üzere 

İzmir’e getirilen kişilere ait olabileceği düşünülen bu kayıtlar kapsam dışında 

bırakılmıştır. Yalnız Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kaydedilmiş olan tüm ölümlerin 

Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında da bulunması gerekmektedir.  

Yalnız Sağlık Müdürlüğü: Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarında bulunmayıp, yalnızca 

Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilen ölüm sayısıdır. Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtları il 

genelini kapsamadığı için (İzmir’in 18 ilçesindeki mezarlıklara defnedilen kişiler 

kaydedilir), bu ölümlerin Mezarlıklar Müdürlüğü’nde bulunması gerekmemektedir.  

Toplam: Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilmiş olması gereken ölüm sayısıdır. İki 

kuruluşta ortak olan, yalnız Mezarlıklar Müdürlüğü’nde ve yalnız Sağlık 

Müdürlüğü’nde kaydedilmiş ölüm sayılarının toplamıdır.    

 

 

 

 

 



109 
 

Tablo 23: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ve Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı kayıtlarında yaş gruplarına göre ölüm 

sayıları ve ölüm kayıtlarının eşleşme durumu 

 
Ölüm Sayısı 

 YaĢ Grubu 
Mezarlıklar Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü 

Ortak 

(a) 

Yalnız Mezarlıklar 

Müdürlüğü                        

(b) 

Yalnız Sağlık 

Müdürlüğü                          

(c) 

Toplam 

 (a+b+c) 

              n      %             n       %              n        %            n         %             n       %             n      % 

0-4           887     5.2     422      2.2        315     33.3     526      55.5     106    11.2      947     4.6 

5-9            47     0.3       41     0.2         34     65.4       11      21.2        7    13.5       52     0.3 

10-14            58     0.3       50     0.3        39     62.9       12     19.4      11    17.7       62     0.3 

15-19            97     0.6       99     0.5       70     59.8       18     15.4      29    24.8     117     0.6 

20-24          107     0.6       87     0.5       57     47.5       33     27.5     30    25.0     120     0.6 

25-29          159     0.9     130     0.7       98     57.0       42     24.4     32    18.6     172     0.8 

30-34          164     1.0     142     0.8     108     62.8       30     17.4     34    19.8     172     0.8 

35-39          220     1.3     214     1.1    159     62.6       39     15.4     56    22.0     254     1.2 

40-44          304     1.8     311     1.6    244     69.3       41     11.6     67    19.0     352     1.7 

45-49          536     3.1     578     3.1    438     67.9       67     10.4   140    21.7     645     3.1 

50-54          804     4.7     899     4.7    690     70.9       73       7.5    210    21.6     973     4.7 

55-59        1078     6.3       1214     6.4    955     72.9       94       7.2    261    19.9       1310     6.3 

60-64        1430     8.3       1630     8.6       1283     73.5    114       6.5    349    20.0       1746     8.4 

65-69        1522     8.9       1752     9.3       1378     74.2     103       5.5    377    20.3       1858     8.9 

70-74        2041   11.9       2332   12.3       1846     74.2     155       6.2   488    19.6       2488   12.0 

75+        7720   44.9       9008   47.6       7154     75.4     479       5.0      1860    19.6       9493   45.7 

BelirtilmemiĢ              3     0.0      24     0.1        - -        3     25.0       8    75.0      11     0.1 

Toplam      17177 100.0    18933 100.0    14868     71.6      1840       8.9      4065    19.6    20773 100.0 
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Tablo 23’de görüldüğü gibi, 2010 yılında Mezarlıklar Müdürlüğü’nde 17177, 

Sağlık Müdürlüğü’nde 18933 ölüm kaydı bulunmaktadır. Ek 10 ve 11’de her iki 

kuruluşun cinsiyete, yaş grubuna ve yerleşim yerine göre ayrıntılı dağılımları 

sunulmuştur. Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kaydedilen ölümlerin % 65.7’si, Sağlık 

Müdürlüğü’nde kaydedilen ölümlerin ise % 69.1’i 65 yaş ve üzerinde 

gerçekleşmiştir. Ölü doğumlar dahil olmak üzere 0-4 yaş grubunda gerçekleşen 

ölümlerin sıklığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nde % 5.1 iken, Sağlık Müdürlüğü’nde % 

2.2’dir.  Sağlık Müdürlüğü’nde yalnızca beş ölü doğum kaydı bulunmaktadır. Bu 

kayıtların doğum ve ölüm tarihleri arasında geçen süre incelendiğinde, üç kayıtta 

doğum ve ölüm tarihleri aynı gün iken, diğer iki bebeğin doğduktan sonra yedinci ve 

21. günlerde öldüğü ve hatalı olarak ölü doğum seçeneği işaretlendiği görülmüştür.  

Ölümlerin 14868’i iki kuruluşun kayıtlarında bulunmaktadır. Bu ölümler 

Sağlık Müdürlüğü’nde olması gereken kayıtların % 71.6’sını oluşturmaktadır.  

Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında bulunmayıp yalnızca Mezarlıklar 

Müdürlüğü’nde kayıtlı olan ölümlerin sayısı 2309’dur. Bu ölümlerin 469’unun 

ikamet adresi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde il dışı olarak kayıtlı olduğu için kapsam 

dışında bırakılmıştır. Dolayısı ile 1840 ölüm bildirimi Sağlık Müdürlüğü’ne 

ulaşmamıştır. Bildirilmeyen ölümler en sık 0-4 yaş grubunda olup (% 28.6), bu yaş 

grubunda eksik bildirilen ölümlerin 214’ü (% 40.6) ölü doğum, 271’i (% 51.4) 0-7 

gün içinde, 13’ü (% 2.5) 8-28 gün içinde ve 10’u (% 1.9) 28-365 gün içinde 

gerçekleşmiştir. Beş yaş altında gerçekleşen ölümlerden sonra Sağlık Müdürlüğü’ne 

ulaşmayan bildirimlerin yüksek olduğu yaş grubu 75 yaş ve üzeridir.  

Yalnız Sağlık Müdürlüğü’nde kayıtlı olan 4065 ölüm vardır. Ancak 

Mezarlıklar Müdürlüğü il genelini kapsamadığı için bu ölümlerin bulunmaması 
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normaldir ve Mezarlıklar Müdürlüğü’nde eksik olduğu anlamına gelmemektedir 

(Tablo 23). 

ġekil 10: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık 

Müdürlüğü’nün 2010 yılı ölüm kayıtlarının eşleşme durumu 

 

 

 

 

* İl dışında ikamet ettiği belirtilen 469 kayıt kapsam dışı bırakılmıştır. 

Şekil 10’da görüldüğü gibi, iki kuruluşta ortak olan ve yalnızca Sağlık 

Müdürlüğü tarafından kaydedilen ölüm sayıları toplandığında, ölümlerin % 91.1’inin 

Sağlık Müdürlüğü’nde kayıtlı olduğu, % 8.9’una ait bildirimlerin ise Sağlık 

Müdürlüğü’ne ve dolayısıyla TÜİK’e ulaşmadığı saptanmıştır.  

Mezarlıklar Müdürlüğü* 

Müdürlüğü 

Sağlık Müdürlüğü 

1840 

% 8.9 

14868 

% 71.6 

4065 

% 19.5 
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Tablo 24: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı kayıtlarının cinsiyete göre eşleşme durumu 

  Ölüm Sayısı 

 Cinsiyet 

 

 

Ortak                                  

(a) 

 

Yalnız Mezarlıklar 

Müdürlüğü                        

(b) 

 

Yalnız Sağlık 

Müdürlüğü                         

(c) 

Toplam 

Mezarlıklar 

Müdürlüğü                      

(a+b) 

Sağlık  

Müdürlüğü  

(a+c) 

      n     %       n     %       n     %       n     %       n    % 

Erkek 8260 55.6 1023 55.6 2251 55.4 9283 55.6 10511 55.5 

Kadın 6608 44.4 766 41.6 1811 44.6 7374 44.1 8419 44.5 

BelirtilmemiĢ   -      -  51  2.8 3  0.1 51   0.3 3   0.0 

Toplam 14868     100.0 1840    100.0 4065     100.0 16708     100.0 18933     100.0 
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Tablo 24’de Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı 

kayıtlarının cinsiyete göre eşleşme durumu sunulmuştur. Mezarlıklar Müdürlüğü’nde 

kaydedilen ölümlerin % 55.6’sı erkek, % 44.1’i kadındır. Sağlık Müdürlüğü kayıtları 

da benzer bir dağılım göstermektedir. Erkek ölümlerinin % 55.6’sı, kadın 

ölümlerinin % 41.6’sı ve cinsiyeti belirtilmemiş 51 ölüm (% 2.8) Sağlık 

Müdürlüğü’ne bildirilmemiştir.     
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Tablo 25: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı kayıtlarının yerleşim yerine göre eşleşme 

durumu 

 
Ölüm Sayısı 

  

 YerleĢim Yeri 

Ortak Yalnız 

Mezarlıklar 

Müdürlüğü                

(c) 

Yalnız                  

Sağlık     

Müdürlüğü            

(d) 

Toplam 

Mezarlıklar 

Müdürlüğü           

(a) 

Sağlık  

Müdürlüğü 

(b) 

Mezarlıklar 

Müdürlüğü             

(a+c) 

Sağlık  

Müdürlüğü 

(b+d) 

n   % n   % n   % n       % n   % n   % 

Merkez ilçe 11594 78.0 12150 81.7 1248 54.0 1556 38.3 12842 74.8 13706 72.4 

Çevre ilçe 2751     18.5 2680 18.0 350 15.2 2504 61.6 3101 18.1 5184 27.4 

İl dışı 278   1.9 1  0.0 469 20.3 -      -  747   4.3 1  0.0 

Belirtilmemiş 245  1.6 37  0.2 242 10.5 5  0.1 487   2.8 42  0.2 

Toplam 14868  100.0 14868   100.0 2309   100.0 4065   100.0 17177   100.0 18933  100.0 
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İki kuruluşta ortak olan kayıtların tam olarak uyuşması beklenirken, ölen 

kişinin ölümünden önce sürekli ikamet ettiği yerleşim yerleri arasında tutarsızlık 

bulunmaktadır. Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarında ölen kişilerin % 74.8’i merkez 

ilçe, % 18.1’i çevre ilçe ve % 4.3’ü il dışı ikametli görünmektedir. Sağlık 

Müdürlüğü’nde ise ölümlerin % 72.4’ü merkez ilçe, % 27.4’ü çevre ilçe olarak 

kayıtlıdır. Mezarlıklar Müdürlüğü’nde 278 (% 1.9) kişinin ölümünden önce İzmir 

dışında ikamet ettiği belirtilirken, Sağlık Müdürlüğü’nde bu kişiler İzmir ikametli 

olarak görülmektedir. Sağlık Müdürlüğü’nde il dışı ikametli görünen bir kayıt ise 

Mezarlıklar Müdürlüğü’nde İzmir ikametlidir. Bunun yanı sıra örneğin Sağlık 

Müdürlüğü’nde ikamet adresi merkez ilçe olarak kayıtlı bir ölüm, Mezarlıklar 

Müdürlüğü’nde çevre ilçede ikamet ediyor veya tersi olacak şekilde kayıtlara 

rastlanmıştır (Tablo 25). Ek 12’de Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 

2010 yılı kayıtlarının yerleşim yerine göre eşleşme durumu ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 
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d) Ölüm Bildirimlerinin Zamanındalığı 

 

Yeni ölüm bildirim sisteminde, ölüm belgesinin düzenlendiği ayı takip eden 

ayın ilk haftası içinde Sağlık Müdürlüğü’ne, aynı ayın üçüncü haftası içinde Sağlık 

Müdürlüğü’nden TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bu 

bölümde 2010 yılında meydana gelen ölümlerin, gerçekleştikleri tarih ile ölüm 

belgelerinin Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilme tarihleri arasında geçen süreyi ifade 

eden bildirimlerin zamanındalığına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 26: Ölümlerin, gerçekleştikleri tarih ile ölüm belgelerinin Sağlık 

Müdürlüğü’nde kaydedilme tarihi arasında geçen süreye göre dağılımı 

Kayıt Tarihi - Ölüm Tarihi 
Ölüm Sayısı 

n % 

30 gün   6560   34.6   

31-60 gün   11047   58.4   

61-90 gün   1153   6.1   

91gün ve üzeri   173   0.9   

Toplam   18933   100.0   

 

Tablo 26’da görüldüğü gibi, ölüm belgelerinin % 34.6’sı ölümlerin 

gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde, % 7’si ise iki aydan daha uzun sürede 

Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşıp kaydedilmektedir. Ölüm tarihi ile ölüm belgelerinin 

Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilmesi arasında geçen gün sayısı ortalaması 38.0 ± 

19.2’dir. En kısa bildirim süresi bir gün, en uzun bildirim süresi 388 gündür.  

 

 



117 
 

Tablo 27 A: Demografik değişkenlere ve ölümle ilişkili özelliklere göre, ölüm tarihi 

ile ölüm belgelerinin Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilme tarihi arasında geçen süre 

DeğiĢken 

Ölüm Sayısı Ortalama 

Bildirim Süresi  

(Gün) 

Ġstatistiksel 

Analiz* 

n   % 
t** / F***Değeri 

P Değeri 

Cinsiyet               

  t=  - 3.043 

p=    0.002 

 

 
Erkek 10511   55.5     37.6 ± 19.4    

 
Kadın 8419   44.5     38.5 ± 18.9    

 
Belirtilmemiş 3   0.0     -    

YerleĢim Yeri                  

 
Merkez ilçe 13539   71.5     37.4 ± 17.8    t= - 6.189  

 
Çevre ilçe 5351   28.3     39.5 ± 21.9   p=   0.000  

 
Belirtilmemiş**** 43   0.2     -       

Ölüm Yeri                  

 
Ev 7891   41.7     40.1 ± 19.8    F=  99.095  

 
Hastane 9825   51.9     36.1 ± 17.2     p=    0.000  

 
Diğera 847   4.5     39.0 ± 26.9   

 
 

 
Belirtilmemiş 370   2.0     -    

 
 

Ölüm ġekli                  

 
Doğal ölüm 17750   93.8     37.9 ± 18.4    F=   5.495  

 
Dış nedenlere bağlı  523   2.8     35.3 ± 22.6    p=   0.004  

 
Diğer

b
 458   2.4     38.6 ± 25.2   

 
 

 
Belirtilmemiş 202   1.1     -       

Otopsi Yapılma Durumu                  

 
Evet 895   4.7     36.6 ± 24.2    t=    - 1.73  

 
Hayır 17436   92.1     38.0 ± 18.5   p=    0.084  

 
Belirtilmemiş 602   3.2     -       

Bildirim Yapan KuruluĢ                  

 
Adli Tıp Kurumu 884   4.7     36.5 ± 24.7    F=  53.165  

 
Belediye 5213   27.5     39.9 ± 18.8   p=     0.000  

 
Hastane 9796   51.7     36.3 ± 17.6   

 
 

 
TSM 2268   12.0     41.0 ± 23.7      

 
Diğer

c
 762   4.0     41.1 ± 17.5      

 
Belirtilmemiş 10   0.1     -       

Toplam  18933   100.0     -    -   

* Değişkenlere ait ölüm belgelerinde belirtilmeyen bilgiler analizlerde kapsam dışında bırakılmıştır. **Bağımsız 

iki grupta t testi ***Bağımsız üç veya daha fazla grupta t testi (ANOVA).****Bir il dışı kayıt “belirtilmemiş” 

kategorisine alınmıştır. a Ölüm belgesinde “iş yeri, ambulans, diğer taşıt ve diğer” olarak sınıflandırılmış ölüm 

yerlerini ifade etmektedir. bÖlüm belgesinde “diğer, araştırma aşamasında ve bilinmeyen” olarak sınıflandırılmış 

ölüm şekilleri, c Özel tıp merkezleri, özel poliklinikler, il dışı sağlık müdürlükleri, huzurevleri 
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Tablo 27 A’da demografik değişkenlere ve ölümle ilişkili özelliklere göre 

ölümlerin ortalama bildirim süreleri sunulmuştur.   

Erkek ölümlerine ait bildirimlerin süresi, kadın ölümlerine ait bildirim 

süresinden;  merkez ilçelerden yapılan bildirimlerin süresi, çevre ilçelerden yapılan 

bildirimlerin süresinden anlamlı olarak kısadır. Ortalama bildirim süresi, ölüm yerleri 

arasında anlamlı bir dağılım göstermektedir. Hastanede gerçekleşen ölümler, ev ve 

diğer ölüm yerlerinde gerçekleşen ölümlere göre daha kısa sürede Sağlık 

Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Hastane ölümleri kapsam dışında tutulduğunda ev ve 

diğer ölüm yerleri arasında fark bulunmamaktadır.  

Ölümlerin doğal, dış nedenler sonucunda ve diğer ölüm şekillerine bağlı 

olarak meydana gelme durumuna göre bildirim süreleri değerlendirildiğinde, tüm 

grup ortalamalarının birbirinden anlamlı olarak farklı olduğu tespit edilmiştir.  Ölüm 

belgelerinde, ölümlerin % 4.7’sine otopsi uygulandığı belirtilmiştir. Otopsi 

uygulanan ve uygulanmayan ölümlerin ortalama bildirim süreleri arasında anlamlı 

fark bulunmamaktadır. Bildirimde bulunan kuruluşlar arasında hastanelerin ölüm 

belgelerini Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırma süreleri en kısa iken, diğer 

kategorisindeki sağlık kuruluşlarında en uzundur. Hastane ve Adli Tıp Kurumu’ndan 

yapılan bildirimler kapsam dışı bırakıldığında diğer gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır. 
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Tablo 27 B: Demografik değişkenlere ve ölümle ilişkili özelliklere göre, ölüm tarihi 

ile ölüm belgelerinin Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilme tarihi arasında geçen süre 

DeğiĢken 

Bildirim Süresi 
Ġstatistiksel 

Analiz* 

30 gün ve daha az  30 günden fazla  Ki-kare 

P Değeri       n       %     n % 

Cinsiyet  
     

  Erkek     3753   35.7      6757   64.3       X
2 
= 11.43 

  Kadın     2807   33.3      5612   66.7        P = 0.001 

  Belirtilmemiş           -        -            3 100.0   

YerleĢim Yeri     

  Merkez ilçe     4778   35.3      8761   64.7      X
2 
=   8.62 

  Çevre ilçe     1767   33.0      3584   67.0       P =  0.003 

  Belirtilmemiş**         15   35.7          28   64.3   

Ölüm Yeri     

  Ev     2337   29.6      5554   70.4    X
2 
= 159.85 

  Hastane     3799   38.7      6026   61.3      P =  0.000 

  Diğer
a
       312   36.8        535   63.2   

  Belirtilmemiş       112   30.3        258   69.7   

Ölüm ġekli     

  Doğal ölüm     6107   34.4    11643   65.6     X
2 
=  24.78 

  Dış nedenlere bağlı        231   44.2        292   55.8       P = 0.000 

  Diğer
b
       178   38.9        280   61.1   

  Belirtilmemiş         44   21.8        158   78.2   

Otopsi Yapılma Durumu      

  Evet       381   42.6        514   57.4     X
2 
= 26.84 

  Hayır     5940   34.1    11494   65.9      P = 0.000 

  Belirtilmemiş       239   39.6        365   60.4   

Bildirim Yapan KuruluĢ     

  Adli Tıp Kurumu       382   43.2        502   56.8   X
2
= 200.18 

  Belediye     1547   29.7      3666   70.3    P  =  0.000 

  Hastane     3755   38.3      6041   61.7   

  TSM       690   30.4      1578   69.6   

  Diğer
c
       183   24.0        579   76.0   

  Belirtilmemiş           3   30.0            7   70.0   

Toplam      6560   34.6   12373   65.4    

* Değişkenlere ait ölüm belgelerinde belirtilmeyen bilgiler analizlerde kapsam dışında bırakılmıştır. **İl dışı 

ikametli görünen bir kayıt “Belirtilmemiş” kategorisine dahil edilmiştir. a Ölüm belgesinde “iş yeri, ambulans, 

diğer taşıt ve diğer” olarak sınıflandırılmış ölüm yerlerini ifade etmektedir. bÖlüm belgesinde “diğer, araştırma 

aşamasında ve bilinmeyen” olarak sınıflandırılmış ölüm şekilleri, c Özel tıp merkezleri, özel poliklinikler, il dışı 

sağlık müdürlükleri, huzurevleri 
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Tablo 27 B’de demografik değişkenlere ve ölümle ilişkili özelliklere göre 

ölümlerin gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde ve bir aydan fazla sürede 

bildirilme durumu sunulmuştur. Tüm ölümlerin % 34.6’sı 30 gün ve daha az, % 

65.4’ü ise 30 günden uzun sürede bildirilmiştir. Bildirim süresi ile incelenen tüm 

bağımsız değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.   
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3.1.2. ÖLÜM BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DOĞRULUĞU 

 

Ölüm bildirimlerinin doğruluğu üç kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu 

kriterlerden birincisi ölüm belgelerinin doldurulma düzeyi, ikincisi iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı, diğeri ise yaşa ve cinsiyete göre 

ölüm nedenlerinin tutarlılığıdır. Bu bölümde belirlenen doğruluk kriterlerine ait 

bulgular yer almaktadır. 

 

a) Ölüm Belgelerinin Doldurulma Düzeyi 

 

Ölüm belgelerinin doldurulma düzeyi belirlenirken, Sağlık Müdürlüğü’nün 

2010 yılı kayıtlarındaki eksik bilgilerin sıklığı saptanmıştır.   

Tablo 28: İzmir’de 2010 yılında düzenlenen ölüm belgelerinde sosyodemografik 

özelliklerle ilgili eksik bilgi sıklığı 

Sosyodemografik Özellikler 

(n= 18933) 

Eksik Bilgi Sıklığı 

n %  

Öğrenim durumu 8325   44.0   

Meslek 8251   43.6   

Doğum yeri 3229   17.1   

T.C. kimlik numarası 350   1.8   

Baba adı 315   1.7   

Cinsiyet 31   0.2   

Yerleşim yeri 42   0.2   

Doğum tarihi 27   0.1   
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Tablo 28’de görüldüğü gibi sosyodemografik özellikleri arasında en sık eksik 

bırakılan veri başlıkları ölen kişinin öğrenim durumu, mesleği ve doğum yeridir.  

Tablo 29: İzmir’de 2010 yılında düzenlenen ölüm belgelerinde ölümlerle ilgili eksik 

bilgi sıklığı 

Ölümle ĠliĢkili Bilgiler (n= 18933) 
Eksik Bilgi Sıklığı 

n % 

Ölümün yaralanma sonucu gerçekleşme durumu 18186   96.1   

Ölüm saati 1063   5.6   

Otopsi yapılma durumu 602   3.2   

Ölüm yeri 370   2.0   

Ölüm şekli 202   1.1   

Bildirim yapan ilçe 112   0.6   

Bildirim yapan kuruluş 10   0.1   

Ölüm tarihi 0   0.0   

 

Ölümlerle ilişkili bilgiler arasında bulunan ölümün yaralanma sonucunda 

gerçekleşip gerçekleşmeme durumu belgelerin yalnızca % 3.9’unda belirtilirken, 

ölüm tarihi eksiksiz olarak kaydedilmiştir (Tablo 29).    
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Tablo 30: İzmir’de 2010 yılında düzenlenen ölüm belgelerinde ölü doğum ve bebek 

ölümleri ile ilgili eksik bilgi sıklığı   

Ölü Doğum ve Bebek Ölümleri ile Ġlgili 

Bilgiler (n= 343)  

Eksik Bilgi Sıklığı 

n % 

Bebeğin doğum saati 285   83.1   

Bebeğin doğum sırası 142   41.4   

Gebelik süresi 102   29.7   

Annenin yaşı 97   28.3   

Bebeğin doğum ağırlığı 93   27.1   

Annenin T.C. numarası 75   21.9   

 

Ölüm belgelerinde bulunan ölü doğum ve bebek ölümleriyle ilgili bilgiler 

arasında en sık boş bırakılan kısım doğum saatidir. Bebeğin doğum sırası belgelerin 

% 40’ında belirtilmemiş iken, annenin yaşı, gebelik süresi ve bebeğin doğum ağırlığı 

gibi bilgiler belgelerin dörtte birinden fazlasında kaydedilmemiştir (Tablo 30). 
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Tablo 31’de, 2010 yılında düzenlenen ve Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen 

ölüm belgelerindeki ölüm nedenleri ve hastalık ya da olayın başlangıcından itibaren 

geçen süre ile ilgili eksik bilgi sıklığı sunulmuştur. Ölüm belgesinin ölüm nedenin 

kaydedildiği tıbbi bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, ölümle 

sonuçlanan nedensel olaylar zinciri (temel/ara/son ölüm nedenleri) kaydedilmektedir. 

Bu kısımda a, b, c ve d satırları bulunmaktadır. Uluslararası kurallara göre son ölüm 

nedeni ilk satıra (a satırı), temel ölüm nedeni en son satıra yazılmaktadır. Ölüm 

nedenlerinin doğru saptanabilmesi için iyi bir sorgulama yapıldıktan sonra temel, ara 

ve son nedenleri belirlenmelidir. Ancak nedensellik ilişkinin kurulamadığı durumda, 

tüm satırların doldurulması gerekmemektedir. Örneğin iki neden yazılmışsa, üst 

satırdaki son neden, alt satırdaki temel neden; yalnızca tek ölüm nedeni yazılmışsa 

bu neden, temel ölüm nedeni olmaktadır. Bu çalışmada nedensellik zincirinin doğru 

kurgulanıp kurgulanmadığı değerlendirilmemiştir. Sadece tabloda ölüm nedeni 

bölümündeki ilgili satırların boş ya da dolu olma durumu saptanmıştır. Ancak 

tablonun açıklama kısmında, ölüm belgelerinin kuralına uygun olarak doldurulduğu 

varsayılarak ilk satırdaki ölüm nedeni son neden, en alt satırdaki ölüm nedeni temel 

neden, ara satırlardaki ölüm nedenleri ise ara neden olarak kabul edilmiş ve temel, 

ara ve son nedenlerin belirtilme düzeyi de ayrıca sunulmuştur. Ölüm belgesinin ölüm 

nedenleri bölümünün ikinci kısmında ise, birinci bölümdeki sıralamanın parçası 

olmamasına rağmen ölümcül sonuca katkıda bulunan diğer önemli hastalık veya 

durumların belirtilmesi gerekmektedir. 
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Tablo 31: İzmir’de 2010 yılında düzenlenen ölüm belgelerinde ölüm nedenleri ve 

hastalık/olayın başlangıcından itibaren geçen süre ile ilgili eksik bilgi sıklığı 

Ölüm Nedenleri (n= 18933) 
Eksik Bilgi Sıklığı 

n    %    

Temel/ara/son ölüm nedeni 
    

 
a satırı 433   2.3   

 
b satırı 6441   34.0   

 
c satırı 14190   74.9   

 
d satırı 17849   94.3   

Katkı yapan ölüm nedeni          

 
a satırı 17960   94.9   

 
b satırı 18701   98.8   

Hastalık/Olayın Süresi*         

Temel/ara/son ölüm nedeni          

 
a satırı, n= 18500 16027   86.6   

 
b satırı, n= 12492 10132   81.1   

 
c satırı, n= 4743 3638   76.7   

 
d satırı, n= 1084 806   74.4   

Katkı yapan ölüm nedenleri          

 
a satırı, n= 973 538   55.3   

 
b satırı, n= 232 118   50.9   

* Hastalık ya da olayın başlangıcından, ölümün gerçekleşmesine kadar geçen süreyi ifade etmektedir. İlgili 

satırda ölüm nedeni belirtilen kayıtlara göre yüzde alınmıştır. 

Tablo 31’de görüldüğü gibi, nedensellik zincirinin kaydedilmesi gereken “a, 

b, c ve d” satırları içinde özellikle “c ve d” satırlarının doldurulma düzeyi çok 

düşüktür. Ölüm nedeni bölümünün uluslararası kurallarda öngörülen şekilde 

doldurulduğu kabul edilirse,  belgelerin % 31.7’sinde yalnızca temel ölüm nedeni 

(yalnızca a satırına ölüm nedeni yazılmış); % 40.9’unda temel ölüm nedeni ve son 

neden (a ve b satırlarına ölüm nedeni yazılmış); % 19.3’ünde temel, ara ve son neden 

(a, b ve c satırlarına ölüm nedeni yazılmış); % 5.6’sında temel neden, iki ara neden 
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ve son neden (a, b, c ve d satırlarına ölüm nedeni yazılmış) kaydedilmiştir. Tabloda a 

satırında eksik bilgi olarak kaydedilen 433 sayısı, hiçbir ölüm nedeni yazılmayan 

belgeleri ifade etmektedir (% 2.3).    

Ölüm belgelerinin % 5.2’sinde ölümcül sonuca katkıda bulunan bir veya iki 

hastalık ya da durum kaydedilmiştir.  

Ölüme neden olan hastalık ya da olayların başlangıcından ölümün 

gerçekleşmesine kadar geçen süreye ilişkin eksik bilgi düzeyi çok yüksektir. 

Satırlarda ölüm nedeni belirtilme durumu dikkate alındığında temel, ara ve son ölüm 

nedenlerinin başlangıcından ölüme kadar geçen sürenin belirtilme düzeyi % 13.4-

25.6; katkı yapan ölüm nedenlerinin başlangıcından ölüme kadar geçen sürenin 

belirtilme düzeyi ise % 51.1-54.7’dir. 
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b) Ġyi Tanımlanmayan Temel Ölüm Nedenlerinin Sıklığı 

 

Bu bölümde, İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne 2010 yılında gönderilen ölüm 

belgelerinde bulunan iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenleri, Küresel Hastalık Yükü 

Çalışması’nda belirtilen iyi tanımlanmayan ölüm nedeni kodlarına dayanarak 

belirlenmiştir. Ayrıca ölüm nedeni bölümü boş bırakılan ve ICD-10’a göre 

kodlanamayacak nitelikteki (tetkik/otopsi yapıldı yazılan) kayıtlar da iyi 

tanımlanmayan ölüm nedenleri kapsamına alınmıştır.       
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Tablo 32: Sağlık Müdürlüğü’ne 2010 yılında gönderilen ölüm belgelerinde temel ölüm nedeni olarak kaydedilen nedenlerin ICD-10 bölümlerine 

ve cinsiyete göre dağılımı 

ICD-10 Bölümü ve Kodları 
Erkek Kadın Toplam 

n %* n %* n %* 

Dolaşım sistemi hastalıkları (I00-I99) 4013   38.2   4013   47.7   8026   42.4   

Neoplazmlar (C00-D48) 2288   21.8   1070   12.7   3358   17.7   

Solunum sistemi hastalıkları J00-J99 1269   12.1   791   9.4   2060   10.9   

Semptomlar, belirtiler ve anormal klinik ve laboratuar bulguları 

 (R00-R99) 
685   6.5   718   8.5   1403   7.4   

Genitoüriner sistem hastalıkları (N00-N99) 379   3.6   356   4.2   735   3.9   

Endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları (E00-E90) 259   2.5   326   3.9   585   3.1   

Sinir sistemi hastalıkları G00-G99 249   2.4   342   4.1   591   3.1   

Sindirim sistemi hastalıkları K00-K93 265   2.5   175   2.1   440   2.3   

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar (A00-B99) 194 
 

1.8 
 

206 
 

2.4 
 

400 
 

2.1   

Hastalık ve ölümün dış sebepleri (V01-Y98) 298   2.8   74   0.9 
 

372   2.0   

Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları  

(S00-T98) 
79   0.8   68   0.8   147   0.8   

*Sütun yüzdesi 
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Tablo 32:  Sağlık Müdürlüğü’ne 2010 yılında gönderilen ölüm belgelerinde temel ölüm nedeni olarak kaydedilen nedenlerin ICD-10 

bölümlerine ve cinsiyete göre dağılımı (devam) 

ICD-10 Bölümü ve Kodları 
Erkek Kadın Toplam 

  n    %*   n    %*  n     %* 

Mental ve davranışsal bozukluklar (F00-F99) 61   0.6   58   0.7   119   0.6   

Perinatal dönemden kaynaklanan bazı durumlar (P00-P96) 61   0.6   50   0.6   111   0.6   

Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün mekanizmaların rol 

aldığı bazı bozukluklar (D50-D89) 
23   0.2   32   0.4   55   0.3   

Kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları (M00-M99) 7   0.1   24   0.3   31   0.2   

Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri 

(Q00-Q99) 
14   0.1   15   0.2   29   0.2   

Deri ve derialtı dokunun hastalıkları (L00-L99) -   0.0   10   0.1   10   0.1   

Sağlık Servisleriyle Temas ve Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler 

(Z00-Z99) 
10   0.1   11   0.1   21   0.1   

Göz ve adnekslerinin hastalıkları (H00-H59) 1   0.1   1   0.0   2   0.0   

Maternal nedenler (Gebelik, doğum ve lohusalık, O00-O99) 3   0.0   1   0.0   4**   0.0   

Temel ölüm nedeni kodlanamayan  353   3.4   78   0.9   431   2.3   

Toplam 10511   100.0   8419   100.0   18930***   100.0   

*Sütun yüzdesi**Temel ölüm nedeni maternal nedenlere bağlı yeni doğan ölümü  *** Cinsiyeti bilinmeyen üç ölüm kaydı kapsam dışı bırakılmıştır.



130 
 

Tablo 32’de, Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı kayıtlarına göre ölüm 

belgelerine temel ölüm nedeni olarak kaydedilen nedenlerin ICD-10 bölümlerine ve 

cinsiyete göre dağılımı sunulmuştur. Ölüm nedeni olarak en fazla dolaşım sistemine 

ait hastalıklar kaydedilmiş olup, bu hastalıklar erkek ölüm nedenlerinin % 38.2’sini, 

kadın ölüm nedenlerinin ise yaklaşık yarısını (% 47.7) oluşturmaktadır.  En sık ikinci 

ölüm nedeni neoplazmlardır ve erkeklerde (% 21.8) kadınlardan (% 12.8) daha fazla 

ölüme neden olmuştur.   Üçüncü sıradaki ölüm nedeni ise solunum sistemi 

hastalıkları olup (% 10.9), erkek ölüm nedenlerinin % 12.1’ini, kadın ölüm 

nedenlerinin % 9.4’ünü oluşturmaktadır.  

Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı kayıtlarında bulunan 18933 ölümün 5621 (% 

29.7)’inin temel ölüm nedeni iyi tanımlanmamıştır. Bu nedenler beş kategoriye 

ayrılarak değerlendirilmiştir. Tablo 32 ve Grafik 9’de iyi tanımlanmayan temel ölüm 

nedenlerinin kategorilere göre dağılımı sunulmuştur. 

Tablo 33:  İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin kategorilere göre dağılımı 

Ġyi Tanımlanmayan Temel Ölüm Nedeni 

Kategorileri ve ICD-10 Kodları  

Ġyi Tanımlanmayan Temel 

Ölüm Nedenleri 

n % 

Kardiyovasküler hastalıklar 

I47.2, I46, I49.0, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9, I70.9 
3349   59.6 

 

Semptomlar  

R00 - R99 
1403   25.0 

 

Temel ölüm nedeni kodlanamayan  433   7.7 
 

Yaralanmalar 

Y10 - Y34, Y87.2 
222   4.0 

 

Kanserler  

C76, C80, C97 
214   3.8 

 

Toplam   5621   100.0 
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Grafik 9: İyi tanımlanmayan temel ölüm nedeninin kategorilere göre dağılımı 

 

İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenleri, “kardiyak arrest, kardiyovasküler 

arrest ve kalp yetmezliği” gibi tanıların yazıldığı kardiyovasküler hastalık 

kategorisinde en sıktır. İyi tanımlanmayan nedenlerin % 7.7’sini oluşturan temel 

ölüm nedeni kodlanamayan durumların üçünde ölüm nedeni bölümü boş bırakılmış 

olup, 430 belgeye “tetkik, otopsi yapıldı” gibi ölüm nedeni olmayan durumlar 

kaydedilmiştir. Tüm ölümler arasında iyi tanımlanmayan ölüm nedeni kategorilerinin 

sıklığı kardiyovasküler hastalıklarda % 17.7, semptomlarda % 7.4, temel ölüm 

nedeni kodlanamayanlarda % 2.3, yaralanmalarda % 1.1 ve kanserlerde % 1.2’dir. 
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Tablo 34: Farklı yaş gruplarında temel ölüm nedenlerinin tanımlanma durumuna 

göre dağılımı 

  Temel Ölüm Nedeni 

YaĢ Grubu 
Ġyi tanımlanan Ġyi tanımlanmayan Toplam 

n   %*   n   %*   n   %**   

0-4   280   66.4   142   33.6   422   2.2   

5-9   18   43.9   23   56.1   41   0.2   

10-14   31   62.0   19   38.0   50   0.3   

15-19   42   42.4   57   57.6   99   0.5   

20-24   46   52.9   41   47.1   87   0.5   

25-29   60   46.2   70   53.8   130   0.7   

30-34   82   57.7   60   42.3   142   0.8   

35-39   123   57.5   91   42.5   214   1.1   

40-44   192   61.7   119   38.3   311   1.6   

45-49   408   70.6   170   29.4   578   3.1   

50-54   663   73.7   236   26.3   899   4.7   

55-59   905   74.5   309   25.5   1214   6.4   

60-64   1229   75.4   401   24.6   1630   8.6   

65-69   1334   76.1   418   23.9   1752   9.3   

70-74   1740   74.6   592   25.4   2332   12.3   

75+   6144   68.2   2864   31.8   9008   47.6   

Bilinmeyen   15   62.5   9   37.5   24   0.1   

Toplam   13312   70.3   5621   29.7   18933   100.0   

*Satır yüzdesi ** Sütun yüzdesi   

Tablo 34’de görüldüğü gibi, iyi tanımlanmayan ölüm nedenlerinin sıklığının 

en fazla olduğu yaş grubu 15-19, en düşük olduğu yaş grubu ise 65-69’dur. 
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Grafik 10: Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı tüm ölüm kayıtları içinde iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı  

 

Grafik 10’da tüm temel ölüm nedenleri içinde iyi tanımlanmayan ölüm temel 

ölümlerinin cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı görülmektedir. İyi 

tanımlanmayan nedenlerinin sıklığı genel olarak yaş ilerledikçe düşmekte ve 70 

yaşından sonra tekrar yükselmektedir. Kadınlarda en yüksek düzey 5-9 yaş grubunda 

(% 70.6) iken, erkeklerde 15-19 yaş grubundadır (% 61.8).  
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Tablo 35: İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin bildirim yapan kuruluşlara 

göre dağılımı 

Sağlık KuruluĢu 

Ġyi Tanımlanmayan 

Temel Ölüm Nedenleri 

n % 

Eğitim ve Araştırma/Üniversite Hastanesi 1820   32.4   

Belediye 1704   30.3   

Adli Tıp Kurumu 688   12.2   

Devlet/Doğum Hastanesi 592   10.5   

TSM 516   9.2   

Özel Tıp Merkezi/Poliklinik 174   3.1   

Özel Hastane 104   1.9   

Diğer (Huzurevi, il dışı sağlık müdürlükleri) 21   0.4   

Belirtilmemiş 2 
 

0.0 
 

Toplam 5621   100.0   

 

İyi tanımlanmayan ölüm nedenleri içinde eğitim ve araştırma hastaneleri ile 

üniversitelerin payı en fazla iken, belediye tarafından yapılan bildirimler ikinci 

sıradadır (Tablo 35).  

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

Tablo 36: Ölüm bildirimi yapan farklı kuruluşlarda iyi tanımlanmayan ölüm nedeni 

bildirimlerinin sıklığı 

 
Temel Ölüm Nedeni 

  

Sağlık KuruluĢu 

Ġyi 

Tanımlanan 

Ġyi 

Tanımlanmayan 
Toplam 

     n    %     n    %     n    % 

Adli Tıp Kurumu   196 22.2   688 77.8   884  4.7 

Belediye 3509 67.3 1704 32.7 5213 27.5 

Devlet/Doğum Hastanesi 1281 68.4   591 31.6 1872  9.9 

Özel Hastane   281 72.8   105 27.2   386  2.0 

Özel Tıp Merkezi/Poliklinik   491 73.8   174 26.2   665  3.5 

Eğitim ve Araştırma/Üniversite 

Hastanesi 
5718 75.9 1820 24.1 7538 39.8 

TSM 1752 77.2   516 22.8 2268  12.0 

Diğer    76 78.4    21 21.6    97  0.5 

Belirtilmemiş    8 80.0    2 20.0    10  0.1 

Tüm Kuruluşlar 13312 70.3  5621 29.7 18933 100.0 
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Grafik 11: Ölüm bildirimi yapan farklı kuruluşlarda iyi tanımlanmayan ölüm nedeni 

bildirimlerinin sıklığı (n= 18923) 

 

Tablo 36 ve Grafik 11’de görüldüğü gibi, Adli Tıp Kurumu tarafından 

yapılan bildirimlerin 3/4’ünden daha fazlası iyi tanımlanmayan kod kategorisine 

girmektedir. Bu bildirimlerin büyük bölümünü (% 60.3) ölüm nedeni araştırma 

aşamasında olan (tetkik vb. kaydedilen) ve bu nedenle kodlanamayan ölüm nedenleri 

oluşturmaktadır. İyi tanımlanmayan temel ölüm nedeni sıklığının en düşük olduğu 

kuruluşlar, il dışı sağlık müdürlükleri ve huzurevleri gibi diğer kategorisine giren 

kurumlardan sonra TSM’lerdir.  
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Tablo 37: Demografik değişkenlere ve ölümle ilişkili özelliklere göre iyi tanımlanan 

ve iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenleri 

 

* Ölüm belgelerinde belirtilmemiş bilgiler analizde kapsam dışı bırakılmıştır. ** Bir il dışı kayıt belirtilmemiş 

kategorisine dahil edilmiştir.  

 

  

  
Temel Ölüm Nedeni 

Ġstatistiksel 

Analiz* 

    DeğiĢken 
Ġyi Tanımlanan 

Ġyi 

Tanımlanmayan Toplam 
Ki-Kare  

P Değeri 
n % n % 

Cinsiyet                    

   

X
2 
=    18.8  

   

  P =  0.000 

    Erkek 7527   71.6   2984   28.4   10511  

    Kadın 5784   68.7   2635   31.3   8419  

    Belirtilmemiş 1 
 

33.3 
 

2 
 

66.3 
 

3  

YaĢ Grubu                      

 

 

 

 X
2 
=    230 

    

  P =  0.000 

    0-14   329   64.1   184   35.9   513  

    15-29   148   46.8   168   53.2   316  

    30-44   397   59.5   270   40.5   667  

    45-59   1976   73.4   715   26.6   2691  

    60-74   4303   75.3   1411   24.7   5714  

    75+   6144   68.2   2864   31.8   9008  

    Belirtilmemiş 15 
 

62.5 
 

9 
 

37.5 
 

24  

Öğrenim Durumu                    

    

 

 

X
2 
= 

 
90.47 

    

  P = 0.000 

    Okur yazar değil 1161   70.4   489   29.6   1650  

    Okur yazar 523   75.8   167   24.2   690  

    İlk/Ortaokul 4799   71.1   1959   28.9   6758  

    Lise ve üzeri 1022   70.2   488   29.8   1510  

    Belirtilmemiş 5807 
 

69.8 
 

2518 
 

30.2 
 

8325  

YerleĢim Yeri                      

   

 

X
2 
=

        
0.0  

 

  P = 0.989 

    Merkez ilçe 9523   70.3   4016   29.7   13539  

    Çevre ilçe 3765   70.4   1586   29.6   5351  

    Belirtilmemiş** 24 
 

54.8 
 

19 
 

45.2 
 

43  

Toplam 
 

13312 
 

70.3 
 

5621 
 

29.7 
 

18933  
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Tablo 37: Demografik değişkenlere ve ölümle ilişkili özelliklere göre iyi tanımlanan 

ve iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenleri (devam) 

  

  
Temel Ölüm Nedeni 

Ġstatistiksel 

Analiz* 

    DeğiĢken 
Ġyi Tanımlanan 

Ġyi 

Tanımlanmayan Toplam 
Ki-Kare 

P Değeri 
n % n % 

Ölüm Yeri                          
 

    Ev 
  

5474   69.4   2417   30.6   7891   
 

X
2 
= 240.9 

    Hastane   7237   73.7   2588   26.3   9825       P = 0.000 

    Diğer
a
   415   49   432   51   847       

    Belirtilmemiş 

 

186 
 

50.3 
 

184 
 

44.7 
 

370 
   

Ölüm ġekli                          

    Doğal ölüm   12892   72.6   4858   27.4   17750   
 

X
2 
= 845.3 

    Dış nedenlere bağlı 211   40.3   312   59.7   523   
 

  P = 0.000 

    Diğer
b
   88   19.2   370   80.8   458       

    Belirtilmemiş 

 

121 
 

59.9 
 

81 
 

40.1 
 

202 
   

Bildiren KuruluĢ                          

    Adli Tıp Kurumu 196   22.2   688   77.8   884   
 

X
2 
= 1137.4 

    Belediye   3509   67.3   1704   32.7   5213       P =   0.000 

    Hastane   7280   74.3   2516   25.7   9796       

    TSM   1752   77.2   516   22.8   2268       

    Diğer
c
   567   74.4   195   25.6   762       

    Belirtilmemiş 

 

8 
 

80.0 
 

2 
 

20.0 
 

10 
   

Otopsi Yapılma 

Durumu 
                        

 

    Evet   212   23.7   683   76.3   895   
 

X
2 
=  984.1  

    Hayır   12696   72.8   4740   27.2   17436       P =  0.000  

    Belirtilmemiş 

 

404 
 

67.1 
 

198 
 

32.9 
 

602 
   

 

Toplam 

 

13312 
 

70.3 
 

5621 
 

29.7 
 

18933 
   

 

* Analizde ölüm belgelerinde belirtilmemiş bilgiler kapsam dışı bırakılmıştır. 
a
 Ölüm belgesinde “iş yeri, 

ambulans, diğer taşıt ve diğer” olarak sınıflandırılmış ölüm yerlerini ifade etmektedir b Ölüm belgesinde ölüm 

şekli “diğer, araştırma aşamasında ve bilinmeyen” olarak sınıflandırılmış ölüm şekillerini ifade etmektedir. 
c
 Özel 

tıp merkezleri, özel poliklinikler, il dışı sağlık müdürlükleri, huzurevleri 
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Tablo 37’de, demografik değişkenlere ve ölümle ilişkili özelliklere göre iyi 

tanımlanan ve iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenleri sunulmuştur.  

İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenleri sıklığı kadınlarda, erkeklerden 

anlamlı olarak yüksektir.  

Yaş grupları arasında iyi tanımlanmayan nedenler en fazla 15-19 yaş 

grubunda, en düşük 60-74 yaş grubunda olup, tüm yaş grupları arasında anlamlı fark 

bulunmaktadır.  

Öğrenim durumuna göre yapılan değerlendirmede lise ve üzeri eğitime sahip 

kişilerde iyi tanımlanmayan ölüm nedenleri en sık iken, en düşük okur-yazar olan 

gruptadır. Tüm gruplar arasında anlamlı fark vardır.  

Ölen kişinin merkez ya da çevre ilçelerde ikamet etmesi ile iyi tanımlanan ve 

tanımlanmayan temel ölümleri arasında fark tespit edilmiştir. 

Diğer kategorisindeki ölüm yerlerinde gerçekleşen ölümlerin yaklaşık 

yarısında temel ölüm nedenleri iyi tanımlanmamıştır. Hastanede gerçekleşen 

ölümlerde, evde gerçekleşen ölümlere göre iyi tanımlanmayan ölüm nedenlerinin 

düzeyi daha düşüktür. Tüm gruplar arasında anlamlı fark vardır.  

Ölüm şekline göre yapılan analizde, diğer kategorindeki ölüm şekillerinde 

temel ölüm nedenlerinin yaklaşık % 81’i iyi tanımlanmamış iken, dış nedenlere bağlı 

olarak gerçekleşen ölümlerin yarısından fazlası iyi tanımlanmamıştır. Hastalıklara 

bağlı olarak gerçekleşen doğal ölümlerde ise bu düzey % 27.4’tür. Tüm gruplar 

arasında anlamlı fark saptanmıştır.  
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İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı Adli Tıp Kurumu 

tarafından bildirilen ölümlerde en fazla, TSM tarafından bildirilen ölümlerde en 

düşüktür. Ölüm bildirimi yapan tüm kuruluşlar arasında fark vardır.   

Otopsi yapılan ölümlerin % 76.3’ünde temel nedeni iyi tanımlanmamışken, 

otopsi yapılmayan ölümlerde sıklık % 27.2’dir. İki grup arasındaki fark anlamlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

c) YaĢa ve Cinsiyete Göre Ölüm Nedenlerinin Tutarlılığı 

 

Çalışmada, Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı kayıtlarında temel ölüm nedeni 

olarak belirtilen ölüm nedenleri, 2000 yılı Küresel Hastalık Yükü Projesi’nde ve 

UHY-ME Projesi’nde izlenen yönteme uygun olarak üç grupta toplanmıştır.  Bu 

başlık altında sunulan bulgular, İzmir’de cinsiyete ve yaş gruplarına göre hastalık 

gruplarının dağılımının ve kaba ölüm hızlarının, UHY-ME Projesi’nde Türkiye’nin 

Batı Bölgesi için elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmasını içermektedir.   

Grafik 12: İzmir’de 2010 yılında ölüme neden olan hastalık gruplarının cinsiyete 

göre dağılımı 
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Grafik 12’de görüldüğü gibi, İzmir’de 2010 yılında gerçekleşen ölümlerin 

büyük bölümü bulaşıcı olmayan hastalıkların yer aldığı ikinci grup hastalıklar 

nedeniyle gerçekleşmiştir. Ölümlerin % 9.2’si bulaşıcı hastalıklar, maternal ve 

perinatal nedenler ile beslenme yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların 

yer aldığı birinci grup hastalıklara, % 4.7’si ise istemli ve istemsiz yaralanmaların 

yer aldığı üçüncü grup hastalıklara bağlı olarak meydana gelmiştir. Kadınlarda 

birinci ve ikinci grup hastalıkların düzeyi erkeklere göre yüksek iken, yaralanmalar 

nedeniyle gerçekleşen ölümler erkeklerde olduğundan daha düşüktür. 

UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin Batı Bölgesi için elde edilen sonuçlara 

göre, birinci grup hastalıklar % 10, ikinci grup hastalıklar % 84 ve üçüncü grup 

hastalıklar % 6 düzeyindedir. 
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Tablo 38: İzmir’de 2010 yılında erkeklerde ölüme neden olan hastalık gruplarının 

yaş gruplarına göre dağılımı 

YaĢ Grubu 
Grup I Grup II Grup III Toplam 

    n     %*       n       %* n       %*      n    %** 

0-365 gün   144   73.5   46  23.5   6   3.1   196 1.9   

1-4   17   44.7   16  42.1   5 13.2   38 0.4   

5-9   8   33.3   12 50.0   4 16.7   24 0.2   

10-14   3   10.0   12 40.0   15  50.0   30 0.3   

15-19   5   6.6   23 30.3   48  63.2   76 0.7   

20-24   4   6.3   26 40.6   34 53.1   64 0.6   

25-29   3   3.1   33 33.7   62 63.3   98 0.9   

30-34   4   4.2   43 44.8   49 51.0   96 0.9   

35-39   6   4.5   64 47.8   64 47.8   134 1.3   

40-44   17   8.3   125 61.3   62 30.4   204 1.9   

45-49   31   7.5   311 75.7   69 16.8   411 3.9   

50-54   28   4.5   529 84.2   71  11.3   628 6.0   

55-59   47   5.6   748 88.8   47  5.6   842 8.0   

60-64   73   6.6   992 89.2   47  4.2   1112 10.6   

65-69   72   6.2   1077 92.3   18  1.5   1167 11.1   

70-74   91   6.8   1230 91.6   22  1.6   1343 12.8   

75+   368   9.1   3600 89.4   57  1.4   4025 38.3   

BelirtilmemiĢ -   -   11 84.6   2 15.4   13 0.1   

Toplam   921   8.8   8898 84.7   682  6.5   10501 100.0   

 

Grup I: Bulaşıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler, beslenme yetersizliğine bağlı 

ortaya çıkan hastalıklar 

Grup II: Bulaşıcı olmayan hastalıklar 

Grup III: Yaralanmalar 

*Satır yüzdesi **Sütun yüzdesi 
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Grafik 13: İzmir’de erkeklerde ölüme neden olan hastalık gruplarının yaş gruplarına 

göre dağılımı  

 

Grafik 14: UHY-ME çalışmasına göre Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde erkeklerde 

ölüme neden olan hastalık gruplarının yaş gruplarına göre dağılımı  
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Tablo 38’ de ve Grafik 13’de İzmir’de 2010 yılında erkeklerde ölüme neden 

olan hastalık gruplarının yaş gruplarına göre dağılımı sunulmuştur. Erkeklerde 

bulaşıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler ile beslenme yetersizliği 

bozukluklarının yer aldığı birinci grup hastalıkların düzeyi en yüksek 0-365 günlük 

bebeklerde iken, 25-29 yaş grubunda en düşüktür. Bulaşıcı olmayan hastalıkların yer 

aldığı ikinci grup hastalıklar 0-365 günlük bebeklerde % 23.5 düzeyinde iken 45 yaşa 

kadar % 30.3-50.0 arasında dalgalanma göstermekte, bu yaştan sonra hızla artarak en 

yüksek düzeyine 65-69 yaş grubunda ulaşmaktadır (% 92.3). Yaralanmaların yer 

aldığı üçüncü grup hastalıklar ise 5-9 yaş grubunda hızla yükselmeye başlamakta, 

15-19 ve 25-29 yaş gruplarında yaklaşık % 63’e çıkarak iki ayrı pik oluşturmaktadır. 

Bu grup hastalıklar 55 yaşından itibaren % 10’un altına düşmektedir. 

Grafik 14’de UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin Batı Bölgesinde erkeklerde 

ölüme neden olan hastalık gruplarının yaş gruplarına göre dağılımı görülmektedir. 

Birinci grup hastalıklar 0-5 yaş arasında, diğer yaş gruplarına göre yüksektir. Bu 

gruptaki hastalıklar en yüksek düzeyine 0-365 günlük bebeklerde ulaşırken (yaklaşık 

% 85), beş yaşında yaklaşık % 20 düzeyine gerilemekte ve bu yaştan sonra giderek 

daha çok azalmaktadır. İkinci grup hastalıklar, 0-365 gün arasındaki bebeklerde en 

düşük düzeyde iken (yaklaşık % 15), 5-25 yaşları arasında yaklaşık % 40-50 

düzeylerinde dalgalanma göstermekte ve 25 yaşından sonra hızla yükselmektedir. Bu 

gruptaki hastalıklar 50 yaşından sonra ise % 90’ın üzerinde seyretmektedir. Üçüncü 

grup hastalıklar ise 15-25 yaş arasında pik yaparak yaklaşık % 45 düzeyine kadar 

yükselmekte, 45 yaşından itibaren % 10 düzeyinin altına inmektedir.  
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Tablo 39: İzmir’de 2010 yılında kadınlarda ölüme neden olan hastalık gruplarının 

yaş gruplarına göre dağılımı 

YaĢ Grubu 

Grup I Grup II Grup III Toplam 

    n   %*       n %*       n     %*        n  %** 

0-365 gün 113    77.4 32   21.9  1    0.7 146     1.7 

1-4 23    60.5 14   36.8 1    2.6 38     0.5 

5-9 2    11.8 12   70.6 3  17.6 17     0.2 

10-14 3    15.0 11   55.0 6  30.0 20     0.2 

15-19 3    13.0 11   47.8 9  39.1 23     0.3 

20-24 1      4.5 8   36.4 13  59.1   22     0.3 

25-29 4    12.5 21   65.6 7  21.9 32     0.4 

30-34 6    13.3 28   62.2 11  24.4 45     0.5 

35-39 7 8.8 60   75.0 13  16.3 80     1.0 

40-44 10 9.4 84   79.2 12  11.3 106     1.3 

45-49 9 5.4 147   88.0 11    6.6 167     2.0 

50-54 28    10.4 230   85.8 10    3.7 268     3.2 

55-59 31 8.4 333   90.0 6    1.6 370     4.4 

60-64 27 5.3 472   92.2 13    2.5 512     6.1 

65-69 50 8.6 526   90.2 7    1.2 583     6.9 

70-74 71 7.2 905   91.5 13    1.3 989   11.8 

75+ 427     8.6 4482   90.0 69    1.4 4978   59.2 

BelirtilmemiĢ -     0.0  11 100.0 -    0.0 11     0.1 

Toplam 815     9.7  7387   87.9 205    2.4 8407 100.0 

 

Grup I: Bulaşıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler, beslenme yetersizliğine bağlı 

ortaya çıkan hastalıklar 

Grup II: Bulaşıcı olmayan hastalıklar 

Grup III: Yaralanmalar  

*Satır yüzdesi **Sütun yüzdesi 
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Grafik 15: İzmir’de kadınlarda ölüme neden olan hastalık gruplarının yaş gruplarına 

göre dağılımı  

 

Grafik 16: UHY-ME çalışmasına göre Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde kadınlarda 

ölüme neden olan hastalık gruplarının yaş gruplarına göre dağılımı  
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Grup I: Bulaşıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler, beslenme yetersizliğine bağlı 
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Tablo 39’de ve Grafik 15’de İzmir’de 2010 yılında kadınlarda ölüme neden 

olan hastalık gruplarının yaş gruplarına göre dağılımı sunulmuştur. Kadınlarda 

birinci grup hastalıkların düzeyi erkeklerde olduğu gibi en yüksek 0-365 günlük 

bebeklerde iken, en düşük 20-24 yaş grubundadır. İzmir’de erkeklerde gözlenen 

trendle karşılaştırıldığında, genel olarak on yaşından sonra birinci grup hastalıkların 

düzeyi kadınlarda daha yüksektir. İkinci grup hastalıklar 0-365 günlük bebeklerde en 

düşük düzeyde olup, 5-9 yaş grubunda % 70.6’ya ulaşmaktadır. Bu gruptaki 

hastalıklar 20-24 yaş grubunda % 36.4’e indikten sonra tekrar yükselmekte ve 65-69 

yaş grubunda en yüksek düzeyine ulaşmaktadır. Yaralanmaları içeren üçüncü grup 

hastalıklar, kadınlarda 20-24 yaş grubunda en fazladır ve genel olarak erkeklerde 

olduğundan daha düşük seyretmektedir.    

Grafik 16’da Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde kadınlarda ölüme neden olan 

hastalık gruplarının yaş gruplarına göre dağılımı sunulmuştur. Kadınlarda birinci 

grup hastalıkların dağılımı erkeklerden farklı olarak doğurganlık döneminde 

yükselerek % 20 düzeyine ulaşmaktadır. Bunun dışında birinci grup hastalıkların 

trendi iki cinsiyet arasında benzer özelliktedir. İkinci grup hastalıklar, kadınlarda ve 

erkeklerle aynı trendi göstermektedir. Bu gruptaki hastalıklar erkeklerde 25 iken 

kadınlarda 20 yaş civarında hızla yükselmektedir. Üçüncü grup hastalıkların trendi 

erkek ve kadınlarda aynı özelliği göstermekle birlikte, kadınlarda görülen en yüksek 

düzey (% 30), erkeklerde olduğundan (% 45) daha düşüktür.  
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Grafik 17: İzmir’de 2010 yılında kadınlarda ve erkeklerde hastalık gruplarına göre 

kaba ölüm hızları 

 

Grafik 18: UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde kadınlarda ve 

erkeklerde hastalık gruplarına göre kaba ölüm hızları  

 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

Toplam Erkek Kadın 

0.5 0.5 0.5 

4.5 
4.9 

4.1 

0.2 

0.4 

0.1 

Grup III 

Grup II 

Grup I 

K
ab

a 
Ö

lü
m

 H
ız

ı,
 B

in
d

e 

Grup I: Bulaşıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler, beslenme yetersizliğine bağlı 
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Grafik 17’de İzmir’de kadınlarda ve erkeklerde hastalık gruplarına göre kaba 

ölüm hızları sunulmuştur. 2010 yılı ADNKS’de saptanan İzmir’in kentsel nüfusu 

kullanılarak yapılan hesaplamada kaba ölüm hızı erkeklerde binde 5.8, kadınlarda 

binde 4.7 olmak üzere toplam binde 5.2 olarak hesaplanmıştır. İzmir’de toplam 

KÖH’nın binde 0.5’ini birinci grup hastalıklar, binde 4.5’ini ikinci grup hastalıklar 

ve binde 0.2’sini üçüncü grup hastalıklar oluşturmaktadır.  

UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde kaba ölüm hızı 

erkeklerde binde 6.6 ve kadınlarda binde 5.9 olmak üzere toplam binde 6.2 olarak 

hesaplanmıştır. Toplam kaba ölüm hızının binde 0.6’sını birinci grup hastalıklar, 

binde 5.2’sini ikinci grup hastalıklar ve binde 0.4’ünü üçüncü grup hastalıklar 

oluşturmaktadır (Grafik 18).  
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3.1.3. VERĠ KALĠTESĠNĠN SINIFLANDIRILMASI 

 

Ölüm bildirimlerinin veri kalitesi, tamlık ve doğruluk kriterleri arasından 

seçilen iki özet kritere göre sınıflandırılmıştır. Tamlık kriterlerini temsil eden özet 

kriter “2001-2010 yılları arasında beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm 

bildirimlerinin tamlık düzeyi”, doğruluk kriterlerini temsil eden özet kriter ise “iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı”dır. Bu kriterlere göre ölüm 

bildirimlerinin veri kalitesi iyi, orta ve yetersiz olarak üç kategoriye ayrılmıştır. 

İzmir’de 2001-2010 yılları arasında gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi 

erkeklerde % 91.8, kadınlarda % 87.0; Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı 

kayıtlarındaki iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı ise erkeklerde % 

28.4, kadınlarda % 31.3 olmak üzere toplam % 29.7’dir. Ölüm bildirimlerinin tamlık 

düzeyi her iki cinsiyette de % 70’den yüksek olsa da iyi tanımlanmayan temel ölüm 

nedenlerinin sıklığı % 20’den fazla olduğu için, İzmir’de ölüm bildirimlerinin veri 

kalitesi YETERSĠZ olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 11). 
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ġekil 11: İzmir’de ölüm bildirimlerinin veri kalitesi  

 

 

 

  

2001-2010 yılları arasında beş yaş ve üzerinde 

gerçekleşen ölümlerinin tamlık düzeyi 

Erkek % 91.8 

Kadın % 87.0 

İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin 

2010 yılındaki sıklığı 

Erkek % 28.4 

Kadın % 31.3 

 

Veri Kalitesi: YETERSĠZ 

Değerlendirme Kriterleri: 

ĠYĠ: Ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi % 90 ve daha fazla ve iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı % 10’dan az  

ORTA: Ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi % 70-89 veya iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı % 10-20  

YETERSĠZ:  Ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi  % 70’den az veya iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı % 20’den fazla 

Ölüm bildirimlerinin tamlığı 

 

Ölüm bildirimlerinin doğruluğu 

 

Ġzmir’de Ölüm Bildirimlerinin Veri Kalitesi 
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3.2. NİTELİKSEL BÖLÜM: YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞ 

SORUNLARININ BELİRLENMESİ 

 

Araştırmanın niteliksel bölümünde, yeni ölüm bildirim sisteminin işleyişi 

basitlik, kabul edilebilirlik ve faydalılık kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve 

katılımcıların sistemin iyileştirilmesine ilişkin önerileri belirlenmiştir. Çalışmada, 1) 

yeni ölüm bildirim sisteminin uygulanma gerekçesi, 2) yeni ölüm bildirim sistemine 

hazırlık aşaması, 3) yeni ölüm bildirim sisteminin uygulama aşaması, 4) ölüm 

istatistiklerinden yararlanılma düzeyi ve 5) görüşme yapılan kişilerin ölüm bildirim 

sisteminin iyileştirilmesine yönelik önerileri olmak üzere beş ana tema ortaya 

çıkmıştır.    

 

3.2.1. YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN UYGULANMA GEREKÇESİ 

 

Araştırma kapsamındaki kişilerin tümü, ölüm istatistiklerinin sağlıkla ilgili 

temel istatistiklerden biri olduğunu düşünmektedir. Bu istatistiklerin kullanım 

alanları konusunda dile getirilen görüşler genel olarak, hizmet verilen toplumun 

tanınması ve sağlık durumunun tespit edilmesi, önceliklerin belirlenmesi, bölgesel 

veya ulusal düzeyde en sık ölüme neden olan hastalıkların saptanarak gerekli 

önlemlerin alınması, sağlıkla ilgili kararların verilmesi ve politikaların 

şekillendirilmesidir.   
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Görüşme yapılan her dört kişiden üçü, ülkemizde şimdiye kadar ölümlere 

ilişkin nitelikli bir veri tabanının oluşturulamadığını ve konuya yeterince önem 

verilmediğini ifade etmiştir. İki bin dokuz yılından önce ölüm istatistiklerin 

yetersizliğine neden olan faktörler arasında, yeni ölüm belgesiyle karşılaştırıldığında 

eski istatistik formundaki bilgilerin kapsamının dar olması, defin ruhsatı veren 

kişilerin ölüm nedenini belirlemede özensiz davranmaları ve denetim eksikliği gibi 

durumlar sıralanmıştır. Bir aile hekimi, eski sistemde ölüm nedeni kaydedilirken 

yapılan uygulamayı şu şekilde ifade etmiştir: 

“Eskiden ne yapıyorduk? Hepsine kardiyovasküler arrest yazıyorduk. Zaten o 

olmadan ölüm olur mu? Olmaz!” (Aile Hekimi) 

Yeni ölüm bildirim sistemine geçilmeden önce İzmir’den il temsilcisi olarak 

iki hekim seçilmiştir. Bu hekimler sisteme geçiş aşamasında çalıştıktan sonra 

görevlerinin değişmesi nedeniyle, eğitim ve koordinasyon çalışmaları başka bir 

hekim tarafından sürdürülmüştür. Çalışmada, eski ve yeni il temsilcilerinin üçü de 

kapsama alınmıştır. Eski il temsilcilerinden biri ve TÜİK Uzmanı, mevzuata bağlı 

olarak kırsal kesimlerde sağlık personeli dışındaki kişilerin ölüm bildirimlerinde 

görevlendirilmesi nedeniyle doğru istatistiklerin derlenemediğini belirtmiştir.  

“…mevzuat çok değişik. Sadece sağlıkçılar değil, köylerde muhtarlar, 

jandarma komutanları defin ruhsatı verdiği için böyle çok düzgün bir istatistik 

yapılmamış.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

Araştırma grubunun tümü, yeni sisteminin ülkemizde ölüm istatistiklerinin 

daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla uygulandığını ve sistemin bu alandaki 

eksikliği giderebilecek önemli bir adım olduğunu düşünmektedir. Bu uygulamanın 



155 

 

hekimler arasındaki farkındalık düzeyini artırdığına, eskiye göre daha detaylı ve 

gerçekçi bilgilere ulaşılabileceğine ilişkin görüşler dile getirilmiştir.  

 

3.2.2. YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNE HAZIRLIK AŞAMASI 

 

Araştırma grubunun Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından yeni ölüm bildirim 

sistemine geçilmeden önce yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeleri sonucunda, 

yeni ölüm bildirim sisteminin kapsayıcılığı, yeni ölüm bildirim sisteminin yasal alt 

yapısı, geliştirilen ölüm belgesinin niteliği, sisteme geçilmeden önce hekimlere 

verilen eğitimlerin yeterliliği olmak üzere dört alt başlık ortaya çıkmıştır.         

 

1) Yeni Ölüm Bildirim Sisteminin Kapsayıcılığı 

 

Görüşme yapılan kişilerin altısı, ülkemizde kırsal alanlarda gerçekleşen 

ölümlerde defin ruhsatı düzenleme yetkisinin sağlık personeli olmayan kişilere 

verilmesini eleştirmiştir. İl temsilcilerinden biri, kırsal kesimlere ait istatistiklerin 

derlenebilmesi için öncelikle defin ruhsatı düzenleme yetkisini hekimlere veren 

düzenleme gerektiğini dile getirmiştir. 

“Şimdi doktoru olmayan yerlerde muhtarlar jandarma komutanı falan filan. 

Onlar doldurdumu istatistik olmuyor.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, 

Sağlık Müdürlüğü) 

Başka bir il temsilcisi, yeni sisteminin tüm ülke genelinde uygulanabilmesi 

amacıyla TÜİK ve Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir çalışma yapılmadığını, 

sisteme geçilmeden önce verilen eğitimlerde kısa zaman içinde kırsal alanlara ilişkin 
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düzenleme yapılacağının belirtildiğini, ancak geçen süre içerisinde değişen hiçbir şey 

olmadığını ifade etmiştir.  

“…eğitim verilirken de kentsel alan dışındaki alanda bir düzenleme 

yapılmadı, eskisi gibi devam edeceği, fakat en kısa sürede bu konuda bir 

düzenlemeye gidileceği söylenmişti. Bu söylemin tarihi 2008 Kasım. Kırsal 

alanda hala açıkta bir konu. Yani yüzer gezer bir konu. Denk gelirse iyi şey 

bulabilir, denk gelmediği durumda istatistiksel bir veri kaybı olabilir.” 

(Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

 

2. Yeni Ölüm Bildirim Sisteminin Yasal Altyapısı 

 

Araştırma grubunun ölüm bildirimleri ile ilgili geçerli yasal düzenlemeler 

konusundaki değerlendirmeleri sonucunda beş başlık ortaya çıkmıştır.   

a) Mevzuat konusunda bilgi eksikliği: Mevzuat konusunda yeterli bilgisi olmayan 

sekiz kişiden dördü hastane hekimi, üçü aile hekimi, biri TSM hekimidir. Hastane 

hekimleri, ölüm olayı halinde gerekli belgelerin düzenlenmesini rutin yapılan bir iş 

olarak algıladıkları ve bu işi yerine getirmeye zorunlu olduklarını düşündükleri için, 

yasalar konusunda detaylı bilgi edinme gereksinimi duymamaktadır. TSM hekimi, 

mevzuatın sürekli değiştiğini, farklı yer ve zamanlarda farklı tanımlamalar 

yapılmaması nedeni ile bu konuda tam bir bilgiye sahip olmadığını dile getirmiştir. 

Bir aile hekimi, yalnızca 2009 yılından sonra yapılan yeni düzenlemelerle tüm 

hekimlerin ölüm belgesi düzenlemek zorunda olduğunu bildiğini ifade ederken, 

başka bir aile hekimi, hastane dışında gerçekleşen ölümlere ilişkin görevler belediye 
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hekimleri tarafından yürütüldüğünden konunun kendilerini ilgilendirmediğini 

belirtmiştir.  

“Valla biz şanslıyız, çalıştığımız yer belediyelik olduğu için bunlarla aslında 

uğraşmıyoruz.” (Aile Hekimi) 

b) Yasal alt yapı oluşturulmaması: Dokuz kişi, yeni sistemde ölüm belgesini 

düzenlemekle yükümlü kişilerin yeniden tanımlandığını ve istatistiklerin 

üretilmesinden yayımlanmasına kadar geçen sürecin her aşamasında kontrol 

mekanizmaları geliştirildiğini dile getirmiş, yeni düzenlemeler mevzuatla uyumlu 

olmamasına rağmen yasal zemin oluşturmak amacıyla herhangi bir çalışma 

yapılmadan sistemin uygulanmasına geçildiğini ifade etmiştir.    

 “…bunun yasal düzenlemesi yok, sadece TÜİK ve Sağlık Bakanlığı arasındaki 

protokolle devam ettirilen bir proje. Ama hem yasal boşluğu var hem de daha 

kesin tanımlamaların yapılması gerekli.” (TSM Referans Hekimi) 

c) Geçerli mevzuatın eski olması: Beş kişi, yeni sistemin işleyişinin 2009 yılı 

öncesinde olduğu gibi UHK ve buna dayanarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerle 

sağlandığını belirtmiş, kanunun yürürlüğe girdiği 1930’lu yıllardan bu yana ülkenin 

durumundaki ve sağlık sistemindeki değişimler nedeniyle kanun hükümlerinin 

günümüz koşullarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etmiştir.   

“…ölüm belgesinin verilme görevi, defin ruhsatı yerine de geçtiği için belediye 

hekimine ait. Onun bulunmadığı yerlerde hükümet tabibinin görevi. Hükümet 

tabibi 50‟li yılların kurumu,  böyle bir kurum kalmadı ki...” (TSM Referans 

Hekimi) 
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d) Ölüm bildirimleri ile ilgili taraflar arasında işbirliği yetersizliği: Sağlık 

Müdürlüğü yetkilileri, yeni ölüm bildirim sisteminin ülkemizde ölümlere ilişkin 

örgütlenmede görev alan tarafların işbirliği olmaksızın planlandığına dikkat 

çekmiştir. İl temsilcilerinden biri, bu konuda TÜİK, Sağlık Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, belediyeler ve adli vakalarda savcılar devreye girdiği için Adalet 

Bakanlığı’nın sorumluluklarının olduğunu ve yeni yapılacak düzenlemelerde ilgili 

tarafların ortak bir politika izlenmesi gerektiğini ifade etmiş, bu konudaki yetersizliği 

şu şekilde özetlemiştir: 

“Sanıyorum bu düzenlemeyi ilgilendiren taraflar bir araya gelip gerekli kanuni 

düzenlemeleri yapmadığı için sorunlar yaşıyoruz zaten.” (Ölüm Bildirim 

Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

e) Sorunların il düzeyinde çözülmeye çalışması: Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden 

üçü ve TÜİK uzmanı, yasal dayanağı olan ve tüm ülke genelinde uygulanabilecek net 

bir düzenleme yapılmamasından kaynaklanan eksikliklerin il düzeyindeki çabalarla 

giderilmeye çalışıldığını ifade etmiş, TÜİK Uzmanı ancak bu çabalar sayesinde 

sisteme işlerlik kazandırılabildiğini belirtmiştir.    

“Mevzuat karşılamadığı için biz sağlık müdürlüklerinin ya da diğer tarafların 

teknik ekibiyle bir araya gelerek bu süreci hazırlayabildik. Yani mevzuata 

bakarsak bu işin içinden çıkabilmemiz mümkün değildi.” (TÜİK Uzmanı, TÜİK 

İzmir Bölge Müdürlüğü) 

 

 

 

 



159 

 

3) Yeni Ölüm Belgesinin Niteliği 

 

Araştırma kapsamındaki kişilerin tümü, yeni ölüm belgesini daha kaliteli 

istatistiklerin toplanmasına olanak sağlaması açısından olumlu bulmasına karşın, 

dokuzu belgeye yazılan bilgilerin tam olarak okunamaması, adres bölümünün 

yetersizliği, çeviri şeklinde hazırlandığından bazı kısımların ülkemiz koşullarına 

uygun ve anlaşılır olmaması gibi eleştiriler dile getirmiştir.    

Yeni ölüm belgesi kopya verme özelliği olan (otokopili) üç örnekten 

oluşmaktadır. Bir il temsilcisi, belge doldurulurken yazılar yeterince geçmediği için 

ikinci ve üçüncü örneklerdeki bilgilerin okunamadığını belirtmiş, özellikle defin 

ruhsatı olarak kullanılan ikinci örneğin yıllarca saklanması gereken resmi bir belge 

olması nedeni ile bu konuda önlem alınması gerektiğini ifade etmiştir.  

“…Mezarlıklar Müdürlüğünden uyarı gelmişti: „ben taa Osmanlı dönemine ait 

bir defin ruhsatını okuyabiliyorum, bunu okuyamıyorum‟. Bunun 20-30 yıl 

sonrasını düşünün… yani içeriğini bırakın otokopi bir şey, siliniyor, uçuyor, 

yok oluyor.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

Dört kişi, ölüm belgesindeki adres bölümü ile ilgili sorunlara dikkat 

çekmiştir. Bir TSM hekimi, belgede ölen kişinin sürekli ikamet ettiği açık adresinin 

yazılabileceği bir alan bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak nitelendirmiştir. 

Aynı hekim, TÜİK tarafından derlenen istatistiklerin bölgesel düzeyde 

değerlendirilebilmesi için, ölüm nerede gerçekleşirse gerçekleşsin belgeye kişinin 

yaşadığı açık adresinin yazılması gerektiğini belirtilmiştir. Belediye hekimlerinden 

biri, ölü muayenesine gittikleri adresi resmi olarak belgelemek zorunda olduklarını, 

ancak belgede ölümün gerçekleştiği yer ve ikamet yerinin ayrı yazılabileceği kısım 
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olmaması nedeni ile ölüm yerini kaydettiklerini dile getirmiştir. TÜİK Uzmanı, ölüm 

belgesine kişinin ikamet yeri kaydedilmesi gerektiği halde bu konuda yaşanan 

sorunu, ölümlerle ilgili örgütlenmede görev alan kurumların farklı kayıt sistemi 

uygulamalarına bağlamıştır.     

 “Nerede öldüyse, hangi mezarlıkta gömüldüyse o ilçeye kaydoluyor. Diyorsun 

ki şu ilçede ölen insan sayısı bu kadardır, halbuki o orada oturmayabiliyor, üç 

aylığına memleketinden gelmiştir mesela. O nüfustan düşürme hikayesinde… 

Örneğin Ege Üniversitesi‟nde epey insan ölüyor ve Bornova orası. Ama 

Karşıyaka‟da veya Konak‟ta yaşayan insanlar orada ölebiliyor ve belge orada 

düzenleniyor.” (TÜİK Uzmanı, TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü) 

TUİK Uzmanı ayrıca, belgeye kişinin yaşamış olduğu yerin kaydedilmemesi 

nedeniyle ilçe düzeyinde istatistik vermemeye çalıştıklarını ifade etmiştir. 

“…yani belgenin düzenlendiği yere göre analiz yapmak çok doğru gelmiyor. 

Belgeye öldüğü yer ve ikamet yeri ayrı konulsa daha iyi olurdu” (TÜİK 

Uzmanı, TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü) 

Görüşme yapılan kişilerin üçü, belgenin başka bir dilden çeviri yapılmış 

olabileceğini, ancak bu çevrinin Türkçe’ye ve ülkemiz koşullarına uyarlanmadığı 

için bazı bölümlerinin anlaşılmadığını dile getirmiştir. Konu ile ilgili verilen 

örneklerden biri, yaralanma sonucu gerçekleşen ölümlerde, yaralanmanın yerine 

ilişkin seçenekler arasında yatılı kuruluş ve okul vb. yerlerin ayrı belirtildiği, ancak 

yatılı okulda okuyan bir kişinin ölümü durumunda hangi seçeneğin işaretleneceğinin 

belirsiz olduğudur. Başka bir örnek, kadın ölümleri için ayrılan bölümde, anne 

ölümlerine ilişkin anlaşılır, net bir sınıflama yapılmamış olmasıdır. Bir il temsilcisi, 
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ölüm belgesindeki bu eksikliklerin eğitimlerde dile getirildiğini ve kolayca 

düzeltilebileceği halde konuya ilgisiz kalınmasını eleştirmiştir. 

“Yani bu kadar form basılıyor, bu kadar eğitim düzenleniyor, çok ciddi bir 

maliyet ve emek veriyor! Bu forma bu kadar özen, bu kadar emek verildikten 

sonra atlanmaması gereken bir noktasıydı.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl 

Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

Yeni ölüm belgesiyle ilgili olarak ayrıca bir aile hekimi tarafından belgede 

doldurulması gereken bilgilerin fazla olduğu belirtilmiştir.  

“Hekimin TC kimlik numarası yanında o nüfus bilgilerinin, doğum tarihinin 

yazıyla yazılması var, rakamla doldurulması var, kutucukların tam 

doldurulması var. Bana biraz uzun geliyor…” (Aile Hekimi) 

 

4. Hekimlerin Eğitimi 

 

TÜİK Uzmanı, yeni ölüm bildirim sistemine geçiş aşamasında İzmir’de tüm 

hekimlere yönelik yaygın bir eğitim verildiğini dile getirmiştir. İl temsilcilerinden 

biri, görev yaptıkları süre içerisinde verilen eğitimlerin tutanakla belgelendiğini, 

referans hekimlerde değişiklik olduğu zaman görevi devralan kişilerin Sağlık 

Müdürlüğü’nde konu hakkında bilgilendirildiklerini ve kendilerine eğitim 

materyallerinin iletildiğini ifade etmiştir. Buna karşın, araştırma kapsamındaki 

kişilerin beşi yeni ölüm bildirim sistemi ile ilgili hiçbir eğitime katılmadığını 

belirtmişlerdir. Bu kişiler Sağlık Müdürlüğü yöneticisi, yeni il temsilcisi, bir TSM 

hekimi ve iki hastane hekimidir. Hastane hekimlerinden biri kamu hastanesinde, 

diğeri özel hastanede görev yapmaktadır.  



162 

 

Eğitimlerin yeterliliği değerlendirildiğinde, iki il temsilcisi teknik açıdan 

eğitimlerin yararlı olduğunu belirtmişler, ancak ölümlerle ilgili mevzuattan söz 

edilmemesini çok önemli bir eksiklik olarak nitelendirmişlerdir. Bu yetkililerden biri, 

mevzuatın ele alınmadan eğitimlere başlanmasını eleştirmiş ve eğitimler sırasında 

mevzuat ile uyumsuzluktan kaynaklanan bazı sorunların gündeme geldiğini fakat bu 

sorunlara zaman ayrılmadığını dile getirmiştir. 

 “…sonuçta o günde mevzuatta sıkıntılar vardı. Onlar çözülüp de bu eğitim 

olsaydı, çok daha iyi bir eğitim olacaktı. Eğitimlerde hep ileride mevzuat 

düzenlenecektir, mevzuat düzenlenmesiyle bu sorunlar ortadan kalkacaktır gibi 

ötelendi.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

İl temsilcilerinden biri ayrıca, eğitimlerde MERNİS ölüm tutanağı ile nüfus 

müdürlüklerine yapılan bildirimler konusunun işlenmemesini eksiklik olarak 

değerlendirmiştir. Defin ruhsatını düzenleyen kişi/kurumların MERNİS tutanağını da 

doldurması gerektiğini, ancak sahadaki çoğu hekimin bu tutanak hakkında bilgisi 

olmadığını dile getirmiştir.  

“…yani defin ruhsatını veriyor, MERNİS‟i bilmiyor. Ben MERNİS‟i inanın bu 

olay başladıktan sonra öğrendim. Eğitimlerde söylenmedi MERNİS ayağı bu 

işin.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

Referans hekimler arasında yer alan bir TSM hekimi de, il temsilcisine benzer 

şekilde MERNİS ölüm tutanağından söz edilmemesini eleştirmiştir. Başka bir TSM 

hekimi ve bir belediye referans hekimi, kendi aldıkları eğitimin yeterli olduğunu, 

ancak çalıştıkları bölgedeki hekimlere verdikleri eğitimin özellikle zaman kısıtlılığı 
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nedeniyle yetersiz kaldığını ifade etmişlerdir. Hastane referans hekimi ise eğitimlerin 

yararlı olduğu yönünde görüş bildirmiştir.  

Belediye hekimleri, konu hakkında kendilerine referans hekimler tarafından 

bilgi aktarıldığını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirirken, aile 

hekimleri aldıkları eğitimin kısa süreli olduğunu ve daha çok bilgilendirme toplantısı 

şeklinde yapıldığını belirtmişlerdir. 

“İki saat kadar TSM‟den bir arkadaş hızlıca eğitim verdi. Bir kitapçık gösterdi 

ama vermedi. Bunda ölüm nedenleri ve nasıl yazılacağı hakkında bilgi var dedi 

ama öyle kaldı yani. Çok üstünkörü oldu yani.” (Aile Hekimi)  

 

3.2.3. YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN UYGULAMA AŞAMASI 

 

Bu bölümde, araştırma kapsamındaki kişilerin ölüm bildirim sistemindeki 

görevlerini nasıl tanımladıklarına ve sisteme hazırlık aşamasındaki yetersizliklerin 

uygulamaya yansımasına yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler 

sonucunda yeni sistemde sorumlulukların tanımlanması, yeni sisteminin 

kapsayıcılığının işleyişe etkisi, mevzuattan kaynaklanan sorunların işleyişe etkisi, 

ölüm belgesinin doldurulmasına ilişkin sorunlar ve veri akışı olmak üzere beş başlık 

ortaya çıkmıştır.  
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1. Yeni Ölüm Bildirim Sisteminde Sorumlulukların Tanımlanması 

 

Bu başlık altında, ölüm istatistiklerinin derlenmesi sürecinin her bir 

aşamasında görev alan kişilerin yapmakla yükümlü oldukları işleri nasıl 

tanımladıklarına ilişkin bulgular sunulmuştur.  

a) Belgeyi düzenlemekle yükümlü kişiler: Belediye ve hastane hekimleri 

sistemdeki görevlerini, doğal ölümlerde ölüm belgesinin düzenlenmesi ve şüpheli 

ölümlerde adli tabipliğe sevk edilmesi şeklinde ifade etmiştir. Aile hekimleri ise bu 

konuda kendilerini öncelikli olarak sorumlu hissetmemektedir. Bir aile hekimi, 

belirsizlik olduğunu düşünmesi nedeniyle sorumluluğunu net olarak tarif edemezken, 

diğer iki aile hekimi halkın belediye hekimine ulaşamadığı durumlarda kendilerine 

kayıtlı olan kişiler için ölüm belgesini düzenlediklerini, esas yükümlülüğün belediye 

hekimlerine ait olduğunu belirtmiştir.  

“Aile hekiminin kendine bağlı hastaların ölüm raporlarını doldurur diye bir 

şey var yönetmelikte ama belediye hekimi olan yerlerde, öncelikli olarak mesai 

saatlerinde belediye hekimi, yani normalde belediye hekimi doldurur diye 

Sağlık Bakanlığı‟nın bu konuda bir yazısı var.” (Aile Hekimi) 

b) Referans hekimler: Referans hekimler, sorumlu oldukları alanlarda düzenlenen 

ölüm belgelerinin eksikliklerini kontrol ettikten sonra her ay Sağlık Müdürlüğü’ne 

ilettiklerini belirtmişlerdir. İki TSM referans hekimi, özel merkezler tarafından 

düzenlenen belgelerde ilgili kuruluşun kendilerine kayıtlı olup olmadığının 

kontrolünü, ölümler hakkında aile hekimlerinin bilgilendirilmesini ve MERNİS ölüm 

tutağının düzenlenip on gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilmesini görevleri 
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arasında saymıştır.  Bir TSM referans hekimi, gereksinim halinde ölüm belgesi 

düzenlemek üzere TSM hekimlerinin görevlendirildiğini belirtmiştir.    

“Burada belediye hekimi var. Fakat nüfus çok fazla ve dışarıdan gelenler de 

olduğu için yetişemiyorlar. Mesela bazı misafir hastalar oluyor kimseye kayıtlı 

değil. Aile hekimi de gitmek istemiyor ya da gidemeyecek durumda oluyor. O 

zaman TSM‟den doktor arkadaşı gönderiyoruz.” (TSM Referans Hekimi) 

c) Sağlık Müdürlüğü yetkilileri: İl temsilcileri sorumluluklarını, belediyeler de 

dahil olmak üzere İzmir’deki sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve TÜİK arasında 

koordinasyonun sağlanması, hekimlerin eğitimi, Sağlık Müdürlüğü’nde toplanan 

ölüm belgelerinin kontrol edilerek gerekli geri bildirimlerde bulunulması, referans 

hekimlerin sürekliliğinin sağlanması ve belgelerin TÜİK’e iletilmesi şeklinde 

tanımlamışlardır. Ayrıca eski il temsilcilerinden biri, herhangi bir zorunluluk 

olmamasına rağmen İzmir’deki ölümler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla ölüm 

belgelerinin Sağlık Müdürlüğü’nde veri girişi yapıldıktan sonra TÜİK’e 

gönderildiğini belirtmiştir. Sağlık Müdürlüğü Yöneticisi ise görevini, sisteminin 

işleyişinin kontrolünün ve koordinasyonun sağlanması olduğunu dile getirmiştir.  

d) TÜİK Bölge Müdürlüğü yetkilisi: TÜİK Uzmanı, Sağlık Müdürlüğü ile 

koordinasyon içinde hekimlere eğitim verilmesinden, düzenli veri akışının 

sağlanmasından, TÜİK’e ulaşan ölüm belgelerinin kalite kontrollerinin yapılarak 

verilerin işlenmesinden ve TÜİK Merkez’e gönderilmesinden sorumlu olduğunu dile 

getirmiştir.  
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“Sağlık Müdürlüğü‟nün Mezarlıklar Müdürlüğü‟yle yaşadığı sorunlara 

varıncaya kadar çok detaylı bir şekilde bütün süreçte elimizden geldiğince 

katkı sunmaya çalışıyoruz.”(TÜİK Uzmanı, TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü) 

 

2. Yeni Ölüm Bildirim Sisteminin Kapsayıcılığının İşleyiş Üzerindeki Etkisi 

 

Bir TSM hekimi, hekim bulunmayan yerlerde defin ruhsatı düzenlemek üzere 

gömme izin belgesi görevlisi atanabileceği şeklindeki yasal düzenleme bulunduğunu, 

Sağlık Müdürlüğü’nün gömme izin belgesi görevlisi olarak tayin edilmek üzere 

muhtarlara eğitim verilmesi kararı aldığını ve İzmir’deki tüm TSM’lerden hekim 

bulunmayan ve ulaşım güçlüğü olan köylerin listesinin istendiğini ifade etmiştir. 

Aynı TSM hekimi, İzmir’de çoğu köye ulaşım sıkıntısının olmadığını, kendilerine 

bağlı köylerde de bu görev belediye hekimi tarafından yürütüldüğü için Sağlık 

Müdürlüğü’ne bildirmediklerini dile getirmiştir.  

“Biz tüm köy muhtarlarımızı aradık eğitim almak ister misiniz diye. Onlardan 

gelen yanıt, merkeze çok yakın köyleriz, biz belediyeden bu hizmeti alıyoruz 

şeklindeydi. O yüzden istemediler.” (TSM Hekimi) 

TÜİK Uzmanı da İzmir’de kırsal alanlardan veri toplanmasında fazla sorun 

yaşanmadığını şu şekilde ifade etmiştir:     

“Özellikle İzmir‟de çok yok ama Türkiye‟de kırsal kesimde ölüm belgesinin 

doldurulması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani İzmir oturmuş, 

gelişmiş bir kent, doktorları bilinçli, örgütlenme bilinçli. O açıdan biz çok ciddi 

bir problemle karşılaşmadık.” (TÜİK Uzmanı)  
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Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden biri ve TÜİK Uzmanı, yayımlanan 

istatistiklerin il ve ilçe merkezlerini kapsamasına karşın, kırsal kesimlerde 

gerçekleşen ölümlere ilişkin bildirim yapılması durumunda Sağlık Müdürlüğü’nde ya 

da TÜİK’te bu bildirimlerin ayrılmadığını ve kentsel veriler içinde 

değerlendirildiğini ifade etmişlerdir.  

 

3. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunların İşleyişe Etkisi 

 

Araştırma grubunun yarısı (% 52), yeni sistemde ölüm belgesinin 

düzenlenmesinde ve veri akışını sağlanmasında yükümlülüğü olan kişi ve 

kuruluşların görevlerinin açık bir biçimde tanımlanmış olmasına karşın, bu 

tanımlamaların yasalarda karşılık bulmamasından kaynaklanan sorunlar yaşandığını 

belirtmiştir. Bu sorunlar değerlendirildiğinde üç başlık ortaya çıkmıştır.    

a) Görev tanımlarının belirsizliği: Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden üçü, 

çalışanların yükümlülüklerine dair eğitimlerde ve mevcut mevzuatta farklı 

tanımlamalar yapılması nedeni ile sisteme geçildikten sonra karışıklıklar yaşandığını, 

hekimlerin istatistiklerin niteliğinden çok kimin tarafından üretileceği ile 

ilgilendiklerini ve kendilerinin veri kalitesinin iyileştirilmesi yerine bu sorunların 

çözümü yönünde çaba harcadıklarını ifade etmiştir. İl temsilcilerinden biri, görev 

tanımlarına ilişkin belirsizliğin süregelen sisteminin işleyişini de olumsuz yönde 

etkilediğini belirtmiştir.  

“Yıllardır normalde belediye tabibi verir ve bunda problem çıkmazken, eğitim 

sonrasında hani biz bundan sonra vermeyecektik, hani falanca sorumlu 

olacaktı gibi problemler oldu, iyi ya da kötü yürüyen sistemde de sıkıntılar 

doğdu.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü)  
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Bir il temsilcisi, UHK’da belediye hekimi bulunmayan yerlerde defin ruhsatı 

verme yetkisinin hükümet tabiplerine verildiğini, ancak bu makamın işlevselliğini 

kaybettiğini belirtmiştir. Aynı yetkili, eskiden hükümet tabibi denildiğinde sağlık 

ocağı hekiminin anlaşılmasına karşın, aile hekimliği sisteminde bu kavramın kimi 

ifade ettiği konusunda karmaşa yaşandığını dile getirmiş, bu konudaki görüş 

farklılıklarını şu şekilde aktarmıştır:  

“…bir görüş var ki TSM hekimidir, bir görüş var ki aile hekimidir. Aile 

hekimidir diyen görüş niçin diyor? Aile hekimi vatandaşı tanıyor, 

hastalıklarını, kullandığı ilaçları, nerede tedavi gördüğünü biliyor, öldüğünde 

de ölümünü en iyi bilen aile hekimidir. TSM hekimi diyenlerin şeyi de aile 

hekimi aile sağlığı merkezindeki görevlerini aksatmasın diye olabilir.” (Ölüm 

Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

b) Aile hekimlerinin sistemdeki sorumlulukları: TSM ve Belediye hekimleri, 

eğitimlerde aile hekimlerinin kendi bölgelerinin yanı sıra görevlendirilmeleri halinde 

başka bölgelerde gerçekleşen ölümler için de ölüm belgesi düzenlemek zorunda 

olduklarının anlatılmasına karşın, aile hekimlerinin büyük bölümünün mevzuata 

dayanarak bu konuda sorumluluk almaktan kaçındıklarını ifade etmiştir. Bir belediye 

hekimi, bölgesinde uzun süre tek hekim olması nedeniyle haftanın yedi günü 

çalışmak zorunda kaldığını, aile hekimlerinin ölüm belgesi düzenlemek istememesi 

nedeniyle tartışmalar yaşandığını, mesai dışı saatlerde nöbet usulü bu görevin 

yürütülmesini önerdikleri halde aile hekimlerinin kabul etmediğini dile getirmiştir. 

Aynı belediye hekimi, aile hekimlerine herhangi bir yaptırım uygulanmamasını, 

yöneticilerin sağlık sistemindeki değişimlere paralel olarak yapılan yasal 

düzenlemeleri göz önüne almayıp mevzuatın değerlendirilmesinde taraflı 
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davranılmasına bağlamış, aile hekimlerini koruyan bir tavır sergilediklerini ifade 

etmiştir. Öte yandan aile hekimlerinden biri, uygulamadaki belirsizlikler nedeniyle 

hissettiği sıkıntıyı şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bizim sorumluluğumuzun nerede başlayıp nerede bittiği, açıkçası bu konuda 

boşluğumuz var. Belediye hekimleri verir, olmazsa adli hekimler verir… Yani 

bizim burada hangi noktada olduğumuz çok net bir şekilde aydınlanmış değil.” 

(Aile Hekimi) 

TÜİK Uzmanı, bazı hekimlerin ölüm belgesini düzenlemek üzere yetkili 

olmayan kişilere görev verdiklerine dikkat çekmiş, çalışanlar arasında mevzuatla 

tutarlı bir sistemin uygulamaya konulmamasından kaynaklanan gerginliklerin 

istatistiklerin kalitesini etkilediğini belirtmiştir.    

“Doktorlar bu işi yapmaktan kaçınıyorlar. Kimi yerde hemşireye 

yazdırabiliyorlar, başka birine yazdırabiliyorlar ya da bu benim sorumluluğum 

değil diyorlar belediye hekimine gönderiyorlar. Yani böyle bir yasal boşluk var 

ve bu boşluk da yer yer belediye hekimleri ile aile hekimlerinin birbirine 

düşmesine, formların akış hızının kesilmesine, kalitesinin bozulmasına neden 

oluyor.” (TÜİK Uzmanı, TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü) 

Araştırma grubu tarafından, sistemin uygulanması sırasında ortaya çıkan 

sorunların il düzeyinde çözülememesi nedeni ile Sağlık Bakanlığı’ndan görüş 

alındığı ve tüm hekimlere tebliğ edildiği ifade edilmiştir. Bir belediye hekimi Sağlık 

Bakanlığı’ndan gelen yazıda defin ruhsatı vermekle yükümlü kişiler mevzuatta 

tanımlandığı şekilde tekrar edildiği için aile hekimlerinin buna dayanarak çalıştıkları 

ilçede belediye hekimi varsa bu görevden tamamen kendilerini soyutladığını ifade 

etmiştir.  
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“… bu yazı çıkmadan önce bazen geliyordu 3-4 tane. Ama onlar da daha çok 

hatır minnet oluyordu, yani aile hekimi kendi inisiyatifine göre gidip rapor 

düzenliyordu, siz diretemiyordunuz. Artık onlar da kesildi, hiç bir aile hekimi 

gitmiyor.”  (Belediye Hekimi) 

Yeni İl Temsilcisi ve Sağlık Müdürlüğü Yöneticisi, bu süreç esnasında Sağlık 

Bakanlığı ile yapılan yazışmalar ve çıkarılan yönetmeliklerden sonra sistemin 

oturduğunu ve şu anda hiç bir sorunun kalmadığını düşünmesine karşın, bir belediye 

hekiminin yaşanan sürece ilişkin değerlendirmesi, mevcut mevzuatın tekrar 

edilmesinden başka bir uygulama olmadığı yönündedir.  

Başka bir il temsilcisi, mevzuatla ilgili sorunun çözümünü şu şekilde 

özetlemiştir:  

“Bu mevzuatın, bu sisteme uygun hale getirilmesi lazım, kanunun değişmesi 

lazım yani... Veya bu yeni sistemin kanuna uyarlanması lazım... Mevzuat 

değişikliği kanun değişikliğini gerektirdiği için, bu iş bizim sağlık 

müdürlüğünde çalışan hekimlerin, müdür yardımcılarının, sağlık müdürünün 

çözeceği şey değil. Kanun düzeyinde olduğu için Sağlık Bakanlığı‟nın meclise 

tasarı vermesiyle çözülecek bir konu. İzmir ili şöyle yaptı çözüldü, Konya böyle 

yaptı, Bursa şöyle çözdü değil, Türkiye bazında çözülmesi lazım.” (Ölüm 

Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

c) Özel sağlık kuruluşlarının sistemdeki yetki ve sorumlulukları: Yedi kişi, yeni 

ölüm bildirim sistemi kapsamında yapılan düzenlemelerde, ölüm belgesini dolduran 

ve onaylayan sağlık kuruluşunun kamu veya özel sektöre ait olması konusunda ayrım 

yapılmadığını belirtmiştir. Uygulamaya geçildikten sonra özel merkezlerin evde 
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gerçekleşen ölümlerde ölüm belgesini doldurup dolduramayacağı, ölümün 

gerçekleştiği ilçe ve özel merkezin bulunduğu ilçe farklı ise ölüm belgesi düzenleme 

yetkisinin olup olmadığı ve onayının hangi kuruluş tarafından yapılacağı gibi 

sorunların gündeme geldiği belirtilmiştir.     

İl temsilcilerinden biri, UHK’da ölüme neden olan hastalık sırasında tedavi 

eden hekimin verdiği defin ruhsatının resmi hekimler tarafından onaylanmak şartıyla 

geçerli olduğuna dair bir hüküm bulunduğunu ve ölüme neden olan hastalık sırasında 

tedavi etmiş ise özel merkezlerin evde defin ruhsatı verebileceğini belirtmiştir. 

Ancak bir belediye hekimi ve bir TSM hekimi tarafından, özel sağlık kuruluşu ölüme 

neden olan hastalık sırasında tedavi eden kuruluş olmasa da, halkın defin ruhsatı 

düzenleme yetkisi olan kişileri bilmemesi nedeniyle özel polikliniklere gittiği ifade 

edilmiştir.    

“Halkın kimden ölüm belgesi alacağını bilmemesinden kaynaklanan bir kaos 

yaşanıyor. Sürekli sağa sola gidip, özel polikliniklerden doktor getirip rapor 

almaya çalışıyorlar.” (TSM Referans Hekimi) 

Başka bir belediye hekimi, halkın defin ruhsatı düzenleyecek yetkili 

bulamadığı zaman bu hizmeti para karşılığı aldığını dile getirmiş ve durumun etik 

açıdan sorgulanması gerekliliğini vurgulamıştır.   

“Aile hekimlerine yaptıramadıkları zaman, eğer biz de gidemezsek, 17:30‟dan 

sonra gidemediğimiz oluyor ya da hasta beklemek istemiyor, bu durumda işi 

parayla yapan özel merkezlerden çağırıyorlar. Bu ne kadar etik, ne kadar 

doğru bu da tartışılır, rapordan para alınması falan.” (Belediye Hekimi) 
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Bir il temsilcisi, eğitimlerde özel sağlık kuruluşlarının başhekimlerinin onay 

yetkisinin olduğu belirtilmesine karşın, uygulamanın yasal dayanağı olmadığını şu 

şekilde ifade etmiştir.   

“Mesela özel hekimlere dağıttık o formlardan diye hatırlıyorum. Kanunda özel 

hekimler verebiliyor ama mutlaka kamu tabibinin onayı olması gerekiyor. 

Ancak bizim eğitimlerde özel merkez baştabibini falan sayıyorduk.” (Ölüm 

Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 

Ölümün gerçekleştiği yer ve ölüm belgesini düzenleyen hekimin çalıştığı özel 

merkezin farklı ilçelerde olduğu durumlarda nüfus müdürlüğüne bildirimler 

konusunda yaşanan sorun, bir TSM hekimi tarafından şu şekilde dile getirilmiştir:  

“…örneğin kişi Balçova‟da ölmüş ve Konak‟taki bir özel sağlık kuruluşundan 

gidip ölüm raporu vermişler. Kişi Balçova‟da öldüğü için aslında ölüm 

belgesinin Balçova‟ya götürülmesi, MERNİS‟in orada düzenlemesi lazım. Ama 

Balçova bu sağlık kuruluşu bana kayıtlı değil, Konak‟a gidin diyor. Nüfus 

Müdürlüğü de Konak‟tan gönderilen MERNİS‟i kabul etmiyor.” (TSM 

Referans Hekimi) 

Sağlık Bakanlığı’nın göndermiş olduğu yazıda, özel sağlık sorunlarına ilişkin 

sorunlara ilişkin görüş bildirildiği belirtilmiştir. Buna göre, ölüm özel sağlık 

kuruluşlarında gerçekleşmiş veya ölü özel sağlık kuruluşuna getirilmiş ise, özel 

kuruluşta düzenlenen ölüm belgelerinin öncelikli olarak belediye hekimi tarafından, 

belediye hekimi bulunmayan yerlerde TSM veya aile hekimi tarafından onaylanması 

gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca özel hekimlerin ev vb. yerlerde belgeyi doldurmaları 
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halinde yine yukarıdaki sıra ile resmi hekimlerce onaylanması gerektiği şeklinde 

bilgilendirme yapılmıştır.   

 

4. Ölüm Belgesinin Doldurulmasına İlişkin Sorunlar 

 

Bu bölümde, ölüm belgesini düzenlemekle yükümlü kişilerin belgeyi 

doldururken karşılaştıkları zorluklara ve kontrolünü yapan kişilerin belgelerde tespit 

ettikleri hatalara ilişkin değerlendirmelerine yer verilmiştir.  

Ölüm belgesini düzenlemekle yükümlü kişiler: Hastane hekimleri, ölüm 

belgesinin açık anlaşılır ve doldurulmasının kolay olduğunu ifade etmiştir. Belediye 

hekimleri ise, ölen kişinin tıbbi öyküsü hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve ölen 

kişinin yakınlarından aldıkları anamnez çoğu zaman yetersiz kaldığı için ölüm 

nedenlerini belirlemekte zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Bu hekimlerinden biri, 

ölen kişinin sağlık karnesini inceleyerek önceki hastalıkları ve kullandığı ilaçlar 

konusunda bilgi sahibi olabildiklerini, ancak bu belgelerin kullanımdan kaldırılması 

nedeniyle işlerinin daha da zorlaştığını belirtmiştir. Benzer şekilde yeni ölüm 

belgesini dolduran bir aile hekimi de ölüme götüren nedensel zinciri belirlemekte 

güçlük çektiğini açıklamıştır. 

“…bir iki tane doldurduk ama hep böyle ürke korka doldurduk. Ölüm 

nedenlerini nasıl yazacağımızı, birinci, ikinci, üçüncü neden, esas neden… 

onlarda biraz zorlanıyoruz yani...” (Aile Hekimi) 

Referans hekimler: Referans hekimler, kontrol ettikleri ölüm belgelerinde tespit 

ettikleri eksiklikler arasında kardiyopulmoner arrest gibi geçersiz ölüm nedenlerinin 

yazılması, nedensellik zincirinin hatalı kurulması, kimlik bilgilerinin tam 

yazılmaması gibi durumları sıralamıştır. Hastane referans hekimi, belgelerde en sık 
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karşılaştığı eksikliğin ölüme neden olan hastalık ya da olayların süresinin 

yazılmaması olduğunu dile getirmiştir. Aynı hekim ayrıca acil serviste düzenlenen 

belgelerin yeterli anamnez alınamaması nedeniyle istenen kalitede olmadığını 

belirtmiştir. Bu durumun çözüm yolu olarak da aile hekimlerinin sisteme 

entegrasyonunun sağlanarak yalnızca evde meydana gelen ölümlerde değil, 

hastanede gerçekleşen ölümlerde de ölen kişiye ait kimlik ve tıbbi bilgilerinin aile 

hekimlerinden sağlanması gerektiğini ifade etmiştir.   

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri: Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ölüm belgelerinin 

doldurulmasında ufak tefek eksiklikler dışında önemli bir sorun olmadığını, zamanla 

hataların en aza indiğini belirtmişlerdir.   

TÜİK Bölge Müdürlüğü yetkilisi: TÜİK Uzmanı, belgelerde özellikle anne ve 

bebek ölümleri ile ilgili kısımların doldurulmasına yeterince önem verilmediğini, 

kimlik bilgilerinin eksik kaldığını ve geçersiz ölüm nedenleri yazıldığını ifade etmiş, 

bu tür belgelerin çoğunlukla belediye hekimleri tarafından düzenlendiğini dile 

getirmiştir.     

 

5. Veri Akışı 

Ölüm belgeleri düzenlendikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesinde 

TÜİK Uzmanı ve bir aile hekimi dışındaki kişiler herhangi bir sorun yaşanmadığını 

ifade etmişlerdir. TÜİK Uzmanı, ölüm belgelerinin zamanında iletilmesi konusunda 

Sağlık Müdürlüğü ile bazen sorun yaşandığını belirtmiş, istatistikleri aylık 

yayımlamadıkları için üzerinde durmadıklarını, ancak veri akışının daha iyi olması 

gerektiğini ifade etmiştir.  
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Aile hekimi ise, belgenin bir örneğinin kendilerinde kalmaması konusundaki 

eleştirisini ve sağlık ocağı çalışmalarının farkını şu şekilde ifade etmiştir:  

“Biz şimdi resmi kurum gibi de değiliz, aile hekimleri. Tamamını yakınının 

eline veriyoruz, TSM‟ye ulaştırıyorlar. Yani bu belgelerin nereye gittiği ne 

olduğu hakkında hasta bizden çıktıktan sonra takip şansımız yok. Elimizde 

kalan bir nüsha da yok. Aile hekimleri düşünülerek hazırlanmamış herhalde bu 

form. Sağlık ocağında bir arşivleme olurdu, eski sağlık ocağı sisteminde…” 

(Aile Hekimi) 

 

3.2.4. ÖLÜM İSTATİSTİKLERİNDEN YARARLANMA 

 

TÜİK Uzmanı, ölüm bildirim sistemi içerisindeki görevlerinin ülkedeki 

ölümlere ilişkin durumun tanımlanması olduğunu, bu verilerin Sağlık Bakanlığı’nın 

politikalarının belirlenmesinde ve araştırmaların planlanmasında kullanılması 

gerektiğini ifade etmiştir.   

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ölümlerle ilgili sorumluluklarını genel olarak 

TÜİK’in verileri derlemesine aracılık etmek olarak nitelendirmektedir. Ölüm verileri 

kullanılarak hizmetlerin planlanmasının Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu olduğu 

belirtilmiştir.    

“Ölüm istatistiklerinin temel sorumluluğu TÜİK‟te. O da yayın amacı ile 

kullanıyor ama daha üstünde Sağlık Bakanlığı bundan politika üretiyor 

olabilir. Şu an bulunduğum yer gereği bilemiyorum. Yani biz daha çok aracı 

kurum gibiyiz. İstatistik derlenip toparlanıyor, sadece fiziki kontrolü yapılıyor. 

Yoksa oradan çıktı için bizim ön gördüğümüz herhangi bir şey yok. Yani 
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diyelim ki İzmir İlinde ölüm sebepleri yüzde x iken şimdi y oldu; falanca sebep 

gibi bir karar noktamız yok.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık 

Müdürlüğü) 

İl temsilcilerinden biri, görev yaptığı süre içerinde ildeki durum hakkında 

bilgi sahibi olabilmek amacıyla TÜİK’e iletilmeden önce verileri Sağlık 

Müdürlüğü’nde kaydettiklerini, ancak başka bir alanda görev yapmaya başladığı için 

verilerin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirmiştir. Sağlık 

Müdürlüğü düzeyinde yapılması gereken çalışmalara şu şekilde örnek vermiştir:  

“İlçe bazında ölümlerin durumu nedir? Tire‟de, Bergama‟da, Balçova‟da 

nedir? İl sağlık idaresinin önüne konulur, o ilçelerin toplum sağlığı sorumlu 

hekimleriyle toplantı yapılır mesela. Aradaki farklardan bir yorum 

çıkartılmaya çalışılır. Sanayi bölgesinde ölümler daha çok, neden? Tarım 

bölgesinde en çok öldüren nedenler nelermiş? Oradaki TSM‟ler o konulara 

yönlendirilir daha ziyade. Çevre sağlığını ilgilendiren ölüm oranı bir yerde 

daha fazlaysa kadrolu olarak daha fazla çevre sağlığı teknisyeni verilir. 

Bunların hepsi faydadır yani.” (Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık 

Müdürlüğü) 

TSM, hastane, belediye ve aile hekimlerinin ölüm verilerini çalışma 

alanlarında herhangi bir şekilde kullandıklarına ilişkin bir bulgu elde edilememiştir.  

Bu hekimler genel olarak bir üst kurumdan kendilerine geri bildirim yapılması 

halinde bu konuda bir çalışma yapılabileceğini düşünmektedir.  

“Valla biz çok yararlanmıyoruz herhalde ya. Bir önlem alalım, şöyle ölüm 

oldu, böyle ölüm oldu gibi.” (Aile Hekimi) 
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Belediye hekimlerinden biri, sağlık politikasındaki değişimlere bağlı olarak 

halk sağlığı hizmetlerinin geriletildiği bir ortamda istatistiklerin toplum sağlığını 

iyileştirmek amacına hizmet etmede başarısız olacağını ifade etmiş, yeni ölüm 

bildirim sisteminin böyle bir sistemde işe yararlılığını sorgulamıştır.  

“…ölüm sebebini bilelim ki önlemeye çalışalım. Ama önlemeye çalışmak bu 

sistem içerisinde mümkün olmadığı için bence sadece insanlar neden ölüyor 

onu görüyoruz o kadar… Hastalık ve ölümleri önlemeye yönelik birimler 

kapatılırsa istatistiğin hiçbir önemi kalmaz bence.” (Belediye Hekimi) 

Bir TSM hekimi, her hekimin sorumlu olduğu bölgede gerçekleşen ölümlere 

ilişkin bilgilere hakim olması gerektiğini ve bu bilgilere dayanarak çalışmalarını 

yönlendirmesi gerektiğini dile getirmiş, sağlık ocaklarında hizmetlerin bu şekilde 

yürütülmesine karşın, günümüzde sağlık personelinin sadece bilgi toplayıcı 

konumunda olduğunu ifade etmiştir. 

“Eskiden sağlık grup başkanlıklarına bağlı sağlık ocakları yıllık çalışma 

raporları hazırlarlardı. Orada ölüm verileri, ölüm hızları, ölüm nedenleri de 

olurdu. Bu, sağlık ocağı hekiminin gelecek yıl ve sonrası için stratejisini 

belirlemede en önemli faktördü. Ama yıllar içinde bu durum ortadan kalktı. Şu 

anda da biz sadece bilgi toplayıcıyız, TÜİK de bunun yayımlayıcısı.” ( TSM 

Hekimi) 
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3.2.5. YENİ SİSTEMİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER 

 

Görüşme yapılan kişilerin sistemin iyileştirilmesine yönelik önerileri dokuz 

madde halinde sıralanabilir.   

1. Altı kişi, ülkemizde ölümlere ilişkin örgütlenmede görev alan tüm kurumların 

işbirliği ile hazırlanacak, yeni ölüm bildirim sistemi ile tutarlı bir yasal düzenleme 

yapılması gerekliliğini dile getirmiştir. Görüşme yapılan kişilerin tamamı, ölüm 

belgesini düzenleme sorumluluğunun yalnızca hekimlere ait olması gerektiğini 

belirtmiştir.  

2. Dokuz kişi, ölüme götüren nedensel ilişkinin doğru tanımlanması ve gerçek ölüm 

nedenlerinin tespit edilebilmesi için ölümünden önce kişiyi en iyi tanıyan aile 

hekimlerinin bu konuda yetkilendirilmesini uygun bulmaktadır. Tüm Türkiye’de aile 

hekimliğine geçileceğinden hekim bulunmayan yer olarak tanımlanabilecek herhangi 

bir alanın olmayacağı, bu nedenle aile hekimlerine örgütlenme içinde sorumluluk 

verilmesi ve sistemin kapsayıcılığının tüm ülke geneline yayılması gerektiği 

vurgulanmıştır.    

“Kişinin her türlü koruyucu, rehabilite edici, iyileştirici hizmetlerinin 

sorumluluğunu vermişiz zaten biz aile hekimine, kişiye yönelik hizmetleri 

vermişiz. Vefat da kişisel bir olaydır. Toplum sağlığı hekimi o verilerle mesela 

çok mu kanser hastası var bizim ilçemizde olayına girmek zorunda… 

Türkiye‟de aile hekimliğine geçildi demek, doktorsuz hiçbir nokta kalmadı 

demektir. En uçtaki bir köyden hangi aile hekiminin sorumlu olduğu belli.” 

(Ölüm Bildirim Sistemi İl Temsilcisi, Sağlık Müdürlüğü) 
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3. Aile hekimleri, ölüm bildirimleri ile ilgili görevlerin, daha rahat çalışma 

koşullarına sahip olmaları nedeniyle belediye hekimleri ya da TSM hekimleri 

tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünmektedir. Bir aile hekimi, hastayı en iyi 

tanıyan hekim olarak akla ilk önce aile hekimlerinin geldiğini ancak kendilerinin de 

kayıtlı kişileri çok iyi tanımadığını ifade etmiş, buna bir gerekçe olarak belediye 

hekimlerine benzer şekilde sağlık karnesi uygulamasının kaldırılmasını göstermiştir. 

Başka bir aile hekimi, yoğun çalışma temposu arasında bir ölü muayenesine gitmenin 

uzun zaman alacağını ve bu süre zarfında diğer işlerinin aksayacağını ifade etmiştir.  

4. Sağlık Müdürlüğü Yöneticisi MERNİS ölüm tutanağının ölüm belgesine entegre 

edilmesini, böylelikle ölüm belgesini düzenleyen kişilerin aynı anda iki formu da 

birlikte doldurabileceğini dile getirmiştir.   

5. Üç kişi verilerin elektronik ortamda toplanmasının ve temel ölüm nedenlerinin 

ICD-10’a göre kodlanmasının TÜİK merkezinde değil, ölüm belgesini düzenleyen 

hekim tarafından yapılmasının yararlı olacağını ifade etmiş,  il temsilcilerinden biri 

bu konuda Sağlık Müdürlüğü’nde çalışmalar yapıldığını dile getirilmiştir. 

6. Dört kişi eğitimlerin tekrar edilmesini önermiş, bir il temsilcisi ve bir aile hekimi 

eğitimlere mevzuat konusunun dahil edilmesi gerektiğini dile getirmiştir.  

7. Bir hastane hekimi, ölüm bildirimleri konusuna tıp fakültelerinde yer verilmesinin 

yararlı olacağı yönünde görüş bildirmiştir.  

8. İki belediye hekimi ve bir TSM hekimi, toplanan istatistikler konusunda her ilçeye 

Sağlık Müdürlüğü tarafından geri bildirim yapılması gerektiğini ifade etmiştir.  

“…TÜİK iki sene içinde yayımlıyor ama iki senede aldığım veri benim akut 

olarak işime yaramayacak ki.” (TSM Hekimi) 
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9. Bir TSM Hekimi, ölüm istatistiklerinin sağlık çalışanları ve yöneticiler düzeyinde 

halk sağlığı anlayışı ile ele alınması yönündeki önerisini şu şekilde dile getirmiştir.    

“Şu sağlık sistemi bu sağlık sistemi şeklinde koymadım sorunu da, sağlıkla 

uğraşan kişiler çok görülen, sakat bırakan ve öldüren nedenleri bilmeli. Bu 

sağlık çalışmasının özüdür. Bir sistemin olmayışı bahane olabilir. Ama 

herhangi bir sağlıkçı bireysel olarak ölümle ilgili bilgileri toparlayabilir ve 

kendi çalışmasını yönlendirebilir. Bu en zoru, en istenmeyeni… Yine sistem 

sorununa giriyor. Halk sağlığı anlayışının toplumda ve yöneticilerde 

benimsenmesi durumunda olabilecek bir şey ölüm olgusuna ilişkin bilgilerin 

toplanması ve gereğinin yapılması. Bir halk sağlığı faaliyeti olarak görülmeli 

ancak bu şekilde başarılabilir.” (TSM Hekimi) 



 
 

 

 

 

BÖLÜM IV 

TARTIŞMA 

Türkiye’de ölüm kayıt sistemindeki yetersizlikler, ölümlerin düzeyini ve 

nedenlerini değerlendirmeye yönelik kullanılabilir istatistiklerin elde edilmesini ve 

yasal süreçlerin gereği gibi gerçekleştirilmesini önlemektedir. Ülkemizde 2009 

yılından bu yana uygulanmakta olan yeni ölüm bildirim sistemi, mevcut sistemin 

yapılanmasına köklü bir değişim getirmese de, istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi 

ve uluslararası alanda kabul edilebilir düzeye ulaştırılması açısından çok önemli bir 

olanaktır. Bu olanağın etkin bir şekilde kullanılabilmesi için sistemin geliştirilmesini 

sağlayacak değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, uluslararası 

kuruluşlar tarafından önerilen sürveyans kriterlerine dayanarak, yeni bildirim 

sistemini İzmir İli örneğinde veri kalitesi ve işleyiş sorunları açısından kapsamlı 

şekilde değerlendiren bir çalışmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

elde edilen bulgular üç açıdan önem taşımaktadır: Birincisi, İzmir Sağlık 

Müdürlüğü’nün ölüm istatistiklerinin derlenmesine yönelik verdiği hizmetlerin 

iyileştirilmesine katkı yapacak bir çalışma olmasıdır. İkincisi, yeni sisteminin zayıf 

yönlerinin yeniden gözden geçirilmesine olanak sağlamasıdır. Önem taşıyan bir diğer 

yönü ise, çalışmada oluşturulan değerlendirme çerçevesinin ülkemiz için de kapsamlı 

bir değerlendirme rehberi oluşturabilecek potansiyel taşımasıdır.  
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Çalışma niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki bölüm halinde yürütülmüştür. 

Her iki bölümden elde edilen bulgulardan çıkarılması gereken genel sonuç, 

ülkemizde ölüm istatistiklerinin geçerlilik ve güvenilirlik açısından geliştirilmesine 

ve sistemin yeniden yapılandırılmasına gereksinim olduğudur. Veri kalitesinin 

değerlendirildiği niceliksel bölümde, dolaylı yöntemler kullanılarak ölüm 

bildirimlerinin tamlık ve doğruluk düzeyi belirlenmiştir. Tamlık düzeyine ilişkin 

değerlendirmelerde, 2001-2010 yılları arasında kentsel alanlarda beş yaş ve üzerinde 

gerçekleşen ölümlerin erkeklerde yaklaşık % 8’inin, kadınlarda % 13’ünün eksik 

bildirildiği; 2000-2010 yılları arasında bildirilen ölüm sayılarının yıllık yüzde 

değişiminin erkeklerde -6.9’dan 8.9’a, kadınlarda ise -3.4’den 10.4’e ulaşan 

dalgalanmalar göstermesi nedeniyle ölüm sayılarının güvenilir olmadığı; ölüm 

belgesine dayanarak işlem yapan Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 

2010 yılı kayıtları arasında tutarsızlıklar bulunduğu ve Mezarlıklar Müdürlüğü’nde 

kayıtlı olan ölümlere ait bildirimlerin yaklaşık % 9’unun Sağlık Müdürlüğü’ne 

ulaşmadığı; 2010 yılında gerçekleşen ölümlerin % 65’inin TÜİK ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından öngörülen süre içerisinde bildirilmediği saptanmıştır. Ölüm bildirimlerin 

doğruluğu ile ilgili değerlendirmelerde ise, 2010 yılında düzenlenen belgelerde 

sosyodemografik özelliklerin ve tıbbi bölümlerin doldurulmasına önem verilmediği; 

ölüm nedenlerine çoğu kez genel tanımlamalar ya da nedenler yazıldığı, temel ölüm 

nedenlerinin ICD-10 standartlarına uygun olmadığı ve yaklaşık % 30’unun iyi 

tanımlanmayan ölüm nedeni kategorisine girdiği saptanmıştır. 

Çalışmanın niteliksel bölümünde ise, ölüm belgesinin doldurulmasından 

TÜİK merkeze iletilmesi sürecinin her aşamasında görev alan kişilerle derinlemesine 

görüşmeler yapılarak sistemin işleyiş sorunları belirlenmiştir. Görüşmeler sonucu 

ortaya çıkan bulgular, ülkemizde ölüm bildirimleriyle ilgili örgütlenmenin 
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karmaşıklığını, sistemin planlama ve uygulama aşamalarında kurumlar arasındaki iş 

birliği ve eş güdüm yetersizliklerini, ölüm kayıtlarına ilişkin yasal mevzuattaki 

sorunları ve yeni ölüm bildirim sistemi kapsamında yapılan düzenlemelerdeki 

tutarsızlıkları açığa çıkarmıştır.      

 

4.1. NİCELİKSEL BÖLÜM: İZMİR İLİ’NDE ÖLÜM BİLDİRİMLERİNİN 

VERİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İzmir’de ölüm bildirimlerinin veri kalitesi, tamlık düzeyini gösteren dört 

kriterin yanı sıra, doğruluğunu yansıtan üç kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu 

kriterler farklı başlıklar altında incelense de birbirlerine bağımlı oldukları 

unutulmamalıdır. Örneğin bir bölgede ölümlerin eksiksiz bildirilmesine önem 

verilmiyorsa, ölüm nedenlerinin doğru saptanmasına ya da zamanında ilgili kuruluşa 

iletilmesine özen gösterilmeme olasılığı da yüksektir.  

Tamlık ile ilgili değerlendirme kriterlerinden birincisi, İzmir’de 2001-2010 

yılları arasında gerçekleşen beş yaş ve üzeri ölüm bildirimlerinin tamlığının tahmin 

edilmesidir. Dolaylı demografik tekniklerden Genelleştirilmiş Büyüme-Denge ve 

Bennett-Horiuchi yöntemleri kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda bu düzey 

erkeklerde % 91.8, kadınlarda % 87.1 olarak saptanmıştır. DSÖ’ye göre, ölüm 

bildirim sistemi tarafından derlenen istatistiklerin kaliteli ve uluslararası alanda 

karşılaştırılabilir kabul edilebilmesi için bildirim tamlığının % 90 ve daha yüksek 

olması gerekmektedir (3, 8). Buna göre, İzmir’de erkeklerde ölüm bildirimlerinin 

tamlığı yeterli iken, kadınlarda bu sınırın altında kalmaktadır.  
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Beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığına ilişkin elde 

edilen sonuçlar, Türkiye’nin en gelişmiş illeri arasında bulunan İzmir’de bile il ve 

ilçe merkezlerinden tam olarak veri toplanamadığını göstermektedir. Ülkemizin 

kırsal kesimleri de göz önüne alındığında ölümlerle ilgili ne derece kısıtlı bilgiye 

sahip olduğumuz daha açık görülmektedir. Türkiye genelinde (kır ve kent) 1985-

1990 yılları arasında TÜİK’e bildirilen ölümlerin tamlığının Preston-Bennett tekniği 

kullanılarak değerlendirildiği bir araştırmada, tamlık düzeyi erkeklerde % 37, 

kadınlarda % 34 olarak saptanmıştır. Aynı araştırmada, TÜİK’in yayımladığı 

istatistiklerin il ve ilçe merkezlerini kapsadığı göz önüne alınarak elde edilen 

sonuçlar ile aynı yıllar arasındaki kırsal ve kentsel nüfus arasında orantı 

kurulduğunda, kentsel alanlarda gerçekleşen ölümlerin yaklaşık % 83’ünün 

bildirildiği tahmin edilmiştir (80). UHY-ME çalışmasında ise, 1990-2000 yılları 

arasında kentsel alanlarda beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölümlere ait TÜİK’e 

yapılan bildirimlerin tamlığı erkeklerde % 88, kadınlarda % 84 olarak belirlenmiştir 

(6). İzmir’de gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen tamlık düzeyi, ülkemizin 

kentsel alanları için yapılan hesaplamalardan bir miktar yüksek olsa da, üç 

araştırmadan elde edilen sonuçlar arasında çarpıcı bir farklılık bulunmamaktadır.  

Ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyinin dolaylı demografik teknikler 

kullanılarak değerlendirilmesi, doğrudan değerlendirme yapabilecek kapasitede kayıt 

sistemlerine sahip olmayan gelişmekte olan ülkelere özgü bir durumdur (7, 61, 81). 

Beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığının belirlenmesi 

amacıyla çeşitli ülkelerde farklı demografik teknikler kullanılarak yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, çoğu ülkenin verileri bu açıdan çok yetersiz olmakla birlikte, Tayvan 

gibi 1905 yılından bu yana % 90’ın üzerinde göreli tamlığa sahip ülkeler de 

bulunmaktadır (82). Güney Kore, Çin ve Tayland gibi ülkeler ise zaman içerisinde 
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önemli gelişmeler göstermiştir. Örneğin Tayland’da tamlık düzeyi 1964-1965 

yıllarında % 59’dan, 2005-2006 yıllarında % 95’e yükselmiştir (82, 83).  Peru’da 

erkeklerde % 86, kadınlarda % 93 (1993-2005); Brezilya’da sırasıyla % 91, % 89 

(1991-2000); İran’da 24 il kapsamında yapılan çalışmada illere göre % 53-112, % 

44-92 (2004); Kameron’da % 77, % 70 (1976-1987); Lesotho’da % 50, % 35; 

Bostwana’da % 36, % 19 gibi genel olarak ülkelerin gelir durumuyla paralellik 

gösteren tamlık düzeyleri bildirilmiştir (84, 85, 86, 87, 88). İzmir’de elde edilen 

sonuçların daha çok Brezilya gibi orta-yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerle 

benzerlik gösterdiği söylenebilir.   

Dünyada varsıl ve yoksul ülkeler arasında eğitim, sağlık gibi pek çok alanda 

varsıl ülkelerin lehine gözlenen farklılıklar, kayıt sistemleri alanında da kendini 

göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde güçlü nüfus kayıt sistemleri aracılığı ile yasal 

açıdan zorunlu olan belgelerin elde edilmesinin yanı sıra kullanılabilirlik açısından 

yeterli kalitede istatistikler de derlenebilirken, Afrika ve Asya’nın pek çok yoksul 

ülkesinde insanlar ne yaşadıklarına ne de öldüklerine dair her hangi bir resmi belgeye 

sahip olmadan yaşamlarını tamamlamaktadır (3, 26, 28, 40). Örneğin Sudan’da 2002 

yılında beş yaş ve üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığının erkeklerde % 

7, kadınlarda % 3 olduğu bildirilmiştir (89). Yalnızca ülkeler arasında değil, ülke 

içindeki sosyo-ekonomik açıdan farklı bölgelerde de istatistiklerin kalitesi 

değişmektedir. İzmir’deki bildirimlerin tamlık düzeyinin ülke geneli için elde edilen 

sonuçlardan bir miktar yüksek olması da İzmir’in sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş 

bir il olması ile açıklanabilir. TÜİK istatistiklerinin 1985-1990 yılları arasındaki 

tamlığı Marmara Bölgesi’nde erkekler için % 71, kadınlar için % 68 iken, Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde ise erkeklerde % 14, kadınlarda % 15 olarak tahmin edilmiştir 

(80). Araştırmanın bulguları kentsel alanlardaki bildirim tamlığını ifade etmese de, 
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bölgeler arasında gelişmişlik durumu açısından gözlenen farklılıkların ölüm 

bildirimlerine de yansıdığı açıktır. Peru’da, Brezilya’da, İran’da ve Mozambik’de de 

sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik durumu ile ölüm kayıtlarının tamlığı arasında 

ülkemizdeki duruma benzer bulgular bildirilmiştir (84, 85, 86, 90).   

İzmir’de erkeklerdeki % 8, kadınlardaki % 13 düzeyindeki eksik bildirimler 

olası iki nedene bağlanabilir. Birincisi, İzmir’in kentsel alanlarında gerçekleşen tüm 

ölümler için ölüm belgesi düzenlenmemesi ve ruhsatsız defin yapılmasıdır. Ulusal 

Anne Ölümleri Çalışması’nda, ölen kişinin defnedilmek üzere belediye sınırları 

dışına nakledildiği durumlarda ve doğu illerinde geçerli olan gece gömüsü 

uygulamalarında defin ruhsatı düzenlenmeden ve resmi kuruluşlar bilgilendirilmeden 

cenazelerin gömüldüğüne ilişkin bulgular elde edilmiştir (10). İzmir’de de belediye 

sınırları dışında gömülen cenazeler için defin ruhsatı düzenlenmemesi söz konusu 

olabilir. Bunun yanı sıra defin ruhsatı vermekle yükümlü kişilerin denetimi 

yapılmayan ve mezarlıkların kontrolüne önem verilmeyen bölgelerde de defin ruhsatı 

olmaksızın cenazelerin gömülebileceği unutulmamalıdır. Bildirim eksikliğinin ikinci 

nedeni ölen kişilere ölüm belgesi düzenlense de, Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan 

bildirimlerde aksaklık yaşanmasıdır. Ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen 

araştırmalarda Mezarlıklar Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve TÜİK kayıtlarının 

tutarsızlığına ilişkin elde edilen bulgularla bu aksaklıklar ortaya konmuştur (18, 22, 

91, 92, 93, 94, 95). 

Çalışmada, kadınlardaki eksik bildirimlerin erkeklere göre daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Bu bulgu çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarla uyumluluk 

göstermektedir (6, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 97). Fakat İzmir’de tamlık düzeyinin 

kadınlarda neden daha düşük olduğunu açıklamak güçtür. Ölüm belgesi 

doldurulduktan sonra Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesinde kadınlara özel bir 
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yanlılık olması düşük bir olasılıktır. Bu durum, özellikle evde ölen kadınlara ölü 

muayenesi yapmak ve ölüm belgesi düzenlemek üzere hekim çağırılmamasından 

kaynaklanabilir. Fakat ülkemizde bu yorumu destekleyecek veri bulunmamaktadır. 

Yine de nüfus kaydı olmayan kız çocuklarının erkeklerden bir miktar daha fazla 

olması gibi, defin ruhsatının düzenlenmesinde de kadınların daha dezavantajlı 

durumda oldukları düşünülebilir. TNSA 2008 sonuçlarına göre ülkemizde nüfus 

kaydı olmayan çocukların düzeyi erkeklerde % 5, kızlarda % 7’tür (11).  Kadın 

ölümlerine ait eksik bildirimlerin erkeklere göre daha fazla olduğu Lübnan’da, 

ölümlerin yaklaşık yarısına (% 51) hekim çağırılmadığı ve hekim tarafından 

belgelendirilmemiş ölümlerin kadınlarda erkeklerden 1.22 kat fazla olduğu 

saptanmıştır (98).  

Ölüm bildirimlerinin tamlığını değerlendirmek amacıyla kullanılan ikinci 

kriter, yıllara göre ölüm sayılarının ve kaba ölüm hızlarının tutarlılığıdır. Belli bir 

bölgede gerçekleşen toplam ölüm sayısının, beklenmeyen değişim yaratabilecek 

durumlar söz konusu değil ise geçmişteki ölüm sayıları ile tutarlılık göstermesi 

gerekmektedir. Ölüm sayılarının yıllık yüzde değişimleri çok fazla dalgalanma 

gösteriyorsa, bildirimlerin güvenilirliği kuşkulu hale gelmektedir (7, 75). Çalışmada, 

İzmir’de 2000-2010 yılları arasında nüfusun yüzde değişimi erkeklerde 2007 ve 2010 

yıllarında sınır değer olan ±2’den bir miktar yüksek olsa da (sırasıyla 2.2, 2.7),  

değerlerde aşırı bir sapma gözlenmemektedir. Ölüm sayılarının yıllık yüzde 

değişiminde ise önemli dalgalanmalar vardır. Örneğin ölüm sayıları bir önceki yıla 

göre 2002 yılında önemli ölçüde artmış, 2003’de azalmış ve 2004’de tekrar 

yükselmiştir. En büyük değişim yeni bildirim sistemine geçiş aşamasının yaşandığı 

2009 ve 2010 yıllarında gerçekleşmiştir (sırasıyla -6.9, 8.9). Kadınların nüfusunda da 

önemli değişim bulunmazken, ölüm sayılarının erkeklerde olduğu gibi tutarsız 
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olduğu, en yüksek değişimlerin 2007 ve 2010 yıllarında gerçekleştiği saptanmıştır 

(sırasıyla 7.2, 10.4). Bu bulgular, İzmir’de nüfus verilerinin genel olarak tutarlı 

olmasına karşın, ölüm bildirimlerinin güvenilirlik açısından yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Benzer bir sorun örnekleme dayalı kayıt sisteminin uygulandığı 

Çin’den bildirilmiştir. Çin’de ölüm nedeni istatistiklerinin elde edildiği iki sistemden 

biri olan Sağlık Bakanlığı Yaşamsal İstatistik Sistemi’nin 1988-2000 yılları arasında 

bildirdiği nüfusun ve ölüm sayılarının -8 ile +8 arasında yıllık yüzde değişim 

gösterdiği ve sistemin kapsadığı alanları temsil edecek kapasitede olmadığı 

belirlenmiştir (75).  

Ölüm bildirimlerinin tutarsızlığı, doğal olarak kaba ölüm hızlarının gerçekte 

olduğundan daha düşük ya da yüksek hesaplanmasına neden olmaktadır. Kaba ölüm 

hızlarındaki yıllık yüzde değişimin 2000-2006 ve 2006-2010 olmak üzere iki dönem 

halinde değerlendirilmesi sonucunda hızlarda 2000-2006 yılları arasında artış, 2006-

2010 yılları arasında ise düşme eğilimi gözlenmiştir. Özellikle erkeklerde 2006-2010 

yılları arasında hızlarda istatistiksel açıdan anlamlı düşüş yaşanmıştır. Yıllık ölüm 

sayılarının güvenirliği kuşkulu iken, bu artış ve azalmalar sağlık durumlarındaki 

herhangi bir iyileşmeyi göstermekten çok, ölüm ölçütlerinin doğruluğu konusundaki 

şüpheleri daha da derinleştiren bulgulardır.     

Ölüm bildirimlerinin tamlığını yansıtan diğer bir kriter Sağlık Müdürlüğü ve 

Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarının tutarlılığıdır. İzmir’in 18 ilçesindeki mezarlıklara 

defnedilen kişilerin kayıtlarını tutan Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ölüm sayıları ile il 

genelini kapsayan Sağlık Müdürlüğü’nün ölüm sayılarının birebir eşleşmesi 

gerekmemektedir. Ancak Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kayıtlı olan tüm ölümler 

Sağlık Müdürlüğü’nde bulunmalıdır. Çalışmada, Mezarlıklar Müdürlüğü 

kayıtlarındaki 2309 ölümün Sağlık Müdürlüğü’nde kaydedilmediği belirlenmiştir. Bu 
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ölümler arasında İzmir dışında ikamet ederken ölen ve İzmir’e defnedilmek üzere 

nakledilen kişilere ait olabileceği düşünülen 469 il dışı kayıt hariç tutulduğunda, 

ölümlerin % 91.1’inin Sağlık Müdürlüğü’nde kayıtlı olduğu, % 8.9’unun ise eksik 

bildirildiği saptanmıştır. Bu çalışmadaki diğer tamlık kriteri olan İzmir’de beş yaş ve 

üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerin tamlığı ile Sağlık Müdürlüğü ve Mezarlıklar 

Müdürlüğü kayıtlarının karşılaştırılmasına dayanan tamlık düzeyinin benzerlik 

göstermesi, çalışmada elde edilen sonuçların güvenilirliğinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir.   

Ülkemizde ölümlere ilişkin kayıtlar Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık 

Bakanlığı, nüfus müdürlükleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları olmak üzere çeşitli 

kurumlar tarafından tutulmaktadır. Kurumların kayıtları arasında resmi nitelikte 

herhangi bir denetim ya da tamlık kontrolü yapılmamaktadır. Ancak bilimsel 

araştırmalarda kayıtlar arasında ciddi boyuta ulaşan tutarsızlıklar belirlenmiştir. Bu 

araştırmalar arasında ilgili kurumun kayıtlarını Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarıyla 

karşılaştıran çalışmalardan elde edilen ortak sonuç, defin kayıtlarının niceliksel 

olarak daha gerçekçi olduğu ve ölüm kaydı tutan diğer kurum ve kuruluşlarda 

bulunmayan ölümleri içerdiğidir. İzmir’de 1993 yılında Bornova Sağlık Grup 

Başkanlığı kayıtlarında bulunmayıp Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kayıtlı olan 

ölümlerin sıklığının % 53 olduğu belirlenmiştir (93). Manisa’nın Soma İlçesi’nde 

2000-2005 yılları arasında Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 448 ölüme 

ait bildirimin Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşmadığı saptanmıştır (99). Ankara’da 2001 

yılında Büyükşehir Belediye’sine bağlı ilçe belediyeleri, Ankara Sağlık Müdürlüğü 

ve TÜİK verilerinin bir aylık tutarlılık durumunun incelendiği çalışmada, ölümlerin 

% 80’inin üç kuruluşta ortak olduğu, belediyelerin defin kayıtlarındaki ölümlerden % 

11’inin TÜİK kayıtlarında, % 3’ünün ise Sağlık Müdürlüğü’nde bulunmadığı ve 
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TÜİK’e bir ayda ulaşan toplam bildirimlerin % 12’sinin eksik olduğu belirlenmiştir. 

Aynı çalışmada, Sağlık Müdürlüğü’ne en fazla eksik bildirim yapan sağlık 

kuruluşların özel hastaneler olduğu saptanmıştır (91). Erzurum, Erzincan ve Bayburt 

illerini kapsayan TÜİK Erzurum Bölgesi’nde 2005-2007 yılları arasında MERNİS 

kayıtlarında yer alan bebek ölümlerinin, yalnızca il ve ilçe merkezlerini kapsadığı 

halde defin kayıtlarında bulunan bebek ölümlerinin yalnızca % 60’ını içerdiği 

belirlenmiştir (24). Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ve TÜİK kayıtlarının tutarlılık 

durumunun incelendiği araştırmada, 2002-2003 yıllarında gerçekleşen ölümlerin % 

89’unun hastanenin arşiv dosyalarında ve TÜİK’de ortak olduğu, TÜİK belgelerinde 

yer alan 698 ölümden 33’ünün dosyası arşivde bulunamazken, arşivde bulunan 46 

ölüme ait belgelerin TÜİK’e gönderilmediği saptanmıştır (18). Gemlik’te kırsal 

alanda yapılan bir çalışmada ise 1999 yılında gerçekleşen ölümlerin % 67’sinin 

Sağlık Grup Başkanlığı kayıtlarına yansımadığı belirlenmiştir (100).  

Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşmayan bildirimlerin en sık olduğu yaş grupları, 0-4 

yaş grubu ile 75 yaş ve üzeridir. Beş yaş altı gruptaki toplam 526 eksik bildirimin 

214’ü (% 40.6) ölü doğumlara aittir. Bu ölümlerin bildirimi zorunlu olduğu halde 

Sağlık Müdürlüğü’nde yalnızca beş ölü doğum kaydedilmiş olup, bu kayıtların 

ikisinde hatalı olarak ölü doğum yazılmıştır. Üç ölü doğum arasında iki kuruluşta 

ortak olan bir kayıt hariç tutulduğunda Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarındaki ölü 

doğumların % 99.5’inin Sağlık Müdürlüğü’ne bildirimi yapılmamıştır. Bu durumda, 

ne Sağlık Müdürlüğü’nün ne de TÜİK’in İzmir’de gerçekleşen ölü doğumlara ait 

bilgiye sahip olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Beş yaş altı grupta ölü doğumlar 

dışındaki 312 eksik bildirimin tamamına yakınının 0-365 gün içinde gerçekleşen 

ölümlerine ait olması (% 94.2), bebek ölümlerine ait kayıtlarda da önemli eksiklik 

olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bebek ölümlerine ilişkin verilerin yetersizliği 
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başka çalışmalarda da ortaya konmuştur. Bursa’da 2008 yılında Sağlık 

Müdürlüğü’nde 206, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nde 235, belediyelerin 

defin kayıtlarında ise 795 bebek ölümü bulunduğu, eksik kayıtlar tamamlandıktan 

sonra hesaplanan bebek ölüm hızının (binde 21), Sağlık Müdürlüğü tarafından 

bildirilen hızdan (binde 6) çok yüksek olduğu belirlenmiştir (95). İzmir’de Narlıdere 

Eğitim Araştırma Bölgesi’nde yapılan çalışmada 1999 yılında Sağlık Grup 

Başkanlığı kayıtlarında bulunmayıp mezarlık kayıtlarında bulunan yedi bebek ölümü 

tespit edilmiş, eksik kayıtların eklenmesi ile bu yıla ilişkin hesaplanan bebek ölüm 

hızı binde 13’den binde 18’e yükselmiştir (94). Gerek bu çalışmanın, gerekse diğer 

araştırmaların sonuçları değerlendirilirken eksik bildirim düzeyinin nüfusa kayıtlı 

olan bebeklerin ölümleri üzerinden yapıldığına dikkat edilmelidir. Nüfus kaydı 

olmayan ölümler de göz önüne alındığında bebek ölümlerine ilişkin yetersiz bilginin 

boyutu daha da önemli hale gelmektedir. Ülkemizdeki duruma benzer şekilde 

Ürdün’de çocuk ölümlerinin % 72’sinin kaydedilmediği, özellikle yeni doğan ve 

bebek ölümlerinin kaydedilmeme olasılığının çok yüksek olduğu saptanmıştır (101). 

Ülkemizde mevcut kayıt sisteminden veri elde edilemediği için anne ve bebek 

ölümlerine ilişkin özel veri sistemleri veya ulusal çapta gerçekleştirilen araştırmalar 

ile bilgi açığının kapatılması yoluna gidilmektedir (10, 11, 55, 56). Bir ülkenin sağlık 

ve gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden olan anne ve bebek ölüm 

hızlarının doğru hesaplanmasının gerekliliği tartışılamaz. Ancak yalnızca belli 

grupların değil, toplumdaki tüm bireyler için geçerli ve güvenilir doğum ve ölüm 

kayıtlarının tutulması her şeyden önce yasal bir zorunluluktur. İstatistikler yasal yolla 

elde edilen belgelerin ikinci bir çıktısı olmalıdır. Rutin kayıt sisteminden kısmen 

veya tamamen bağımsız kaynaklar aracılığıyla veri toplanması, sorunun temeline 
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yönelmek yerine temel sorundan uzaklaştıran bir faktör olabileceği için bu konuda 

dikkatli olunması gerekmektedir.   

Sağlık Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü aynı belgeye dayanarak işlem 

yaptığı için ortak kayıtlarındaki verilerin tam olarak uyuşması beklenmektedir. 

Ancak, bazı kayıtlarda ölen kişilerin sürekli ikamet ettikleri yer iki kurumda farklıdır. 

Bu farklılığın nedeni, Sağlık Müdürlüğü’nde herhangi bir sorgulama yapılmaksızın 

ölüm belgesinde belirtilen ikamet yeri kaydedilmesine karşın, Mezarlıklar 

Müdürlüğü’nde ek sorgulama yapılmasıdır. Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlardan 

alınan bilgiye göre ölen kişinin T.C. numarası aracılığıyla sürekli ikamet edilen yer 

İç İşleri Bakanlığı’nın elektronik veri tabanından kontrol edilmektedir. Ölüm 

belgelerinde ikamet yeri beyana göre doldurulduğu için genellikle yaşanılan yer değil 

ölüm yeri kaydedilmekte, TÜİK tarafından yayımlanan istatistikler de bu bilgiye 

dayanarak sınıflandırılmaktadır. Bu durum, ilgili bölgedeki ölüm nedenlerinin yanlış 

belirlenmesine ve hızlarının hatalı hesaplanmasına neden olmaktadır. Eski ölüm 

belgesinde ölen kişinin sürekli ikamet ettiği ilin yazılabileceği, ilçe merkezinde veya 

köyde ikamet etme durumunun ise işaretlenebileceği bölüm bulunmasına rağmen, 

TÜİK’in 25 Ağustos 2011 tarihinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 

yayımladığı bültende 2008 yılına kadar olay yeri (ölümün meydana geldiği yer) 

bazında verilen ölüm istatistiklerinin, 2009 yılından itibaren daimi ikametgah yerine 

göre verilmeye başlanacağı bildirilmiştir (102). Bu durumda TÜİK tarafından 

şimdiye kadar il ve ilçe merkezleri adıyla yayımlanan istatistiklerin temsiliyetinde 

önemli sorun olduğu anlaşılmaktadır ve bu zamana kadar herhangi bir önlem 

alınmaması çok önemli bir eksikliktir. Yeni ölüm belgesinin kullanılmaya 

başlanmasından sonra da gerçek ikamet yerinin belirlenmesinde sorun yaşandığına 

göre düzeltmelerin TÜİK Merkez’de yapılması olasıdır. Bunun yerine, ölüm 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10710
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belgesinin düzenlenme aşamasında ölen kişinin sürekli yaşadığı adresi elektronik 

ortamda sorgulanabileceği bir sistemin kurulması ve verilerin üretildiği noktada 

doğru kaydedilmesi çok daha yerinde bir uygulamadır. Benzer bir durum ABD’de 

bildirilmesine karşın ülkemiz ile karşılaştırıldığında sorunun boyutu çok küçüktür. 

İlgili çalışmada, Teksas’daki iki yerleşim yerinde ölüm belgelerinin % 5’inde ölen 

kişilerin sürekli ikamet ettikleri bölgenin, % 6’sında ise posta kodunun yanlış 

kaydedildiği belirlenmiştir (103). Ayrıca Vietnam’da da bildirilen ölümlerde belli 

bölgede geçici olarak bulunmaktayken ölen kişilerin ayırt edilemediği ve sürekli 

ikamet edilen yerleşim yerinin belirlenmesinde sorun olduğu bildirilmiştir (104). 

İzmir’de ölüm bildirimlerinin tamlığını gösteren son kriter, 2010 yılında 

gerçekleşen bildirimlerin zamanındalığıdır. Ölüm belgeleri düzenlenmelerinin 

ardından mümkün olan en kısa sürede ilgili kurumlara gönderilmelidir. Bildirimlerin 

zamanında ulaşmaması, güncel istatistiklerin yayımlanmasını geciktirmesinin yanı 

sıra, istatistiklerin tamlığını ve ölüm nedeni örüntüsünün geçerliliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Çalışmada yaklaşık her üç ölümden birinin (% 34.6) TÜİK ve Sağlık 

Bakanlığı tarafından öngörülen süre içinde bildirildiği saptanmıştır. İzmir gibi 

gelişmiş ve ulaşım sıkıntısının olmadığı bir kent için bu düzey çok düşüktür.  

Belli bir yıla ilişkin derlenen istatistiklerin yayına hazırlanabilmesi için, o yıla 

ait verilerin kabul edilebileceği bir kesme noktası belirleme zorunluluğu vardır. 

TÜİK, 2010 yılında düzenlenen ve Sağlık Müdürlüğü aracılıyla gönderilen ölüm 

belgelerini 2011 yılı Şubat ayı sonuna kadar kabul etmiştir. Bu kesme noktasından 

sonra yapılan bildirimlerin ulusal istatistiklere girme olasılığı bulunmamaktadır. 

Ancak çalışmada ölümlerin % 7’sinin iki aydan daha uzun sürede bildirildiği ve en 

uzun bildirim süresinin 388 güne kadar ulaştığı, gecikmenin kadın ölümlerinde, 

çevre ilçelerden yapılan bildirimlerde, özel sağlık merkezleri, özel poliklinikler ve 
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huzurevleri gibi kuruluşlarından yapılan bildirimlerde daha uzun olduğu 

saptanmıştır. Bu bulgular, İzmir’de bildirimlerin zamanında yapılmamasından 

kaynaklanan bir tamlık sorunu olduğunu ve yeni bildirim sisteminde referans 

hekimler, Sağlık Müdürlüğü ve TÜİK Bölge Müdürlüğü yetkililerinden oluşan 

kontrol mekanizmasının etkin olarak işletilemediğini göstermektedir.  

İzmir’de ölüm bildirimlerinin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla 

belirlenen üç kriterden birincisi, 2010 yılında düzenlenen ölüm belgelerindeki 

bilgilerin doldurulma düzeyidir. Çalışmada, gerek ölen kişinin sosyodemografik 

özelliklerinde, gerekse ölümle ilişkili bilgilerde eksiklikler olduğu saptanmıştır. Ölen 

kişinin sosyodemografik özellikleri kolaylıkla elde edilebilecek veriler olmasına 

karşın öğrenim durumu, meslek ve doğum yeri belgelerin önemli bir kısmında boş 

bırakılmıştır (% 17.1-44.0). Bebek ölümlerine at kayıtlarda da bebeğin doğum sırası, 

annenin gebelik süresi, yaşı ve bebeğin doğum ağırlığı gibi bilgilerin büyük 

bölümünün eksik bırakılması, bu ölümlerde rol oynayan risk faktörlerini belirlemeyi 

önlemektedir.  

Ölüm belgesinin tıbbi bölümünün doldurulması sırasında ölüm olayını ortaya 

çıkaran tüm hastalık ya da olayların araştırılması gerekmektedir. Ancak ölüme 

götüren nedensel zincirin kaydedilmesi gereken birinci kısımda belgelerin % 

2.3’ünde hiçbir ölüm nedeni yazılmamış iken, çoğunluğunda yalnızca bir (% 31.7) 

veya iki neden (% 40.9) kaydedilmiştir. Ölümün gerçekleşmesine katkı yapan 

nedenler ise belgelerin tamamına yakınında boş bırakılmıştır. Bu çalışmada nedensel 

zincirin incelenmesi amaçlanmamış olsa da, bazı belgelerdeki nedensellik 

kurgusunda hastalıklar arası ilişkinin tutarsızlığı göz ardı edilecek boyutta değildir. 

Örneğin bir ölüm belgesinde pnömoniye (temel neden) bağlı olarak gelişen 

gastrointestinal sistem kanaması (ara neden); gastrointestinal sistem kanamasına 
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bağlı gelişen kolon kanseri (ara neden); kolon kanserine bağlı olarak da dolaşım ve 

solunum yetmezliği (son neden) şeklinde bir nedensel ilişki kaydedilmiştir. Bu tür bir 

kurguda hastalıklar arasında mantıklı bir neden-sonuç ilişkisi çıkarmak mümkün 

değildir. Ülkemizde ölüm nedenlerinin ICD-10’a göre sınıflandırılması belgeyi 

düzenleyen hekimler tarafından değil, TÜİK merkezdeki görevliler tarafından 

yapılmaktadır. Hekimlerin gerçek ölüm nedenini belirlemek için çaba göstermediği 

ve nedensellik kurgusuna önem vermediği belgelerde, kodlama yapan kişilerin temel 

ölüm nedenini ayırt etmesi beklenemez. Bu durum, en sık ölüme neden olan hastalık 

veya olaylar hakkında yanlış bilgiler elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır.  

Ölüm belgelerindeki bilgilerin eksik doldurulmasının gelişmekte olan 

ülkelere özgü bir yetersizlik olduğu söylenebilir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da 

konu ile ilgili çeşitli sorunlar bildirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nde 2004 yılında 

epikriz formları ile TÜİK ölüm belgelerinin karşılaştırılması sonucunda, belgelerin 

% 37’sinde bilgilerin eksik ve epikriz formları ile uyumsuz olduğu belirlenmiştir 

(19). Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’nde 2004 yılında düzenlenen belgelerde cinsiyet, sürekli ikametgah yeri ve 

ölüm tarihi gibi bilgilerde eksiklikler bulunduğu, belgelerin % 9’unda ölüm 

nedeninin yazılmadığı belirlenmiştir (105). Adana ve Isparta’da da benzer sorunlar 

bildirilmiştir (92, 106). Lübnan’da ölen kişinin mesleğinin % 95 düzeyinde boş 

bırakıldığı, ölüme götüren zincirin tanımlanmasına önem verilmediği ya da yanlış 

tanımlandığı, belgelerin % 36’sında yalnızca bir, % 38’inde iki nedenin kaydedildiği 

belirlenmiştir (98). Güney Afrika’da ölen kişinin sosyodemografik özelliklerinin ve 

katkı yapan ölüm nedenlerinin belirtilme düzeyinin çok düşük olduğu, ölüm 

belgelerinin % 92’sinin hatalı doldurulduğu ve % 43’ünde mantıklı olmayan 

nedensel kurgu yapılması gibi önemli hatalar bulunduğu saptanmıştır (107). Cape 
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Town’da bir üniversite hastanesinde ölüm belgelerinin yalnızca % 1.6’sının, 

Sudan’da dört pediatri hastanesinde ise % 1.8’inin tam olarak doldurulduğu 

bildirilmiştir (108, 109). Avrupa’da toplanan ölüm verileri ise, ülkelerin kendi 

içindeki bölgesel farklılıkların yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırma 

yapmaya da olanak sağlayacak kalitede üretilmektedir (110). Türkiye, yalnızca 

zorunlu bilgilerin doldurulma düzeyi açısından değil, elde edilen bilgilerin geçerliliği 

açısından da gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Kullanılabilir ölüm istatistiklerinin 

elde edilebilmesi için öncelikle hekimlerin ölüm belgesinin resmi bir nitelik 

taşıdığının ve sağlık hizmetleri açısından öneminin bilincinde olmaları 

gerekmektedir. Ölüm kayıtları, ülkemizde diğer kayıt işlemleri için dile getirilen ve 

“kırtasiyecilik” olarak nitelendirilen yalnızca bürokratik özellikteki bir uygulama 

değildir. Belgeyi düzenleyen hekimler tarafından gereksiz olduğu düşünülen veri 

başlıkları olsa bile ülke genelinde standart bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesi 

için tüm bilgilerin eksiksiz olarak kaydedilmesi gerekmektedir.  

Ölüm bildirimlerinin doğruluğunu yansıtan ikinci kriter, 2010 yılında 

düzenlenen ölüm belgelerindeki iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin 

sıklığıdır. Çalışmada bu sıklık % 29.7 olarak saptanmış olup, DSÖ’nün ölüm nedeni 

istatistiklerinin yeterli kabul edilebilmesi için belirlediği sınır değer olan % 10’un 

çok üzerindedir (3, 8). Bekleneceği gibi iyi tanımlanmayan nedenlerin düzeyi 

ülkelerin gelişmişlik durumuna göre farklılık göstermektedir. Bu sıklık ABD, 

İngiltere, Finlandiya ve İsveç’te %1, Danimarka’da, Hollanda’da ve Fransa’da 

yaklaşık % 6, İtalya’da % 7 iken, Tayland’da % 35-40, Pakistan’da % 49’dur (3, 83, 

96, 111, 112, 113).  

Bu çalışmada iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı belgede 

belirtilen nedenler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Gerçek ölüm nedenlerinin tespit 
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edilmesini amaçlayan bir araştırmada bildirimlerin geçerliliğinde daha farklı 

boyutlara ulaşan sorunların saptanması olasıdır. Örneğin Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde hasta dosyaları ile TÜİK ölüm belgelerinin karşılaştırılması sonucunda 

belgelerin yalnızca % 15’inde gerçek nedeninin doğru yazıldığı belirlenmiştir. Aynı 

araştırmada,  ölüm nedeni aterosklerotik kalp hastalığı olan kişilerin % 71’ine ve 

akciğer kanseri nedeniyle ölen kişilerin % 42’sine kardiyovasküler arrest gibi ölüm 

nedeni olmayan tanıların kaydedildiği, solid ve hematolojik tümörlerin % 70’inin 

bildirilmediği saptanmıştır (114). Ülkemizde ölüm belgesini düzenleyen hekimin 

kaydettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek bir denetim mekanizması 

bulunmamaktadır. Ölüm nedenlerinin geçerliliği üzerine hiçbir soruşturma 

yapılmaksızın belgelere yazılan nedenler doğrudan ulusal istatistiklere girmektedir. 

Yeni sistemde referans hekimler, Sağlık Müdürlüğü veya TÜİK Bölge Müdürlüğü 

düzeyinde oluşturulan kontrol mekanizması, yalnızca görünen hata ve eksikliklerin 

düzeltilmesini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu nedenle güvenilir ve doğru 

istatistiklerin üretilebilmesi hekimlerin konunun önemini kavramalarına ve yasal bir 

sorumluluğu gerine getirdiklerinin bilincinde olmalarına bağlıdır. Bu çalışmadan ve 

ülkemizde gerçekleştirilen diğer araştırmalardan elde edilen veriler göz önüne 

alındığında, ölüm nedenlerinin soruşturulmasında belgenin resmi nitelik taşımasının 

hekimler için güdüleyici bir faktör olmadığı açıktır. Hatta belgenin hukuki 

özelliğinin olması hekimlerde çekince yaratarak ölüm nedenleri, ölümün 

gerçekleştiği yer ve zaman bilgilerinin daha genel ifadelerle doldurmalarına yol 

açmaktadır (22, 115).  

İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin yarısından fazlasını (% 59.6) ve 

tüm temel ölüm nedenlerinin % 17.7’sini kardiyopulmoner arrest, kardiak arrest, kalp 

yetmezliği gibi tanıları içeren kardiyovasküler hastalık kategorisindeki iyi 
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tanımlanmayan nedenler oluşturmaktadır. Ölüm nedeni olamayacak nitelikteki bu 

nedenler, kodlama yapan kişiler tarafından ölüm nedeni kalp hastalığı olmasa bile 

“kalbin diğer hastalıkları” grubuna dahil edilmektedir. Bu nedenle ulusal 

istatistiklerde kalp hastalıklarının sıklığı olduğundan daha fazla görünmektedir. 

TÜİK verilerine göre (74) 1999-2008 yılları arasındaki ölüm nedenlerinin % 29- 

34’ünü “kalbin diğer hastalıkları”nın oluşturması sorunun boyutunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ölüm nedenlerinin yarısını bu 

tür bildirimlerin oluşturduğu ve kardiyopulmoner arrest olarak bildirilen on ölümden 

dokuzunun nedeninin kalp ile ilgili bir hastalığa bağlı olmadığı belirlenmiştir (116). 

Isparta’da ölüm nedenlerinin yarısının ICD sınıflandırmasına uygun olmadığı, uygun 

olmayan bu nedenler arasında başta gelen kardiyopulmoner arrest tanılı ölümlerin % 

79’unun, kardiak arrest tanılı ölümlerin ise % 65’inin herhangi bir kalp hastalığı 

olmadığı tespit edilmiştir (106). Bu tür bildirimlerin temel nedeni hekimlerin ölüm 

nedenlerinin belirlenmesi konusundaki özensizliğidir. Ancak Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada hekimlerin % 49’unun defin 

ruhsatlarına ölüm nedeni olarak kardiyak arrest, kardiyopulmuner arrest gibi 

nedenlerin yazılmasını bir gereklilik olarak belirtmeleri, bu konuda önemli bir bilgi 

açığının bulunduğunu da ortaya koymaktadır (115).  

İyi tanımlanmayan nedenler arasında en sık gözlenen ikinci kategori 

semptomlar olup (% 25), tüm ölüm nedenlerinin % 7.4’ünü oluşturmaktadır. ICD-

10’un 18. bölümünü oluşturan bulantı, kusma, sarılık, kanama gibi ölüm nedeni 

olamayacak durumları içeren bu tür nedenlerin sıklığı Brezilya’da % 13, Güney 

Afrika’da % 13.6,  Cape Town’da % 6 olarak bildirilmiştir (85, 117, 118). 

Bu çalışmada, istemli ve istemsiz yaralanmalara ilişkin uygun olmayan temel 

ölüm nedenleri, iyi tanımlanmayan nedenler içinde % 4’ük bir paya sahiptir. Kaza ve 
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yaralanmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri arasında önemli bir 

yer tutmasına karşın (6, 78, 119), bu ölümlerin tespitinde ve doğru tanımlanmasında 

yetersizlikler bulunmaktadır (120). Yaralanmalara bağlı olarak gerçekleşen ölüm 

bildirimlerinin veri kalitesinin değerlendirildiği bir çalışmada, DSÖ üyesi 83 ülkeden 

yalnızca 20’sinin verilerinin ICD standartlarına uygun kalitede olduğu, diğer 

ülkelerin verilerinin ise çoğunlukla kaza, kendine zarar verme veya saldırı arasındaki 

ayrımın tam olarak yapılamadığı, gerçekleşme şekli belirlenmemiş olaylar şeklinde 

tanımlandığı saptanmıştır (121).  Oklahoma’da yapılan bir çalışmada ise ölüm 

belgeleri ile travmatik beyin yaralanmalarının % 78 düzeyinde doğru saptandığı 

belirlenmiştir (122).   

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, sınırları belirsiz ve primer yerleşim yeri 

belirtilmeyen kanserler iyi tanımlanmayan nedenlerin % 3.8’ini oluşturmaktadır. 

Kategori kapsamında en sık yapılan hata, herhangi bir organ için kullanılan 

“metastatik kanser” ifadesidir. Bu ifadeden kanserin ilgili organa mı yoksa ilgili 

organdan başka bölgeye mi metastaz yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tür tanılar primer 

yerleşim yeri bilinmeyen kanserler olarak değerlendirildiği için, belgelerde belirsiz 

kavramların kullanılması ve kanserin primer yerleşim yeri bilinmiyorsa açıkça 

belirtilmesi gerekmektedir. Ölüm belgelerindeki iyi tanımlanmayan kanser 

tanılarının yanı sıra ölüm nedenlerinin geçerliliğini etkileyen başka hatalar da 

bulunmaktadır. Bu hatalar arasında bazı belgelere vücuttaki herhangi bir yerleşim 

yerindeki “neoplazm” ya da “tümör” şeklindeki tanımlamalardan tümörün malign mi 

yoksa benign mi olduğunun anlaşılmaması ve kanserlerin yerleştiği organdaki 

spesifik yerleşim yerinin ve tümörün histolojisinin birkaç belge dışında 

belirtilmemesi sayılabilir.  
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Çalışmada elde edilen bulgular iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin 

sıklığının kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak fazla olduğunu göstermektedir. 

Bu durum, özellikle evde gerçekleşen kadın ölümlerinde detaylı muayene 

yapılamamasına bağlı olabilir. Ölünün tüm giysilerinin çıkarılarak ayrıntılı muayene 

yapılmasının hem hekimlerde, hem de aile bireylerinde çekince yaratabileceği ve 

hekimlerin adli boyutu olan durumları bile gözden kaçırabileceği düşünülmektedir 

(22).  

İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin büyük bir çoğunluğu (% 76.1) 

ileri yaşlarda ölüm sayısı fazla olması nedeniyle 60 yaş ve üzerinde gerçekleşen 

ölümlere aittir. Belli bir yaş gruplarında gerçekleşen toplam ölüm sayısı içindeki iyi 

tanımlanmayan nedenlerin sıklığına göre değerlendirildiğinde ise yaş ilerledikçe iyi 

tanımlanmayan nedenlerin düştüğü ve 70 yaşından sonra tekrar yükseldiği 

gözlenmektedir. Bu tür nedenler 15-19 yaş grubunda en fazla olmak üzere 5-44 

yaşları arasında çok sıktır (% 38-57.6).  Bunun nedeni, genç yetişkin çağda 

gerçekleşen ölümlerde dış nedenlere bağlı olarak meydana gelen ölümlerin önemli 

bir yer tutması, bu tür ölümlerin de çoğunluğunun nedeninin araştırma aşamasında 

olan ve iyi tanımlanmayan kaza ve yaralanmalardan oluşmasıdır. Yetmiş yaşından 

sonraki yükselme ise yaşlılarda birden fazla hastalık durumunun varlığının ölüm 

nedenlerini saptamada güçlük yaratmasına ve hekimlerin senilite veya semptomları 

içeren tanılara yaygın olarak başvurmasına bağlanabilir. Dokuz Eylül Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 65 yaş ve üstü yaş grubunda gerçekleşen ölümlerin 

değerlendirildiği araştırmada, her üç ölümden ikisine geçersiz bir neden yazıldığı 

saptanmıştır (123). Yunanistan’da 60 yaş ve üzerindeki ölümlere ait belgelerin % 

64’ünün hatalı doldurulduğu (124), Tayvan’da da ölen kişinin yaşı arttıkça ölüm 

nedenlerinin belirlenmesinde yapılan hataların da arttığı saptanmıştır (125). 
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İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin bildirim yapan kurum ve 

kuruluşlara göre dağılımı incelendiğinde tespit ettikleri ölüm sayılarının fazla olması 

nedeniyle ilk sırada eğitim ve araştırma/üniversite hastaneleri, ikinci sırada 

belediyeler gelmektedir. Kuruluşların tüm bildirimleri içindeki iyi tanımlanmayan 

nedenlerin sıklığı ise Adli Tıp Kurumu’nda en fazla olup (% 77.8), büyük bölümünü 

(% 60.3) ölüm nedeni araştırma aşamasında olan bildirimler oluşturmaktadır. Doğal 

olmayan ölümlerin nedeni ve şekli ile ilgili kesin bilgiler adli muayeneden ve 

otopsiden sonra elde edilebilir. Bu incelemelerin sonuçları ve varsa patoloji 

raporundaki bilgiler en kısa zamanda bildirilerek, ölüm tespit edildiği zaman 

düzenlenen ilk belgedeki bilgilerin değil, incelemelerden sonra elde edilen bilgilerin 

geçerlilik kazanması sağlanmalıdır. Çalışmada Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan 

bildirimlerin yanı sıra otopsi yapılan ölümlerde, ölüm şekli dış nedenlere bağlı ve 

araştırma aşamasında olan ölümlerde iyi tanımlanmayan nedenlerinin doğal ölümlere 

göre yüksek olması, bu işlemlerin ihmal edildiğini ve adli inceleme sonuçlarının 

çoğunluğunun TÜİK istatistiklerine girmediğini göstermektedir. Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerinin verilerinin değerlendirildiği bir çalışmada, benzer sorunun bazı ülkeler 

için de geçerli olduğu belirtilmiş, Finlandiya’da ise otopsi ve diğer inceleme 

sonuçlarının tam olarak son istatistiklere yansıdığı bildirilmiştir (111). Ülkemizde 

otopsi uygulaması Avrupa ülkelerinde olduğu kadar yaygın olmasa da (111, 126, 

127, 128, 129, 130) istatistiklerin kalitesini geliştirmeyi iddia eden bir sistemde tüm 

otopsi ve diğer inceleme sonuçlarının TÜİK istatistiklerine yer almaması çok önemli 

bir eksikliktir.  Ülkemizde adli boyutu olan ölümler ile ilgili sorun gerçek ölüm 

nedeninin tespiti ve istatistiklere yansıtılması ile sınırlı değildir. Yasal zorunluluk 

olmasına rağmen adli olguların bildiriminde de yetersizlikler vardır. Çukurova 

Üniversitesi’nde 2004 yılında adli nitelik taşıyan altı ölümün bildiriminin 
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yapılmadığı, beş adli vakada ölüm nedeninin belirtilmediği ve 17’sinde ise 

kardiyopulmoner arrest tanısı yazıldığı saptanmıştır (131). Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hastanesi’nde yapılan çalışmada, ölen yaşlı hastalara adli olgu tanısı konulmasında 

ve bildirilmesinde yetersizlikler olduğu bildirilmiştir (123). 

Belediyeler, iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin en sık gözlendiği 

ikinci kurumdur. Belediye hekimleri genel olarak evde gerçekleşen ölümler için 

belge düzenlemektedir. Evde meydana gelen ölümlerde, ölen kişinin yakınlarından 

detaylı bilgi alınamadığı için gerçek ölüm nedenlerinin belirlenmesi güçtür. Bu 

çalışmada da uygun olmayan temel ölüm nedenleri ev ölümlerinde hastane 

ölümlerine göre daha sıktır. Brezilya’da yapılan çalışmada ev ölümlerinin % 39’unun 

temel ölüm nedeninin iyi tanımlanmadığı ve tüm iyi tanımlanmayan nedenler içinde 

bu ölümlerin payının en yüksek (% 68) olduğu bildirilmiştir (85).  

Hastanede gerçekleşen ölümlerin nedenini saptamak daha kolaydır. Buna 

karşın gerek ikinci basamak kamu/özel hastanelerde gerekse üçüncü basamak sağlık 

kuruluşlarında iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin düzeyi TSM’lere göre 

yüksektir. Tanı ve tedavi olanaklarının gelişmiş olduğu bu kuruluşlarda dört ölüm 

nedeninden birinin iyi tanımlanmamış kategorisine girmesi ölüm nedenini 

belirlemenin güçlüğü ile değil, hekimlerin konuya ilgisizliği ile açıklanabilir. 

Ülkemizdeki çeşitli tıp fakültesi hastanelerinde yapılan çalışmalarda kardiyovasküler 

arrest ve kardiyak arrest gibi tanıların % 11-71 düzeyinde olması bu 

değerlendirmenin doğrululuğunu ortaya koymaktadır (18, 36, 105, 114, 131, 132). 

İngiltere’de araştırma hastanesinde yapılan çalışmanın bulguları, bu çalışmadan elde 

edilen bulgulardan çok farklıdır. İlgili çalışmada ölüm nedenlerinin % 55’inin DSÖ 

standartlarına uygun detayda ve doğru kaydedildiği, % 24.8’inde kanserin histolojik 

tipinin yazılmaması ya da bulaşıcı hastalık durumuna neden olan enfeksiyon ajanının 
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belirtilmemesi gibi tanısal ayrıntılar açısından yetersiz olduğu, % 11’inde belgelerde 

belirtilen katkı yapan ölüm nedenlerinin uygun olmadığı, % 9’unda ise kalp 

yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kardiyak arrest gibi temel ölüm nedeni olamayacak 

durumların kaydedildiği saptanmıştır (133). İspanya Valencia’da bir araştırma 

hastanesinin kapsadığı bölgede 1984 yılında gerçekleşen 1454 ölüm kaydının 

değerlendirildiği bir araştırmada, ölüm nedenlerinin % 80’inin doğru kaydedildiği 

belirlenmiştir (134). Ülkemizde 2010 yılında bile bu derece kalitesiz veri elde 

edilmesi, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin bu konuda ciddi önlemler alması 

gerektiğini yansıtmaktadır.    

Çalışmada, iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığının çok yüksek 

olmasının yanı sıra, bu kategori içinde değerlendirilmeyen temel ölüm nedenlerinde 

de genel ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Örneğin temel neden olarak belirtilen 

diyabet, hipertansiyon, pnömoni gibi tanıların tamamına yakınında hastalık tipine ve 

neden olan ajanlara ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Enfeksiyon hastalıkları grubunda 

sınıflandırılan 310 ölüme etiyolojisi hakkında hiçbir bilgi olmayan sepsis veya 

septisemi tanıları koyulmuştur. Buna benzer durumlar da değerlendirmelere dahil 

edildiği zaman ülkemizde derlenen ölüm nedeni istatistiklerinin kullanılabilirliği çok 

kısıtlı hale gelmektedir. DSÖ, geçerli ölüm nedeni verisinin derlenebileceği nüfus 

kayıt sistemine sahip olmayan ülkeler için sözel otopsi yönteminin kullanılmasını 

önermektedir (8, 9). Asya ve Afrika’daki pek çok ülkede sıklıkla uygulanan bu 

yöntem (135, 136, 137, 138, 139, 140, 141), ülkemizde de kullanım alanı bulmuştur 

(6, 10, 99, 142, 143).  Bu yöntemin özellikle evde gerçekleşen ölümlerde rutin olarak 

uygulanması ölüm nedenlerinin geçerliliğini olumlu yönde etkileyebilir.   

Ölüm bildirimlerinin doğruluğunu gösteren son kriterler yaşa ve cinse göre 

ölüm nedenlerinin tutarlılığıdır. İzmir’de 2010 yılında gerçekleşen ölümlerin hastalık 
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gruplarına göre dağılımlarının,  UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin Batı Bölgesi için 

elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması sonucunda, genel olarak ölüme neden olan 

hastalık gruplarının benzer dağılım gösterdiği saptanmıştır. Türkiye’nin Batı 

Bölgesi’nde olduğu gibi İzmir’de de enfeksiyon hastalıkları, maternal ve perinatal 

nedenler ve beslenme yetersizliği bozukluklarının yer aldığı birinci grup hastalıkların 

sıklığı çocukluk döneminde en yüksektir. Ancak UHY-ME çalışmasında doğurganlık 

çağındaki kadınlarda bu grup hastalıklarda % 20’ye ulaşan artışın İzmir’de belirgin 

olmaması farklılık yaratan bulgulardan biridir. Bu farklılığın nedeni, İzmir’de 

maternal nedenlere bağlı gerçekleşen kadın ölümü kaydı bulunmamasının yanı sıra 

bebek ölümlerinin etiyolojik faktörü olarak yalnızca dört ölümün maternal nedenlere 

bağlanmasıdır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların yer aldığı ikinci grup hastalıklar, her 

iki çalışmada da ölüm nedenlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. İkinci grup 

hastalıkların sıklığı yaşla birlikte yükselmektedir. UHY-ME çalışmasında 20-25 

yaşlarından sonra çarpıcı bir artış gözlenirken, İzmir’de erkeklerde 40 yaştan, 

kadınlarda ise 25 yaşından itibaren sürekli artış eğilimi gözlenmektedir. Kadınlarda 

bu hastalıkların 5-9 yaş grubunda % 70.6 düzeyine ulaşması, ölüm sayısının az 

olmasına bağlı olarak birkaç vakanın bile yüzde dağılımda önemli değişimlere neden 

olmasına bağlanabilir. Yaralanma ve travmaların yer aldığı üçüncü grup hastalıkların 

dağılımı her iki çalışmada benzer özellikte olup, travma ve trafik kazası gibi 

durumlara daha fazla maruz kalmaları nedeniyle özellikle genç yetişkin erkeklerde 

sıklık yüksektir.  

Bu çalışmada, İzmir’in kentsel nüfusu kullanılarak yapılan hesaplamada 2010 

kaba ölüm hızı erkeklerde binde 5.8, kadınlarda binde 4.7 olmak üzere toplam binde 

5.2 olarak hesaplanmıştır. Bu hızlar, UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin Batı 

Bölgesi için hesaplanan değerlerden düşüktür ancak ölüm bildirimlerinin tamlığına 
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ilişkin elde edilen bulgular göz önüne alındığında İzmir’deki hızların düşüklüğünün 

nedeni sadece daha az ölümün gerçekleşmesine bağlanamaz.    

İzmir’de ölüm bildirimlerinin veri kalitesi, DSÖ tarafından geliştirilmiş olan 

değerlendirme kriterleri temel alınarak iki özet kritere göre sınıflandırılmıştır. Tamlık 

kriterlerini temsil eden özet kriter olan 2001-2010 yılları arasında beş yaş ve 

üzerinde gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi erkeklerde iyi (% 91.8), 

kadınlarda orta (% 87.1) düzeydedir. Doğruluk kriterlerini temsil eden özet kriter 

olan iyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı ise DSÖ’nün belirlediği sınır 

değer olan % 10’dan çok yüksektir (% 29.7). Ölüm nedenlerinin geçerliliği kuşkulu 

ve uluslararası sınıflandırma sistemleri ile uyumlu olmadığı bir bölgede, sayısal 

olarak tüm ölümler doğru saptansa bile ölüm istatistiklerinin toplanma amacının 

gerçekleştirildiği söylenemez.  Ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyinin yanı sıra iyi 

tanımlanmayan nedenlerin sıklığı da yüksek ise, DSÖ kayıt sistemini başarısız kabul 

etmektedir. Bu nedenle, İzmir örneğinde yeni ölüm bildirim sisteminin veri kalitesi 

yetersiz olarak sınıflandırılmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi’nde, yeni ölüm bildirim sistemine geçilen 2009 yılında üretilen 

verilerin 2008 yılı ile karşılaştırıldığında daha iyi olduğuna, 2009 yılında kardiyak 

arrest ve kardiyopulmoner arrest bildirimlerinin bulunmadığına ve ölüm nedenlerinin 

çeşitliliğinin % 60 arttığına ilişkin bulgular bildirilmiştir. Ülke çapında tüm 

hekimlere eğitim verilmesi ve konunun şimdiye kadar olmadığı bir biçimde 

gündemde kalması istatistiklerin kalitesini olumlu yönde etkilemiş olabilir, ancak bu 

çalışmada elde edilen bulgular iyileşmenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. 
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4.2. NİTELİKSEL BÖLÜM: İZMİR İLİ’NDE ÖLÜM BİLDİRİM 

SİSTEMİNİN İŞLEYİŞ SORUNLARININ BELİRLENMESİ 

 

Araştırmanın niteliksel bölümünde kabul edilebilirlik, basitlik ve faydalılık 

kriterleri çerçevesinde yeni ölüm bildirim sisteminin işleyiş sorunları belirlenmiştir. 

Çalışmada ortaya çıkan bulgular, ölüm kayıtlarının tutulmasına ilişkin yapılanmanın 

bütüncül olarak ele alınmaması ve mevzuatla uyumlu düzenlemelerin yapılmaması 

gibi nedenlerle yeni sistemin kabul edilebilirlik açısından yetersiz olduğuna; 

planlama aşamasındaki eksikliklerin sistemde karmaşa yaratmasına ve görev 

tanımlarının belirsizliğine bağlı olarak basitlik kriterinin karşılanamadığına; ölüm 

istatistiklerinin sağlık hizmetlere yön verme, izleme ve değerlendirme çalışmalarında 

kullanım alanı bulmadığına işaret etmektedir.  

Ölüm bildirim sisteminin kabul edilebilirliği, örgütlenmede yer alan kişi ve 

kurumların sisteme katılım konusundaki istekliliklerini ifade etmektedir (66). 

Sistemin kabul edilebilirliğinin en iyi göstergesi üretilen verilerin kalitesi olduğu 

için, teorik olarak eski bildirim sisteminin kabul edilebilirlik açısından başarılı 

olmadığı söylenebilir. Ülkemizde sağlık sisteminin örgütlenmesi ile ilgili sorunlar, 

ölümlerle ilgili yapılanmanın karmaşıklığı, politika belirlemede yetkili kişilerin 

konuya ilgisizliği gibi nedenlerle ölüm kayıtları sorunlu bir alan olarak kalmıştır. Bu 

çalışmada bir aile hekiminin eskiden tüm ölüm nedenlerine kardiyak arrest yazıldığı 

şeklindeki ifadesi, bireysel sorumlulukların yerine getirilmesindeki yetersizliği de 

özetlemektedir. Bu nedenle ölüm istatistiklerinin kalitesini geliştirmeyi amaçlayan 

bir uygulamanın ölüm kayıtları ile ilgili sorunlara çözüm getirecek ve çalışanları 

yaptıkları işin yararlılığına ikna edecek düzenlemeleri içermesi gerekmektedir.  
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Ülkemizde ölümlerle ilgili yasal ve istatistiksel işlevlerin yerine 

getirilebileceği tek elden yürütülen bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. İç İşleri 

Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan Nüfus Kayıt Sistemi’nde MERNİS Ölüm 

Tutanağı’na dayalı kayıt tutulmaktadır. Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve TÜİK’in 

sorumluluğunda olan defin ve istatistik işleri ise ölüm belgesine dayanmaktadır. 

MERNİS Ölüm Tutanağını ve ölüm belgesini düzenlemekle yükümlü kişiler, defin 

ruhsatı verme yetkisi olan kişilerdir. Dolayısıyla her iki belgeye dayalı bildirimlerde 

temel olarak aynı kaynaklardan veri üretilmektedir. Bu nedenle TÜİK ve nüfus 

müdürlüklerinin eşgüdüm halinde çalışması ve kayıtların tutarlı olması gerektiği gibi, 

ölüm belgesine dayanan defin ve istatistik işleri de birbirinden bağımsız olarak ele 

alınmamalıdır. Ölümlere ilişkin örgütlenmenin herhangi bir alanında yapılacak 

değişikliğin tüm yapılanmayı etkilemesi kaçınılmaz olduğu için, yeni bir düzenleme 

planlanırken ilgili taraflar olan Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, belediyeler, 

TÜİK ve ayrıca şüpheli ölümlerde savcılık ve Adli Tıp Kurumu’nun devreye girmesi 

nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından ortak bir politika izlenmelidir. Ancak 

çalışmada ortaya çıkan bulgular, yeni ölüm bildirim sistemi kapsamında TÜİK ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerin yalnızca istatistik toplama 

boyutuyla sınırlı kaldığını ve kurumlar arası bir eşgüdümün gerçekleşmediğini 

göstermektedir.    

Araştırma kapsamındaki altı hekim, kırsal alanlardan veri toplanmasına 

olanak sağlayacak düzenlemelerin yapılmamasını yeni sisteminin eksikliği olarak 

nitelendirmişlerdir. Köylerde ölüm kayıtlarını tutma sorumluluğunun muhtarlara 

verilmesi nedeni ile gerek MERNİS tutanağına gerekse ölüm belgesine dayalı 

bildirimlerde sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar bilinmesine rağmen, yeni ölüm 

bildirim sisteminin kapsayıcılığının ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla 
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herhangi bir mevzuat çalışması yapılmamış ve eskiden olduğu gibi UHK hükümleri 

geçerli olmuştur. Sistemin kırsal alanlarda işlememesi bir tarafa bırakıldığında, 

hekim olmayan kişiler defin ruhsatı düzenleseler bile ölüm nedenine ilişkin tanı 

koyamayacakları için bu uygulama zaten istatistiksel açıdan yararsızdır. UHK halk 

sağlığı hizmetlerinin dayanağı olan en temel ve en kapsamlı yasal düzenlemedir. 

Ancak UHK’nın yürürlüğe girdiği yıllardaki ülke koşulları ile günümüzdeki koşullar 

aynı değildir. Kanunun çıkarıldığı dönemde sağlık örgütlenmesi ve personeli çok 

yetersizdir. Ülkemizde 1925 yılında tüm resmi kuruluşlardaki (Sağlık Bakanlığı, 

askeriye, il özel idareleri vb.) hekim sayısı 1631, serbest çalışan hekim sayısı ise 

yaklaşık 600’dür. O dönemdeki 74 ilin 13’ünde sağlık müdürü, 326 ilçenin de 

96’sında hükümet tabibi bulunmamaktadır (144). Bu şartlar altındaki bir ülkede defin 

ruhsatı düzenleme görevinin hekim olmayan kişilere verilmesinden başka yol yoktur. 

Günümüzde ise Haziran 2010 tarihi itibariyle ülkemizdeki hekim sayısının Sağlık 

Bakanlığı’nda 63622, üniversitelerde 25015 ve özel sektörde 22574 olmak üzere 

toplam 111211 olduğu bildirilmektedir (145). Yeterliliği bu araştırmanın konusu 

olmamakla birlikte kır/kent ayrımı olmaksızın tüm vatandaşların bir aile hekimi 

vardır. Dolayısı ile hekimsiz yer olarak tanımlanabilecek bir alan bulunmamaktadır. 

Sağlık alanında her geçen gün yeni atılımların gerçekleştirildiği ve ilerleme 

kaydedildiği iddia edilen bir dönemde kırsal alanlarda muhtarlardan defin ruhsatı 

düzenlemelerini beklemek tezat oluşturmaktadır. Üretilen istatistiklerin uluslararası 

alanda Türkiye’yi temsil edebilmesi için temel gereklilik sisteminin ülke geneline 

yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca Ulusal Anne Ölümleri Çalışması’nda muhtarların ölüm 

bildirimleri konusunda oldukça duyarsız ve bilgisiz olduklarına ilişkin elde edilen 

bulgular (10, 146), bu işlemlerin muhtarlar tarafından yürütülemeyeceğinin bilimsel 

kanıtıdır. Bu nedenle kırsal alanda da defin ruhsatı düzenleme yetkisini hekimlere 
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verecek şekilde mevzuatın güncellenmesi zorunludur. Bu görev, ölüm belgesinin 

yasal ve istatistiksel açıdan önemini kavrayamayan muhtarların yerine 

getirilebileceği bir görev değildir.  

Bir hizmet planlanırken o hizmete ilişkin örgütlenme yapısı, çalışanların yetki 

ve sorumlulukları, gerektiğinde uygulanacak yaptırımlar vb. belirlenmeli, hizmet 

standartlarına ve uygulamalarına yasal dayanak oluşturulmalıdır. Yeni bildirim 

sisteminde ölümle karşılaşma noktasında tüm hekimler ölüm belgesi düzenlemekle 

yükümlü tutulmasına karşın, bu tanımlamalara yasal zemin oluşturulmaması sistemin 

uygulama aşamasında sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. İstatistiksel açıdan 

bakıldığında tüm hekimler ölüm belgesini düzenleyebilir iken, belgenin defin ruhsatı 

olma özelliği düşünüldüğünde yetkinin belli bir sıralamaya bağlı olması durumu 

karmaşıklaştırmaktadır. Özellikle aile hekimleri UHK’ya dayanarak sistemde 

sorumluluk almak istememekte, bu durum hekimler arasında görev çatışmalarına ve 

dolayısıyla istatistiklerin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Uygulamaya 

geçildikten sonra ortaya çıkan bu sorunlar il düzeyinde çözülemediği için Sağlık 

Bakanlığı’ndan görüş alınmıştır. Yeni sistemde öngörülen uygulamalar ile mevzuat 

arasında tutarsızlık bulunması nedeniyle bakanlığın bildirdiği görüş doğal olarak 

uygulamaların UHK hükümlerine göre gerçekleştirilmesi doğrultusunda olmuştur. 

Bu yazı sahaya iletildikten sonra da aile hekimleri kendilerini bu görevden tamamen 

soyutlamıştır. Süreç esnasında çıkarılan iki güncel yönetmeliğin de çelişkili 

düzenlemeler içermesi, ülkemizdeki genel bir sorun olan hizmetlerin ve mevzuatın 

bütüncül değerlendirilememesinin iyi bir örneğidir. On dokuz Ocak 2010 tarihinde 

yayımlanan “Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri 

Hakkında Yönetmelik” ile UHK’da defin ruhsatı düzenlemekle yükümlü olan kişiler 

günümüz koşullarına uyarlanmıştır. Bu yönetmeliğin 16. Maddesinde defin 
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ruhsatının belediye hekimden sonra TSM veya aile hekimleri tarafından, bunların 

bulunmaması halinde gömme izin belgesi görevlisi, jandarma karakol komutanları 

veya köy muhtarları tarafından verilmesi hükmü getirilmiştir (50). Ülkemizde kırsal 

ya da kentsel bölge ayrımı olmaksızın tüm vatandaşların bir aile hekimi olduğu için, 

bu hekimler sıralamaya dahil edildiğinde tüm ülke nüfusunun kapsam altına alındığı 

sonucu çıkmaktadır. Bu durumda aile hekiminin bulunmadığı yerin neresi olduğu 

sorusu akla gelmektedir. Yirmi beş Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan “Aile 

Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nde ise 19 Ocak 2010 tarihli yönetmelikten farklı 

olarak aile hekimleri sıralamada sona bırakılmış, TSM hekiminin bulunmaması 

durumunda defin ruhsatı düzenleme görevi verilmiştir. Aynı yönetmeliğin dördüncü 

maddesinde “ilgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce 

kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve 

sair belgeleri düzenler” hükmü bulunmaktadır (51). Ölüm belgesi de kişiye yönelik 

düzenlenen bir rapordur. Aile hekimleri mevcut sağlık sistemi örgütlenmesinde kişiyi 

en yakından tanıyan, takibini yapan ve tıbbi geçmişine ilişkin kayıtları bulunduran 

tek kaynaktır. Bu nedenle sistemde aktif görev almaları istatistiklerin kalitesini 

geliştirilmesinin yanı sıra aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı kişileri takip 

edebilmeleri açısından da yarar sağlayacaktır.    

Günümüzde sağlık hizmetlerinin sunumunda özel sektörün etkinliğinin 

gittikçe artmasına karşın, özel sağlık kuruluşlarının ölüm bildirimleri ile ilgili yetki 

ve sorumlulukları konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Yeni ölüm bildirim 

sistemi kapsamında yapılan düzenlemelerde kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın 

tüm hekimlerin ölüm belgesini düzenlemesi ve ilgili kuruluşun başhekimi tarafından 

onaylanarak Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesi öngörülmüştür. Ancak UHK’da 

tedavi eden hekimin özel hekim olduğu durumda düzenlediği ölüm belgesinin resmi 
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hekimler tarafından onaylanması gerektiği hükmü bulunmaktadır (Madde 216). 

Çalışmada ortaya çıkan bulgular tedavi eden olmasa da özel hekimlerin ölüm belgesi 

düzenlediğini, hatta ücret karşılığı bu hizmeti verdiğini göstermektedir. Bu durum, 

defin ruhsatı düzenlenmesi gibi bir kamu hizmetinin bile ticaretinin yapıldığı 

sistemdeki denetim eksikliğinin ulaştığı boyutu göstermektedir. Sistemin başarısı 

ölüm belgesini kim, ne şekilde düzenlerse düzenlesin kabul etmek değil, bu işle 

yükümlü olan kişilerin yasal sınırlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini 

sağlamaktır. Uygulamada özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili belirsizliklere bağlı 

sorunlar yalnızca defin ruhsatı ile sınırlı kalmamış, MERNİS bildirimlerinde de 

karışıklıklar yaşanmıştır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda özel sektörün etkinliğini 

artıran bir politika izleniyorsa, bu kuruluşların yetki ve sorumluluklarının sınırları iyi 

belirlenmelidir. Halkın baş edilmesi güç olan bir durumda iken kamusal bir hizmet 

olan defin ruhsatını almak için ek bir çaba harcamak zorunda kalması kabul 

edilemez. Bu tür sorunlar çözülmeden ve sistemin kendi içinde tutarlılığı 

sağlanmadan vatandaşların da doğum ve ölümlerle ilgili sorumluluklarını tam olarak 

yerine getirmesi ve sisteme gönüllü katılımı beklenemez.  

Ülkemizde eskiden bu yana güçlü bir ölüm kayıt sistemi oluşturma çabası 

gösterilmemiştir. Bilimsel araştırmalarda MERNİS bildirimlerinin tam 

yapılmamasına, özellikle kırsal alanlarda defin ruhsatı olmadan cenazelerin 

gömülmesine, Sağlık Bakanlığı ve TÜİK istatistiklerin kalitesizliğine ilişkin kanıtlar 

sunulmuş olmasına karşın (10, 18, 20, 22, 23, 24, 36, 80, 93, 95, 100, 147), sorunu 

çözmek için politik kararlılık hiçbir zaman olmamıştır. Avrupa Birliği’ne uyum 

süreci çalışmaları kapsamında başlatılan bir proje olan yeni ölüm bildirim sisteminin 

de ölüm kayıtları ile ilgili yetersizliklere köklü bir çözüm getirmemesi, kararlılığın 

hala sağlanamadığını göstermektedir. Bu durum, hizmet sunanların sorumluluklarını 
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yerine getirmedeki isteksizliklerinin de başlıca nedenidir. Yeni ölüm bildirim 

sisteminin planlama aşamasındaki eksiklikler, çalışanların sistemi benimsememesi ve 

araştırmanın niceliksel bölümümde elde edilen bulguların da işaret ettiği gibi ölüm 

bildirimlerinin tam, doğru ve zamanında yapılmaması ile sonuçlanmıştır. Öngörülen 

düzenlemelerin hayata geçirilememesi nedeniyle uygulama kapsamında getirilen 

yenilik, yalnızca ölüm belgesinin kullanımı ve ölüm nedenlerinin ICD-10’a göre 

sınıflandırılmaya başlanması ile sınırlı kalmıştır. Bu nedenle, yeni ölüm bildirim 

sistemi kabul edilebilirlik kriteri açısından yeterli bulunmamıştır.  

Herhangi bir sürveyans sisteminin basitlik kriterini karşılayabilmesi için, 

sisteminin kolay uygulanması ve işlem basamaklarının açıkça tanımlanmış olması 

gerekmektedir. Sürveyansı yapılan hastalık ya da olayla ilgili a) sistemde ne tür 

verilerin, hangi araçlar kullanılarak derleneceğine, b) veri toplamakla yükümlü kişi 

ve kuruluşlara, c) iş birliği ve eşgüdüm halinde çalışılması gereken kurumlara, d) 

verilerin toplanma yöntemine, analizine ve yayımlanmasına ilişkin tanımlamalar ve 

süreçler açıklığa kavuşturulmalı, personelin gereksinimlerine göre eğitim planı 

oluşturulmalıdır (66).  

Ülkemizde 2009 yılından bu yana veri toplama aracı olarak kullanılan yeni 

ölüm belgesi, ölüme götüren nedensel zincirin ve ölümün gerçekleşmesine katkı 

yapan nedenlerin sorgulanabilmesi açısından uluslararası standartlara uygun bir 

belgedir. Ancak çalışmada, belgenin çeviri şeklinde hazırlanması nedeniyle bazı 

bilgilerin açık ve anlaşılır olmadığına, belgenin alt örneklerindeki yazıların 

okunamadığına ve eksik bölümlerin bulunduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. 

Özellikle belgede ölüm ve sürekli ikamet edilen yerleşim yeri adreslerinin açık 

olarak yazılabileceği bölümün bulunmaması çok önemli bir eksikliktir. Belgenin 
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standart biçimde doldurulmasını ve yararlılığını olumsuz yönde etkileyen bu tür 

eksikliklerin giderilmesi gereklidir.   

Yeni sisteme geçilmeden önce ölüm belgesinin doğru bir şekilde 

doldurulması ve sorumlulukların tanımlanması amacıyla 2008 yılında ülke genelinde 

tüm hekimlere eğitim verilmiştir. Çalışmada bu eğitimlerin iki açıdan yetersiz olduğu 

ortaya çıkmıştır. Birincisi hekimlerin bilgi gereksinimi olduğu halde MERNİS 

bildirimlerine ve ölümlerle ilgili mevzuata yer verilmemesi, diğeri ise özellikle 

sahada çalışan hekimlerin eğitimi için kısa zaman ayrılması ve eğitimlerin 

sürekliliğinin sağlanamamasıdır. Çalışanların sistemin örgütlenme yapısını ve ilgili 

mevzuatı bilmesi, yetki ve sorumluluklarının kapsamını ve görevlerini yerine 

getirmedikleri zaman uygulanacak cezai yaptırımları öğrenmelerinin yanı sıra, 

haklarını korumaları açısından da çok önemlidir. Ancak çalışmada özellikle hastane 

ve aile hekimlerinin bu konuda bilgi eksikliği olduğu ortaya çıkmıştır. Mersin 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan bir 

araştırmada elde edilen sonuçlar, ülkemizde ölüm bildirimleri ile yükümlü olan 

hekimlerin farkındalığına ve bilgi düzeylerine ilişkin durumu özetler niteliktedir. Bu 

araştırmada hekimlerinin çoğunluğu (% 89) defin ruhsatının yalnızca cenazenin 

gömülmesi, % 11’i ise defin işleminin yanı sıra istatistiksel verilerin elde 

edilebilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtmiştir. Ayrıca hekimlerin yarısına 

yakınının (% 44) defin ruhsatı düzenlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında 

bilgisi olmadığı, % 72’sinin ise genel olarak konunun yeterince bilinmemesinden 

kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadığı bildirilmiştir (115). Ölüm verilerinin 

iyileştirilmesinde eğitimin olumlu etkisi pek çok çalışmada ortaya koyulmuştur (148, 

149, 150, 151, 152). Özellikle yeni bir sisteme geçiş aşamasında ve ülkedeki tüm 

hekimleri kapsayacak şekilde planlandığında eğitim programı daha da önemli hale 
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gelmektedir. Yeni bildirim sistemi kapsamında verilen eğitimlerin gerek içerik 

gerekse süreklilik açısından yetersizliği, nitelikli bir planlama aşamasının 

gerçekleştirilemediğinin diğer bir göstergesidir.    

Ülkemizde ölümlerle ilgili işlemlerde farklı kurumların görev alması ve 

kullanılan formların çeşitliliği ölüm kayıtlarını karmaşık hale getirmektedir. Nüfus 

Kayıt Sistemi’nde ve defin/istatistik sisteminde farklı kayıt uygulamalarının 

benimsenmesinin yanı sıra anne ve bebek veri sistemleri kapsamında ek belgelerin 

doldurulması gerekmektedir. Bu durum bildirimle yükümlü kişilerin işlerini 

zorlaştırmaktadır. Yeni ölüm bildirim sisteminde bu yapılanmayı sadeleştirmek ve 

çalışanların işini kolaylaştırmak adına herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Hatta 

kabul edilebilirlik kriterinde açıklandığı gibi sistemin uygulama aşamasında görev 

tanımlarının belirsizliği ve kurumlar arası eşgüdüm yetersizliği nedeniyle sistem 

eskisinden daha da karmaşık hale gelmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde yeni 

ölüm bildirim sistemi basitlik kriteri açısından yetersiz kabul edilmiştir.  

Ölüm istatistiklerinin derlenmesinin amacı, bölgesel ve ulusal çapta ölüme 

neden olan hastalık ve olaylara ilişkin bilgilerin bölgedeki sağlık durumunun 

belirlenmesinde, hizmetlerin planlanmasında ve izlenmesinde kullanılmasıdır. Bu 

çalışmada, ne hekimlerin çalışma alanlarında ne de Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin il 

düzeyindeki hizmetlerin yönlendirilmesinde ölüm istatistiklerinden yararlandığına 

ilişkin bir bulgu elde edilememiştir. Mevcut durumda ölüm istatistiklerine dayanarak 

hizmet üretilmesi, sahada görev yapan hekimler tarafından Sağlık Müdürlüğü’nün; 

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ise Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu olarak 

görülmektedir. Bu durumda Sağlık Bakanlığı istatistiklerin toplanmasına aracılık 

yapan bir kurum konumuna sahiptir. Sonuç olarak istatistikler sorunları tanımlama 

aşamasından öteye gidememekte, yararlılığı TÜİK’in yayın haline dönüştürmesi ile 
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sınırlı kalmaktadır.  Bu nedenle yeni ölüm bildirim sistemi faydalılık kriteri 

açısından da yetersiz bulunmuştur.  

 



 

 

 

BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

5.1. SONUÇLAR 

Uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen sürveyans sistemlerini 

değerlendirme kriterlerine dayanarak ülkemizde 2009 yılından bu yana 

uygulanmakta olan yeni ölüm bildirim sisteminin İzmir İli örneğinde 

değerlendirildiği bu çalışmanın sonuçları, yeni sistemin ölüm kayıtlarına ilişkin 

sorunları çözmekte yetersiz kaldığını ve ölüm kayıt sisteminde köklü bir değişim 

yapılmadıkça bu sorunların üstesinden gelinemeyeceğini göstermektedir. Çalışmanın 

veri kalitesinin incelendiği niceliksel ve işleyiş sorunlarının belirlendiği niteliksel 

bölümlerinden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:  

1. Ölüm bildirim sisteminin kapsadığı kentsel alanlarda gerçekleşen tüm ölümler 

kayıt altına alınmamaktadır. İzmir’in kentsel alanlarında 2001-2010 yılları arasında 

gerçekleşen beş yaş ve üzeri ölüm bildirimlerinin göreli tamlığı erkeklerde % 91.8, 

kadınlarda % 87.1’dir. Tahmin edilen bu tamlık düzeylerinin il genelini temsil 

etmemesinin yanı sıra, DSÖ kriterlerine göre kadınlardaki bildirimlerin tamlığı 

yetersizdir. Avrupa Birliği’ne uyum süreci çalışmaları kapsamında başlatılan yeni 

ölüm bildirim sistemi, ölümlerin tamamına yakınını kayıt altına alan ülkelerin 

ürettiği kalitede veriye sahip olabilmek için kapsayıcılık ve tamlık açısından 

geliştirilmeye gereksinim duymaktadır.    
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2. Sağlık Müdürlüğü’ne ve TÜİK’e bildirilen ölüm sayıları güvenilir değildir. 

İzmir’in kentsel alanlarında 2000-2010 yılları arasında bildirilen ölüm sayılarının 

yıllık yüzde değişimi önemli dalgalanmalar göstermektedir. Bu durum, ölümlerin 

tümünün kayıt altına alınmadığının ve istatistiklerin kentsel alanları tam olarak 

temsil etmemesinin dolaylı bir göstergesidir. Ölüm sayılarının güvenilir olmaması da 

ölüm hızlarının hatalı hesaplanmasına neden olmaktadır.   

3. Ölüm kaydı tutan kurumların verileri arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır.  İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2010 yılı ölüm kayıtlarında 

bulunan yaklaşık on ölümden birinin bildirimi Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşmamıştır. 

Eksik bildirimler 0-4 yaş grubunda ve 75 yaş ve üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ölü 

doğumlara ait bildirimlerin tamamına yakını (% 99.5) Sağlık Müdürlüğü’nde kayıtlı 

değildir.   

4. TÜİK tarafından il ve ilçe merkezleri adıyla yayımlanan istatistiklerin 

temsiliyetinde sorun vardır. Ölüm belgelerinde sürekli ikamet edilen yerleşim yerinin 

kaydedilmesine önem verilmemesi, iller arasında olduğu gibi, il içindeki farklı 

ilçelerde de ölüm sayılarının yanlış belirlenmesine neden olmaktadır. Çalışmada elde 

edilen bulgulara göre Mezarlıklar Müdürlüğü’nde il dışında ikamet ettiği belirtilen 

278 kişi, Sağlık Müdürlüğü kayıtlarında İzmir ikametli olarak görülmektedir.    

5. Ölümlerin önemli bir kısmı TÜİK ve Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen sürede 

bildirilmemektedir. İzmir’de 2010 yılında meydana gelen ölümlerin yalnızca % 

34.6’sı ölümün gerçekleşmesini izleyen bir ay içinde bildirilmiştir. Bildirimlerdeki 

gecikme, istatistiklerin tamlığını ve ölüm nedenlerinin örüntüsünün geçerliliğini 

olumsuz etkilemektedir.  
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6. Hekimler ölüm belgesindeki bilgilerin tam olarak doldurulmasına önem 

vermemektedir. İzmir’de 2010 yılında düzenlenen ölüm belgelerinde sosyo-

demografik özelliklere ve tıbbi bölümlere ilişkin bilgilerde önemli eksiklikler 

bulunmaktadır. Ölüme götüren nedensel zincirin tanımlanması çok yetersidir. Ölüm 

belgelerinin  % 2.3’ünde hiçbir ölüm nedeni belirtilmemiş iken, yaklaşık üç belgeden 

birinde yalnızca bir ölüm nedeni yazılmıştır. Ölümcül sonuca katkı yapan hastalık ya 

da olaylar ise ölüm belgelerinin tamamına yakınında kaydedilmemiştir.  

7. Ölüm belgelerinde belirtilen temel ölüm nedenlerinin çoğunluğu genel 

tanımlamalar içermektedir ve ICD-10 standartlarına uygun değildir. İzmir Sağlık 

Müdürlüğü’ne 2010 yılında bildirilen temel ölüm nedenlerinin yaklaşık % 30’u “iyi 

tanımlanmayan temel ölüm nedeni” kategorisine girmektedir. İyi tanımlanmayan 

temel ölüm nedenlerinin büyük bir kısmını ölüm nedeni olmayan kardiyovasküler 

arrest gibi durumlar (% 59.6) ve semptomlar (% 25.0) oluşturmaktadır.  

8. Adli inceleme ve otopsi sonuçlarının büyük bölümü TÜİK istatistiklerine 

yansımamaktadır. Kuruluşların bildirdiği ölümler içinde iyi tanımlanmayan nedenler 

Adli Tıp Kurumu’nda en sıktır. Bu bildirimlerin önemli bir kısmını tetkik yapıldığı 

belirtilen veya araştırma aşamasında olan ölümler oluşturmaktadır.  

9. Gerek evde gerekse hastanelerde gerçekleşen ölümlerin doğru tanımlanmasına 

önem verilmemektedir. Belediyeler tarafından yapılan bildirimlerde her üç ölümden 

birinin, hastaneler tarafından yapılan bildirimlerde ise her dört ölümden birinin temel 

ölüm nedeni iyi tanımlanmamıştır.  

10. İzmir’de 2010 yılında gerçekleşen ölümlerin hastalık gruplarına göre dağılımları,  

UHY-ME çalışmasında Türkiye’nin Batı Bölgesi için elde edilen sonuçlarla genel 

olarak benzer dağılım göstermektedir. Bu durum İzmir’de hastalık gruplarının belli 
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yaş gruplarında ya da cinsiyette gösterdiği kendine özgü dağılımın ülkemizin batı 

bölgesi ile tutarlı olduğuna işaret etmektedir. Ancak ölüm belgelerinde bu grupların 

içerdiği ölüm nedenlerinin tanımlanması çok yetersizdir.   

11. Yeni ölüm bildirim sistemine geçiş sonrasında İzmir’de üretilen ölüm verileri 

uluslararası standartlara uygun kalite değildir. DSÖ kriterlerine dayanarak yapılan 

değerlendirmede, İzmir’de ölüm bildirimlerinin veri kalitesi yetersiz olarak 

sınıflandırılmıştır.   

12. Çalışmanın niteliksel bölümünde ölüm bildirim sisteminde görevli kişiler ölüm 

istatistiklerinin sağlık hizmetleri açısından temel veriler olduğunu belirtmelerine 

karşın, veri kalitesinin yetersizliğini yansıtan bulgular bu inancın gereklerinin yerine 

getirilmediğini göstermektedir. Yeni sistemin çalışanlar tarafından benimsenen 

kapsamlı ve tutarlı düzenlemeler içermemesi, ölüm istatistiklerinin eskiden olduğu 

gibi yetersiz kalitede üretilmesine neden olmaktadır.   

13. Ülkemizde ölüm kayıtlarının tutulmasında pek çok kişi ve kurumun görev alması, 

bu kurumların ise farklı uygulamalar benimsemeleri ve eşgüdüm sağlanamaması 

ölüm kayıtlarının tutulmasını karmaşık hale getirmektedir. Yeni bildirim sisteminde 

bu yapıyı basitleştirecek bir örgütlenme kurulmamış olması ve sistemin bütüncül 

olarak ele alınmamış olması, uygulama aşamasında karmaşaya neden olmaktadır.  

14. Ölüm bildirimleri ile ilgili mevzuat günümüz koşullarını karşılamakta yetersiz 

kalmaktadır. Yeni sistemde öngörülen düzenlemelerle mevcut mevzuatın 

uyumsuzluğu, sistemin uygulama aşamasındaki başarısızlığın en önemli nedenidir.  

15. Ölüm istatistiklerinin faydalılığı TÜİK’in yayımlama işlevi ile sınırlı 

kalmaktadır. Üretilen verilerin yararlı olabilmesi için sağlık hizmetlerinin bölgesel ve 

ulusal düzeyde planlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanımı artırılmalıdır.  
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Sonuç olarak, uluslararası kurumlar tarafından önerilen sürveyans sistemlerini 

değerlendirme kriterleri temel alınarak gerçekleştirilen çalışmada elde edilen 

bulgular doğrultusunda, yeni ölüm bildirim sistemi veri kalitesi, kabul edilebilirlik, 

basitlik ve faydalılık kriterleri açısından yetersiz bulunmuştur.  
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5.2. ÖNERĠLER 

Öneri 1: Ülkemizde birbirinden bağımsız olarak işlev gören İç İşleri Bakanlığı’na 

bağlı Nüfus Kayıt Sistemi ile Sağlık Bakanlığı, TÜİK ve belediyelerin 

sorumluluğunda olan defin ve istatistik işleri tek bir çatı altında toplanmalıdır. Nüfus 

Kayıt Sistemi yeniden yapılandırılarak yaşamsal olaylara ilişkin tüm idari ve 

istatistiksel işlevler bu sistem aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Şekil 12’de ölümlerle 

ilgili örgütlenme yapısı önerisi sunulmuştur. Buna göre Nüfus Kayıt Sistemi’nin 

temel sorumluluğu nüfus kaydı, nüfus kütüğünden düşme gibi idari işlemleri yerine 

getirilebilmek için yaşamsal olaylara ilişkin kayıtları bulundurmaya zorunlu olan 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait olmalıdır. 

Ancak Sağlık Bakanlığı ve TÜİK de sistemde aktif görev almalıdır. İlgili kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği içinde MERNİS Ölüm Tutanağı ve TÜİK Ölüm Belgesi 

birleştirilerek tek bir belge haline getirilmelidir. Gerek yazım hatalarının 

önlenmesinin ve zorunlu kısımların eksiksiz doldurulmasının sağlanması gerekse 

bürokratik engellerin azaltılarak bildirimlerdeki gecikmenin önlenmesi için 

belgelerin elektronik ortamda doldurulabileceği ve ilgili kurumlarla veri 

paylaşımının yapabileceği bir sistem kurulmalıdır. Aile hekimlerinin düzenlediği 

belgelerin kontrolü yeni sistemde öngörüldüğü şekilde TSM referans hekimi 

tarafından, hastane hekimlerinin doldurduğu belgeler ise hastane referans hekimleri 

tarafından kontrol edilip ilgili kuruluşça onaylanmalıdır. Daha sonra belge örnekleri 

ilgili nüfus müdürlüğüne, sağlık müdürlüğüne ve TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne 

gönderilmeli ve defin işlerinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınlarına teslim 

edilmelidir. Aynı verilere dayanarak belediyeler ve köy muhtarlıkları defin 

işlemlerini yapmalı, nüfus müdürlükleri nüfustan düşme ve ilgili diğer idari işlemleri 
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yerine getirmeli, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar hizmetlerini yönlendirmeli ve 

TÜİK de yayımlama işlevini yerine getirmelidir.  Bu işlemler gerçekleştirilirken 

kurumlar arası eş güdüm sağlanmalı, ayrıca üniversiteler ve adli boyutu olan 

ölümlerde sorumluluğu olan Adalet Bakanlığı ile işbirliği ortamı yaratılmalıdır.   

Öneri 2: Sağlık sistemindeki değişimler ve ülkemizin mevcut durumu göz önünde 

bulundurularak ölüm kayıtlarına ilişkin mevzuat güncellenmelidir. Bu 

düzenlemelerde özel sağlık kuruluşlarının ölüm bildirimleri ile ilgili yetki ve 

sorumlulukları net olarak tanımlanmalıdır. Defin ruhsatı düzenleme yetkisi mevcut 

durumdaki gibi belli bir sıralamaya bağlı olmamalı, bu görev hastanelerde 

gerçekleşen doğal ölümlerde tedavi eden hekimlere, hastane dışındaki doğal 

ölümlerde ise yalnızca aile hekimlerine verilmelidir. Böylece yetki belirsizliğinden 

kaynaklanan sorunlar önleneceği gibi, ölüm istatistiklerinin derlenmesinde tüm ülke 

kapsam altına alınmış olacaktır. Mevzuat, nüfus kaydı olmayan bebek ölümlerinin ve 

ölü doğumların bildirilmelerini sağlayacak düzenlemeler içermelidir. Ayrıca, yetkisi 

ve sorumluluğu olduğu halde defin ruhsatı düzenlemeyen ve eksik bildirimde 

bulunan kişiler için cezai yükümlülükler tanımlanmalıdır.  

Öneri 3: Aile hekimleri, ölümlerin tam olarak tespit edilmesinde ve gerçek ölüm 

nedenlerinin belirlenmesinde aktif rol üstlenmelidir. Kendilerine kayıtlı olan kişilerin 

ölümlerinin bildirilip bildirilmediğini kontrol etmeli, haberdar oldukları ölümlerde 

ölen kişinin yakınlarının talep etmesini beklemeksizin ölüm belgesini 

düzenlemelidir.  Aile hekimleri, ölüm nedenlerini belirlerken kayıtlarındaki bilgileri 

değerlendirmeli, ölen kişinin yakınlarından detaylı bilgi almalı, gerekirse hastane 

kayıtlarına başvurarak en kapsamlı ve doğru tanıya ulaşmalıdır.  
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Öneri 4: Hastanelerde gerçekleşen ölümlerde, ölüm belgesi hasta dosyasında ve 

hastane veri tabanında bulunan bilgilerle uyumlu olmalı ve gerçek ölüm nedenlerinin 

belirlenmesinde bu bilgilere başvurulmalıdır. Ayrıca ölen kişinin tanımlayıcı 

özelliklerinin ve tıbbi hikayesinin belirlenebilmesi için aile hekimi kayıtlarına 

ulaşılabilecek sistem oluşturulmalıdır.  

Öneri 5: Yeni bildirim sisteminde öngörülen kontrol mekanizmasının etkinliği 

artırılmalıdır. Ölümlerin belgelenme sürecinin her aşamasında ölüm belgelerinin 

eksiksiz doldurulması, ölüme götüren nedensel zincirin tanımlanması ve ölüm 

nedenlerinin geçerliliği konusunda sıkı bir denetim uygulanmalıdır.  

Öneri 6: TÜİK tarafından verilerin düzenli olarak iç tutarlılık kontrolleri 

yapılmalıdır.  Bunun yanı sıra sistemin durumunun izlenebilmesi ve geliştirilebilmesi 

için ulusal çapta sistematik değerlendirmeler uygulanmalıdır. Değerlendirmeler, 

DSÖ tarafından ülkelerin sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla 

geliştirilen Sağlık Metrik Ağı (The Health Metrics Network) Rehberi’nde tanımlanan 

kriterler temel alınarak yapılmalıdır. Bu kriterlere dayanarak geliştirilmiş 

değerlendirme çerçevesini, ülkemizdeki ölüm kayıtları ile ilgili örgütlenmeyi, iş akış 

şemalarını, görev tanımlarını ve belgelendirme kurallarını içeren Türkiye’ye özgü bir 

rehber hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılması çok yararlı olacaktır. 

Kayıtlara dayalı değerlendirmelerin dışında üniversitelerin desteği ile ölüm 

bildirimlerin tamlığının ve geçerliliğinin kontrol edilmesi amacıyla bağımsız 

araştırmalar planlanmalıdır. Veri kalitesinin kontrolünden ve iyileştirilmesinden 

temel olarak TÜİK ve Sağlık Bakanlığı sorumlu olmalıdır.   

Öneri 7: Ölüm belgesinin standart bir şekilde doldurulmasını önleyen eksiklikler 

giderilmelidir. Belgedeki tanımlamaların tüm hekimler tarafından aynı şekilde 
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anlaşılacak, ülke koşullarına ve Türkçe’ye uygun olması sağlanmalıdır. Belgeye 

ölümün gerçekleştiği ve sürekli ikamet edilen yerlerin açık adreslerinin 

yazılabileceği bölümler eklenmeli, istatistikler sürekli ikamet edilen yerleşim yeri 

temelinde değerlendirilmelidir. Ayrıca ölen kişinin mesleğinin sınıflandırılmasında 

Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (International Standard Classification of 

Occupations) gibi standart bir sistem kullanılmalıdır.  

Öneri 8: Derlenen istatistikler, uluslararası standartların gerektirdiği şekilde yaşa, 

cinsiyete ve nedene göre analiz edilebilecek kapasiteye sahip olmalı, sosyo-

demografik özellikler de analizlere dahil edilerek istatistiklerin değerlendirilme alanı 

genişletilmelidir. Ayrıca TÜİK’in yayımladığı istatistiklerde ölüm sayılarının yanı 

sıra, yaşa, cinse ve nedene özel ölüm hızları da sunulmalıdır.   

Öneri 9: Tüm hekimler sorumlu oldukları alanda, sağlık müdürlükleri il düzeyinde, 

Sağlık Bakanlığı ise ulusal çapta hizmetlerin planlanmasında ve izlenmesinde ölüm 

verilerinden yararlanmalıdır. Aile Hekimliği Sistemi’nin liste tabanlı olarak 

tasarlanmış olması, ölüm istatistiklerinin birinci basamak hizmetlerinde kullanımının 

önündeki en önemli engellerden biridir.  

Öneri 10: Hekimlerin ölüm bildirimlerinin yasal ve istatistiksel açıdan önemini 

kavramalarının sağlanması için mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlere ağırlık 

verilmelidir. Ayrıca vatandaşların yaşamsal olayların bildirimi konusundaki 

sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaya yönelik medya destekli eğitim 

programları uygulanmalıdır.  
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ġekil 12: Ülkemizde ölüm bildirimlerine ilişkin örgütlenme sistemi önerisi 
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BÖLÜM VII 

ÖZET 

TÜRKİYE’DE 2009 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYAN YENİ 

ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Amaç: Bu çalışmada, uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen sürveyans 

sistemlerini değerlendirme kriterlerine dayanarak Türkiye’de 2009 yılında 

uygulamaya konulan yeni ölüm bildirim sisteminin İzmir İli örneğinde 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: İki ölümden oluşan çalışmanın kesitsel tipte tasarlanan niceliksel 

bölümünde, ölüm bildirimlerinin veri kalitesi değerlendirilmiştir. Veri kalitesi, 

bildirimlerin tamlığı ve doğruluğu olarak tanımlanmıştır. Tamlık dört kriter (1. 2001-

2010 yılları arasında beş yaş ve üzeri ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi, 2. 2000-

2010 yılları arasında ölüm sayılarının ve kaba ölüm hızlarının tutarlılığı, 3. 

Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü kayıtlarının tutarlılığı, 4. Ölüm 

bildirimlerinin zamanındalığı) ve doğruluk üç kriter (1. Ölüm belgelerinin 

doldurulma düzeyi, 2. İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerinin sıklığı, 3. Yaşa ve 

cinsiyete göre ölüm nedenlerinin tutarlılığı) çerçevesinde değerlendirilmiştir.  Veri 

kalitesi, birinci tamlık kriteri ve ikinci doğruluk kriterine göre iyi, orta ve yetersiz 

olarak üç kategoride sınıflandırılmıştır.  

Niteliksel bölümde sistemin işleyiş sorunları belirlenmiş, İzmir’de ölümlerin 

belgelenme sürecinde görev alan yetkililerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır 
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(n=19). Görüşmelerde kabul edilebilirlik, basitlik ve faydalılık kriterlerini sorgulayan 

12 soruluk bir rehber kullanılmıştır. Yarım saat süren görüşmeler kişilerin çalıştıkları 

kuruluşlarda gerçekleştirilmiştir. Ses kayıtları her bir görüşmenin ardından 

çözümlenmiş, veriler içerik analizi uygulanarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Tamlığa ilişkin değerlendirmelerde, 2001-2010 arasında İzmir’in 

kentsel alanlarında gerçekleşen beş yaş ve üzeri ölüm bildirimlerinin tamlık 

düzeyinin erkeklerde % 91.8, kadınlarda % 87.1 olduğu; 2000-2010 arasında ölüm 

sayılarının ve kaba ölüm hızlarının güvenilir olmadığı; Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 

2010 yılı kayıtlarındaki ölümlerin % 8.9’unun Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmediği; 

ölümlerin % 65.4’ünün öngörülen sürede bildirilmediği belirlenmiştir. Doğruluğa 

ilişkin değerlendirmelerde ise ölüm belgelerindeki bilgilerin eksiksiz doldurulmasına 

önem verilmediği; temel ölüm nedenlerinin % 29.7’sinin iyi tanımlanmadığı 

saptanmıştır. Tamlığı ve doğruluğu temsil eden iki özet kritere göre bildirimlerin veri 

kalitesi yetersiz olarak sınıflandırılmıştır.  

Niteliksel bölümde, ölümlerle ilgili mevzuatın günümüz koşullarını 

karşılamadığı, yeni sistemdeki düzenlemelerin mevzuatla uyumlu olmadığı, ölüm 

kayıtları ile ilgili yapılanmanın bütüncül ele alınmadığı, görev tanımlarının 

belirsizliğine bağlı olarak uygulama aşamasında sorunlar yaşandığı, yeni ölüm 

belgesinde ve geçiş aşamasında verilen eğitimlerde bazı eksiklikler olduğu ve 

verilerin herhangi bir alanda kullanılmadığı ortaya çıkmıştır.  

Sonuç: Yeni ölüm bildirim sistemi veri kalitesi, kabul edilebilirlik, basitlik ve 

faydalılık kriterleri açısından yetersiz bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ölüm istatistikleri, yeni ölüm bildirim sistemi, 

sürveyans sistemlerini değerlendirme kriterleri 
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ABSTRACT 

THE EVALUATION OF THE NEW DEATH REGISTRATION 

SYSTEM STARTED TO BE APPLIED IN 2009 IN TURKEY IN THE 

CASE OF IZMIR CITY 

Aim: The new death registration system which has been put into practice in 

Turkey since 2009 was aimed to be evaluated in the case of Izmir city based on 

surveillance systems evaluation criteria proposed by international organizations.  

Methods: The methodology used in the study was composed of quantitative 

and qualitative parts. Data quality of death registration was assessed in the 

quantitative part which was designed as a cross-sectional study. Data quality were 

defined as the completeness and accuracy of the death reportings. The completeness 

was evaluated within the scope of four criteria (1. Completeness of death reportings 

for five-year olds and over five years of age between 2001-2010, 2. Consistency of 

number of deaths and crude death rates between 2000-2010, 3. Registration 

consistency of  the Directorate of Cemeteries and the Provincial Health Directorate 

of Izmir, 4. Timeliness of death registration) and accuracy (1. Death certificate filling 

level, 2. Frequency of ill-defined underlying cause of  death, 3. Consistency of causes 

for death dependent on age and sex). Data quality was classifed into three categories 

as good, moderate and poor based upon initial completeness criterion and collateral 

accuracy criterion.  

Operation problems were identified in the qualitative part and in-depth 

interviews were carried out with authorities taking charge in certification process of 

deaths in Izmir (n=19). A guideline involving 12 questions was used in the 

interviews examining acceptibility, simplicity and usefullness criteria. The 
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interviews lasting half an hour were performed at the institutions in which 

individuals work. Audio recordings were analysed right after each interview and data 

were evaluated by implementing content analysis.  

Results: It was found out that the completeness of death registration for five-

year olds and over executed in the urban parts of Izmir between 2001-2010 were 

91.8% in males and 87.1% for females; mortality and crude death rate between 2000-

2010 were not reliable; 8.9% of mortality rate involved in the registrations of the 

Directorate of Cemeteries was not notified to the Provincial Healt Directorate of 

Izmir; 65.4% of deaths was not declared in the anticipated period. When accuracy 

was evaluted it was determined that gap-filling parts in the death certificates was not 

considered important and 29.7% of the underlying cause of death was ill-defined. 

The data quality of death registration in view of two brief criteria representing 

completeness and accuracy was categorized as poor.  

It came to light in qualitative part that regulations regarding mortality did not 

meet current conditions, adjustments in the new system were not compatible 

regulations, current registration systems which vital and civil in Turkey were not 

dealt integrally by decision-makers, problems were experienced during application 

level due to indefinite job definitions, some shortcomings were identified in the new 

death certificate and trainings given in the transitional stage and data were not used 

in any field.  

Conclusion: The new death registration system was found insufficient in 

terms of data quality, acceptibility, simplicity and usefulness criteria.  

Keywords: Death statistics, new death registration system, surveillance 

systems evaluation criteria.   
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GENELLEġTĠRĠLMĠġ BÜYÜME-DENGE YÖNTEMĠ 

 

Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi, Brass tarafından geliştirilen dengeleme eşitliğinden temel 

aldığı için, ilk beş formül Brass Büyüme-Denge Yöntemi’ndeki hesaplamaları içermektedir. 

Büyüme-Denge eşitliği herhangi bir zaman süresi için aşağıdaki şekildedir: 

Formül 1: P2 = P1 + B - D 

P1= Belli bir zaman süresinin başlangıcındaki kişi sayısı 

P2= Belli bir zaman süresinin sonundaki kişi sayısı  

B= İki zaman noktası arasındaki doğum sayısı, 

D= İki zaman noktası arasındaki ölüm sayısı  

İki zaman noktası arasındaki doğum sayıları biliniyor ise yukarıdaki eşitliğe göre ölüm sayısı 

doğrudan hesaplanabilir: 

Formül 2: D = P1 + B - P2 

Bir bölgede ölümler tam olarak bildirilmiyorsa, doğumların da eksik kaydedilmesi olasıdır. Bu 

durumda yukarıdaki eşitlik kullanılamaz. Dengeleme eşitliği belli bir yaş üzerindeki kişi grubuna 

uygulandığı zaman formül şu şekildedir: 

Formül 3: D(x+) = P1(x+) + N(x) - P2(x+) 

P1(x+) = Belli bir zaman süresinin başlangıcındaki x yaş ve üzeri kişi sayısı 

P2(x+) = Belli bir zaman süresinin sonundaki x yaş ve üzeri kişi sayısı  

D(x+) = İki zaman noktası arasındaki x yaş ve üzeri ölüm sayısı (x yaş grubu ve x yaş grubundan bir 

sonraki yaş grubunun toplamı)  

N(x)= İki zaman noktası arasındaki sürede x yaşına ulaşan kişi sayısı  

Eğer ikinci nüfus sayımının tamlık düzeyi, birinci nüfus sayımından fazla ise bu formülün sağ 

kısmından ( P1(x+) + N(x) - P2(x+) ) elde edilen sayı D(x+)’den küçük olacaktır. İkinci nüfus 

sayımının tamlık düzeyi, birinci nüfus sayımından az ise bu durumun tersi geçerlidir). 

N(x), x sıfırdan büyük olmak kaydıyla, Formül 4 kullanılarak iki nüfus sayımında tespit edilen yaş 

dağılımlarının ara değerleri hesaplanabilir. 

Formül 4: N(x) =  t0.2 [ P1(x-5,5) P2 (x,5) ]
0.5 

P1(x-5,5) = İlk sayımı izleyen beş yıl boyunca x yaşına ulaşan tahmini kişi sayısıdır. Yaş bildirimleri 

doğru ise, x yaşa ulaşmadan ölen kişileri içerdiği için bu sayı yüksektir.  

P2(x,5)= İkinci sayımdan önceki beş yıl boyunca x yaşına ulaşan tahmini kişi sayısıdır. Yaş 

bildirimleri doğru ise, ikinci sayımdan önceki beş yılda x yaşına ulaşan ve ikinci sayımdan önce ölen 

kişileri içermediği için bu sayı düşüktür. 

Formüldeki P1(x-5,5) ve P2(x,5)’in geometrik ortalaması, nüfus sayımları arasındaki herhangi bir beş 

yıl boyunca x yaşına ulaşan kişilerin ortalama sayısının tahmini vermektedir. Bu ortalama 0.2 ile 

çarpılarak herhangi bir yıl süresinde x yaşına ulaşan kişi sayısı hesaplanmaktadır. 
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Formül 5: c(x) = D
o
(x+) / D

c
(x+) 

c(x) = x yaşta ölüm bildirimlerinin tamlığı 

D
o
 (x+) = x yaş ve üzeri kişilerin gözlenen (bildirilen) ölüm sayısı 

D
c
(x+) = Üçüncü formül kullanılarak nüfusun yaş dağılımlarına göre hesaplanan x yaş ve üzeri ölüm 

sayısı (beklenen ölüm sayısı)  

Eğer ölümler tüm yaş gruplarında sabit ve yaş dağılımı verileri doğru ise, elde edilen oran x’in tüm 

değerleri için (5,10..) aynıdır. Ancak uygulamada bu değerlerde bazı farklılıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durumda ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi, c(x)’in tüm değerlerinin medyanı 

veya c(x) değerlerinin bir alt kümesi olarak tahmin edilebilir.  

Formül 6: N(x) - [ P2(x+) - P1(x+) ] / PYL(x+) = D(x+) / PYL(x+) 

Formül 3’teki eşitliğin iki tarafı da sayımlar arasındaki Yaşanmış Kişi-Yıl (PYL(x+)) sayısına bölünür.  

Formül 7: PYL(x+) = t [ P1(x+) P2(x+) ]
0.5  

PYL, geometrik ortalama formülü ile hesaplanmaktadır. Formüldeki t, iki nüfus sayımı arasındaki 

zaman süresini ifade etmektedir. 

Formül 8: n(x) - r(x+) = d(x+) 

Formül 6’daki eşitlik PLY (x+)’a bölündüğünde bu şekilde kısalmaktadır. 

Formül 9: n(x) = N(x) / PLY(x+)  

n( x)= x yaş ve üzerindeki yaş grubuna giriş hızı  

Formül 10: r(x+)= [ P2(x+)- P1(x+) ] / PLY(x+)  

r(x+)= x yaş ve üzeri nüfusun büyüme hızı 

 Formül 11: d(x+) = D(x+) / PLY(x+) 

d(x)= x yaş ve üzeri nüfusun ölüm hızı 

Bu eşitlikler, gözlenen değerleri değil gerçek değerleri gösterdiği için, nüfus sayımları ve ölüm 

bildirimleri tam değil ise yararlı değildir. Nüfus sayımları ve ölüm bildirimlerinin tamlığını 

hesaplamak için gözlenen değerlere göre Formül 12’deki denklemler yazılır: 

Formül 13(a): P1(x+) = P1
o
 (x+) / k1  

  13(b): P2 (x+) = P2
o
 (x+) / k2  

  13(c): D(x+) = D
o
(x+) / c  

Formül 13’deki eşitlikler, formül 12’deki eşitliklerin tüm x değerleri için ifade edilme şeklini 

göstermektedir. 

4, 7, 9-11. formüllerdeki gerçek değerlerin yerine gözlenen değerler yerleştirilirse eşitlikler aşağıdaki 

şekilde formüle edilmektedir:  

Formül 14: N(x) = 0.2t {[ P1
o
(x-5,5) / k1 ] [ P2

o
(x,5) / k2 ]}

0.5
 

     = 0.2t{[ ( P1
o
(x-5,5) P2

o
(x,5) ] / [k1k2 ]}

0.5
 

     = 0.2 t [ (P1
o
(x-5,5) P2

o
(x,5) ]

0.5
/ [k1k2]

0.5
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Ek 5: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ve Bennett-Houriuchi Yöntemi ile 

ilgili formüller (Devam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formül 15: PYL(x+) = PYL(x+)
o 
/ [ k1k2 ]

0.5 

Formül 16: n(x)
o
 = N(x)

o 
/ PYL(x+)

o
  

Formüldeki değerlerin yerine konulması ile gözlenen yaş dağılımlarına göre hesaplanan yaş grubuna 

giriş hızının (n(x)
o
) gerçek giriş hızına (n(x)) eşit olduğu bulunur: n(x)= n(x)

o
 

 

Formül 17: (1/t) LN{[ P2
o
(x+) / P1

o
(x+) ] [k1 / k2 ]} 

= (1/t) LN [P2
o
(x+) / P1

o
(x+) ] + (1/t) LN (k1/k2) 

LN= Doğal Logaritma 

Sonuçta r(x+) = r(x+)
o
 + (1/t) LN(k1/k2) elde edilir. 

r(x+)
o
= Gözlenen yaş dağılımlarına göre hesaplanan x yaş ve üzeri nüfusun büyüme hızı 

 

Formül 18: d(x+) = D(x+) / PYL(x+) 

       = [ D(x+)
o 
/ c ] / [PYL* (x+) / (k1k2)

0.5
] 

       = [D(x+)
o 
/ PYL(x+)

o 
] [ (k1k2)

0.5 
/ c] 

       = d(x+)
o 
[ (k1k2)

0.5 
/ c ] 

d(x+)
o
= Gözlenen kişi ve ölüm sayılarına göre hesaplanan x yaş ve üzeri ölüm hızı 

 

Formül 19: n(x) - [ r(x+)
o
 + (1/t) LN (k1/k2) ] = d(x+)

o 
[ (k1k2)

0.5 
/ c ] 

Formül 16, 17 ve 18’deki n(x), r(x+) ve d(x+) için verilen eşitlikler, 8. Formüldeki dengeleme 

eşitliğinde yerine koyulduğunda formül 19’da verilen eşitlik elde edilmektedir.  

 

Formül 20: n(x)
o
 - r (x+)

o
 = a + bd(x+)

o
 

  20(a): a = LN (k1 / k2)] / t 

  20(b): b = (k1 k2)
0.5 

/ c 

Formül 20, formül 19’ün yeniden düzenlenmiş şeklidir. n(x)
o
,  r (x+)

o
, ve d(x+)

o
’ in gözlenen 

değerlerini ve c, k1 ve k2 parametrelerini içermektedir. 

Genelleştirilmiş büyüme-denge yönteminde eğri uydurma yöntemi (line fitting method) 

kullanılabilmektedir. Buna göre kesme noktası a (intercept) ve eğim b (slope) değerlerini 

hesaplamak için formül 20(a) ve 20(b) kullanılmaktadır.  

 

Formül 21: n(x)
o
 - r(x+)

o
, d(x+)

o
 

Bu formül ile bir doğru üzerinde c, k1 ve k2 değerlerini gösteren noktaları tahmin edilmektedir. 
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Ek 5: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ve Bennett-Houriuchi Yöntemi ile 

ilgili formüller (Devam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formül 22: k1/k2 =  exp (ta)  

Formül 20(a) yeniden yazıldığında k1/k2 oranı elde edilmektedir.  

Formül 23: c = (k1k2)
0.5

/ b 

Bu formül ile ölüm bildirimlerinin tamlığı hesaplanmaktadır.  

Nüfus Sayımları için standardizasyon faktörü: k1/k2 değeri için üç durum söz konusudur.  

1) k1/k2>1 ise k1>k2 ve k1=1, k2=1/(k1/k2)  

2) k1/k2=1 ise k1=k2 ve k1=1, k2=1  

3)  k1/k2<1 ise k1<k2 ve k= k1/k2, k2=1 

 

BENNETT-HOURIUCHI YÖNTEMĠ 

 

Durağan (Stationary) bir toplumda uygulama: Durağan toplum göç olaylarına kapalıdır ve 

doğum ve ölüm sayıları zaman içinde değişmez. Belli bir yaştaki insanların tümü sonunda öleceği 

için, her hangi bir t zamanda x yaşındaki kişilerin sayısı, bu kişilerin tümü öldüğü zamandaki ölüm 

sayılarına eşittir. 

Formül 1:  N(x,t) = I0
4 
D (x + y, t + y) dy 

N(x,t) = t zamanda x yaşındaki kişi sayısı 

D(x,t) = t zamanda x tam yaştaki ölüm sayısı 

y = ölümlerin gerçekleşmesi için geçecek süre  

Ölümler t+y zamanda meydana gelmektedir. t+y zamandaki ölüm sayısı, x+y yaştaki kişi sayısına 

eşittir: 

Formül 2: D (x + y, t + y) = D (x + y, t) 

Formül 3: N (x, t) = I0
4 
D (x + y, t) dy 

Bu eşitlik, Formül 2’nin, Formül 1’de yerine konulmuş şeklidir. Eşitlikteki integral, t zamanda x 

yaşındaki kişilerin ölüm sayısını göstermektedir. Yöntemin iki nüfus sayımı arasındaki süreye 

uygulanması sırasında formüldeki integral, sayımlar arasındaki süre boyunca x yaş ve üzerindeki 

kişilerin ölüm sayısını; N (x, t) ise bu zaman süresi boyunca x yaşa ulaşan kişi sayısını ifade 

etmektedir.  

BH yönteminde yapılan işlem temel olarak nüfus sayımı yaş dağılımlarından elde edilen N(x, t) 

değerlerinin (N
o
(x, t)), bildirilen ölümlerden elde edilen N(x, t) değeri ile (N

d 
(x, t)) 

karşılaştırılmasıdır.  

Formül 4: N
d 
(x, t) = I0

4 
D

o 
(x +y, t) dy 

D
o
= Bildirilen (gözlenen) ölüm sayısı 

Eğer ölümler tam olarak bildirilmiyorsa N
d
(x,t),  N

o
(x,t)’den daha küçük olacaktır. Kayıt altına 

alınmayan ölümlerin düzeyi ise Formül 5 ile elde edilir: 
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ilgili formüller (Devam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Formül 5: c(x) = N
d 
(x, t) / N

o 
(x, t)   

Nüfus sayımlarından elde edilen yaş dağılımlarının yanı sıra ölüm bildirimleri de tam ise, bu 

formül bir’e eşittir. Örneğin bir toplumda ölümler % 20 eksik bildirilmiş ise N
d 

(x, t) / N
o 

(x, t) = 

0.8 olacaktır.  Başka bir ifade ile bu toplumdaki ölüm bildirimlerinin tamlığı % 80’dir. 

 

Sabit (stabil) bir toplumda uygulama 

Sabit toplumda mortalite riski değişmediği için, herhangi bir yaştaki kişilerin sayısı arttıkça, ölüm 

sayıları da artacaktır. Bu nedenle, t zamanda x yaştaki kişilerin oluşturduğu kohord için t + y 

zamandaki ölümler aşağıdaki formülle gösterilir: 

Formül 6: D (x + y, t + y) = D (x + y, t) e
ry 

r= Sabit büyüme hızı 

Formül 7: N (x, t) = I0
4 
D (x + y, t) e

ry 
dy 

Bu formül N(x,t) için, formül 6 ve 3’deki eşitliklerin yeniden düzenlenmiş halidir.  

Formül 8: N
d 
(x, t) = I0

4
D

o 
(x + y, t) e

ry 
dy 

Daha sonra, durağan toplumdaki hesaplamalarda olduğu gibi nüfus sayımı yaş dağılımlarından 

elde edilen N
o
(x,t) değerleri ile, bildirilen ölümlerden elde edilen N

d
(x,t) değeri karşılaştırılarak 

ölüm bildirimlerinin tamlık düzeyi elde edilir. Tamlık oranı Formül 9’da olduğu gibidir: 

Formül 9: c(x) = N
d 
(x, t) / N

o 
(x, t) 

 

DeğiĢmeyen mortalitenin olduğu kapalı bir toplumda uygulama 

Bir toplumda mortalite riski değişmiyor ise, x yaştaki ölüm hızı, x yaştaki büyüme hızıyla aynı 

artışı gösterecektir.  

Formül 10: N (x, t + y) = N (x, t) e
ry 

Sabit toplumlar için geçerli olan bu formül, kapalı toplumlar için aşağıdaki şekilde genellenebilir: 

Formül 11: N (x, t + y) = N (x, t) exp {I0
y 
r (x, t + z) dz}  

r(x, t) = t zamanda x yaştaki nüfusun büyüme hızı 

Bu formül,  toplumda mortalite riski değişmiyor ve göç olayı yoksa herhangi bir yaşta gerçekleşen 

ölümlerle ilgili eşitliği göstermektedir.  

Formül 12:  D (x, t + y) = D (x + y, t) exp {I0
y 
r (x + y, t + z) dz} 

Formül 13:  I0
4 
D (x + y, t) exp [I0 

y
 r (x + y, t + z) dz] dy 

x+y yaştaki nüfusun gelecekteki büyüme hızı olan r(x+y,t+z) bilinmeyeceği için bu formül 

kullanışlı değildir. Eğer mortalite riski değişmiyorsa izleyen formüller aşağıdaki şekildedir: 

Formül 14:  r (x + y, t + z) = r (x + y! z, t) 
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Formül 15:  I0
y
 r (x + y, t + z) dz = I0

y
 r (x + y! z, t) dz   

            = I0
y
 r (x + z, t) dz 

Formül 16:  N(x,t) = I0
4 
D (x + y, t) exp [I0 

y
 r (x + z, t) dz] dy 

Formül 17:  N
d 
(x, t) = I0

4 
D

o 
(x + y, t) exp [I0 y r (x + z, t) dz] dy 

Formül 18:  c(x) = Nd (x, t) / N
o 
(x, t) 

Nüfus sayımları arasındaki ölümlere uygulanması: Yukarıdaki formüller belirli bir t zamandaki 

hesaplamaları göstermektedir. Yöntem uygulanırken beş veya on yıl aralıklarla yapılmış iki nüfus 

sayımı verileri ve bu sayımlar arasında meydana gelen ölümler için hesaplama yapılmaktadır. 

Uygulamada N (x, t), r(x, t) ve D
o 
(x + y, t) yerine N(x), r(x) ve D

o
(x) konulur.  

N(x) = Sayımlar arası süre içinde x yaşa ulaşan kişi sayısı 

r(x) = Sayımlar arası süre içinde x yaştaki nüfusun büyüme hızı 

D
o
(x)= Sayımlar arası süre içinde x yaştaki ölüm sayısıdır. 

Sayımlar arası süre içinde x yaşa ulaşan kişi sayısı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

Formül 19: N(x) = t0.2 [P1 (x-5, 5) P2 (x, 5)]
0.5 

Bu formülün t zaman değişkeni olmaksızın yazılmış şekli: 

Formül 20: Nd(x) = I0
4 
D

o 
(x + y) exp [I0 

y
 r (x + z) dz] dy 

Beş yıllık yaş gruplanın kullanıldığı formül elde etmek için Formül 20’ye x ve x-5 yerleştirilir ve 

formül 20(a) ve 20(b)’nin toplamı beşer yıllık aralıkları verir. 

Formül 20(a): I0
5 
D

o 
(x! 5 + y) exp [I0 

y
 r (x! 5 + z) dz] dy 

  20(b): I5
4 
D

o 
(x! 5 + y)exp[I0 

y
 r (x! 5 + z) dz] dy 

Formül 20(a) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

Formül 21(a): D (x-5, 5) exp{2.5r (x-5, 5)} 

D(x,5) = x ve x+5 yaşları arasında sayımlar arası ölüm sayısı 

r(x,5)= aynı yaş grubu için sayımlar arası büyüme hızı 

21(b): N(x) exp [5r (x-5, 5)] (Formül 20(b) farklı ifadesi)  

Formül 22: N(x-5) = N(x) exp [5r (x-5, 5)] + D (x-5,5) exp [2.5r (x-5, 5)] 

Formül 22’nin uygulanabilmesi için önce N(x)’in başlangıç değeri gerekmektedir. En büyük yaş 

grubunun (örneğin 75+ yaş)  değeri bulunduktan sonra bu değere göre daha genç yaş grupları için 

hesaplama yapılır. N(x,t)’nin başlangıç değerinin hesaplanması için Bennett ve Horiuchi aşağıdaki 

formülü önermektedir.  

Formül 23: N(x) = D(x+){exp [ r (x+) e(x) ] - [ r (x+) e(x) ]
2 
/ 6} 

D(x+) = Sayımlar arası x yaş ve üzeri nüfusta bildirilen ölümler 

r(x+) = Sayımlar arası x yaş ve üzeri nüfusun büyüme hızı 

e(x) = x yaşta yaşam beklentisi (Uygun bir mortalite düzeyinin olduğu model yaşam tablosundan elde 

edilebilir). 
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Ek 6: İyi tanımlanmayan temel ölüm nedenlerine ait ICD-10 kodları 
 

 

1. Semptomlar, Belirtiler, Anormal Klinik ve Laboratuar Bulguları: R00-R99 

 
DolaĢım ve solunum sistemine ait semptom ve belirtiler: R00-R09 

 

R00-Kalp atım anormallikleri 

R00.0-Taşikardi, tanımlanmamış 

R00.1-Bradikardi, tanımlanmamış 

R00.2-Çarpıntı 

R00.8-Nabız anormallikleri, diğer ve tanımlanmamış 

R01-Kardiak üfürüm ve diğer kardiak sesler 

R01.0-Benign ve zararsız kalp üfürümleri 

R01.1-Kardiyak üfürüm, tanımlanmamış 

R01.2-Kalp sesleri, diğer 

R02-Gangren, başka yerde sınıflanmamış 

R03-Kan basıncının anormal olması, tanısı olmayan 

R03.0-Kan basıncının yüksek olması, hipertansiyon tanısı olmayan 

R03.1-Özellik göstermeyen düşük tansiyon bulgusu 

R04-Solunum yollarından kaynaklanan kanama 

R04.0-Epistaksis 

R04.1-Boğazdan kan gelmesi 

R04.2-Hemoptizi 

R04.8-Solunum yollarında herhangi bir yerde hemoraji 

R04.9-Solunum yollarından hemoraji, tanımlanmamış 

R05-Öksürük 

R06-Solunum anormallikleri 

R06.0-Dispne 

R06.1-Stridor 

R06.2-Hırıltı (Wheezing) 

R06.3-Periodik solunum 

R06.4-Hiperventilasyon 

R06.5-Ağız solunumu 

R06.6-Hıçkırık 

R06.7-Hapşırık 

R06.8-Solunumun diğer ve tanımlanmamış anormallikleri 

R07-Boğaz ve göğüste ağrı 

R07.0-Boğaz ağrısı 

R07.1-Solunumda göğüs ağrısı 

R07.2-Prekordial ağrı 

R07.3-Göğüs ağrısı, Diğer 

R07.4-Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 

R09-Dolaşım ve solunum sistemine ait diğer semptom ve belirtiler 

R09.1-Plörezi 

R09.2-Respiratuvar arrest 

R09.3-Anormal balgam 

R09.8-Dolaşım ve solunum sisteminin diğer tanımlanmış semptom ve belirtileri 

 

Sindirim sistemi ve karına ait semptom ve belirtiler: R10-R19 

 

R10-Abdominal ve pelvik ağrı 

R10.0-Akut batın 

R10.1-Üst karın ağrısı 

R10.2-Pelvik ve perineal ağrı 

R10.3-Alt karnın diğer bölgelerine lokalize ağrı 

R10.4-Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 

R11-Bulantı ve kusma 

R12-Göğüste yanma hissi 

R13-Disfaji 
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R14-Barsak gazı ve ilişkili durumlar 

R15-Fekal inkontinans 

R16-Hepatomegali ve splenomegali, başka yerde sınıflanmamış 

R16.0-Hepatomegali, başka yerde sınıflanmamış 

R16.1-Splenomegali, başka yerde sınıflanmamış 

R16.2-Hepatomegali, splenomegali ile, başka yerde sınıflanmamış 

R17-Sarılık, tanımlanmamış 

R18-Assit 

R19-Sindirim sistemi ve karına ait diğer semptom ve belirtiler 

R19.0-Karın içi ve pelvik şişkinlikler, kitle ve yumru 

R19.1-Anormal barsak sesleri 

R19.2-Görülebilen peristalsizm 

R19.3-Abdominal sertlik 

R19.4-Barsak alışkanlıklarının değişmesi 

R19.5-Fekal anormallikler, diğer 

R19.6-Ağız kokusu 

R19.8-Sindirim sistemi ve karına ait diğer tanımlanmış semptom ve belirtiler 

 

Deri ve subkutanöz dokuya ait semptom ve belirtiler: R20-R23 

 

R20-Deri duyu bozuklukları 

R20.0-Deri anestezisi 

R20.1-Deri hipoestezisi 

R20.2-Deri parestezisi 

R20.3-Hiperestezi 

R20.8-Deri duyusunun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları 

R21-Kızarıklık ve diğer tanımlanmamış deri döküntüsü 

R22-Derinin ve subkutanöz dokunun lokalize şişme, kitle ve yumrusu 

R22.0-Başın lokalize şişme, kitle ve yumrusu 

R22.1-Boynun lokalize şişme, kitle ve yumrusu 

R22.2-Gövdenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu 

R22.3-Üst ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu 

R22.4-Alt ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu 

R22.7-Birden fazla yerin lokalize şişme, kitle ve yumrusu 

R22.9-Lokalize şişme kitle ve yumrusu, tanımlanmamış 

R23-Deri değişiklikleri, diğer 

R23.0-Siyanoz 

R23.1-Solukluk 

R23.2-Kızarma 

R23.3-Spontan ekimozlar 

R23.4-Deri yapısında değişme 

R23.8-Deri değişiklikleri diğer ve tanımlanmamış 

 

Sinir ve kas sistemine ait semptom ve belirtiler: R25-R29 

 

R25-Anormal istem dışı hareketler 

R25.0-Anormal baş hareketleri 

R25.1-Tremor, tanımlanmamış 

R25.2-Kramp ve spazm 

R25.3-Fasikülasyon 

R25.8-Anormal istemsiz hareketler diğer ve tanımlanmamış 

R26-Yürüyüş ve hareket anormallikleri 

R26.0-Ataksik yürüyüş 

R26.1-Paralitik yürüyüş 

R26.2-Yürümede zorluk, başka yerde sınıflanmamış 

R26.8-Yürüyüş ve hareketin diğer ve tanımlanmamış anormallikleri 

R27-Koordinasyon eksikliği, diğer 

R27.0-Ataksi, tanımlanmamış 

R27.8-Koordinasyon eksikliği diğer ve tanımlanmamış 

R29-Sinir ve kas iskelet sistemine ait diğer semptom ve belirtiler 
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R29.0-Tetani 

R29.1-Meningismus 

R29.2-Anormal reşeks 

R29.3-Anormal duruş 

R29.4-Kalçada klik sesi 

R29.6-Düşmeye eğilim, BYS 

R29.8-Sinir ve kas iskelet sisteminin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri 

 

Üriner sisteme ait semptom ve belirtiler: R30-R39 

 

R30-İşemeyle birlikte ağrı 

R30.0-Dizüri 

R30.1-Vezikal tenezm 

R30.9-Ağrılı işeme, tanımlanmamış 

R31-Hematüri, tanımlanmamış 

R32-Üriner inkontinans, tanımlanmamış 

R33-İdrar retansiyonu 

R34-Anüri ve oligüri 

R35-Poliüri 

R36-Üretral akıntı 

R39-Üriner sistemine ait diğer semptom ve belirtiler 

R39.0-İdrar ekstravazasyonu 

R39.1-İşemede diğer zorluklar 

R39.2-Ekstrarenal üremi 

R39.8-Üriner sistemin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri 

 

Tanıma, algılama, emosyonal durum ve davranıĢa ait semptom ve belirtiler: R40-R46 

 

R40-Somnolans, stupor ve koma 

R40.0-Somnolans 

R40.1-Stupor 

R40.2-Koma, tanımlanmamış 

R41-Tanıma fonksiyonları ve sezgiye ait diğer semptom ve belirtiler 

R41.0-Dizorientasyon, tanımlanmamış 

R41.1-Anterograd amnezi 

R41.2-Retrograd amnezi 

R41.3-Amnezi, diğer 

R41.8-Tanıma fonksiyonlarını ve sezgi ile ilgili diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler 

R42-Baş dönmesi (Vertigo) 

R43-Koku ve tat bozuklukları 

R43.0-Anosmi 

R43.1-Parosmi 

R43.2-Paragosi 

R43.8-Koku ve tadın diğer ve tanımlanmamış bozuklukları 

R44-Genel duyu ve algılamaya ait diğer semptom ve belirtiler 

R44.0-İşitsel halüsinasyonlar 

R44.1-Görsel halüsinasyonlar 

R44.2-Halüsinasyonlar, diğer 

R44.3-Halüsinasyonlar, tanımlanmamış 

R44.8-Genel duyular ve algılamaya ait diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler 

R45-Emosyonal duruma ait semptom ve belirtiler 

R45.0-Sinirlilik 

R45.1-Huzursuzluk ve ajitasyon 

R45.2-Mutsuzluk 

R45.3-Demoralizasyon ve apati 

R45.4-İrritabilite ve kızgınlık 

R45.5-Düşmanlık 

R45.6-Fiziksel zorbalık 

R45.7-Emosyonel şok ve stres durumu, tanımlanmamış 

R45.8-Emosyonel duruma ait diğer semptom ve belirtiler 
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R46-Görünüş ve davranışa ait semptom ve belirtiler 

R46.0-Çok düşük seviyede kişisel hijyen 

R46.1-Garip kişisel görünüş 

R46.2-Garip ve anlamsız davranış 

R46.3-Aşırı aktivite 

R46.4-Yavaş davranış ve zayıf cevap verme 

R46.5-Şüphecilik ve belirgin çekingenlik 

R46.6-Strese yol açan yersiz ilgilenme ve kaygı 

R46.7-İlişki kurmayı engelleyen aşırı konuşma ve ayrıntılı yaklaşım 

R46.8-Görünüş ve davranışa ait diğer semptom ve belirtiler 

 

KonuĢma ve sese ait semptom ve belirtiler: R47-R49 

 

R47-Konuşma bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

R47.0-Disfazi ve afazi 

R47.1-Dizartri ve anartri 

R47.8-Konuşma bozuklukları diğer ve tanımlanmamış 

R48-Disleksia ve diğer sembolik disfonksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış 

R48.0-Disleksi ve aleksi 

R48.1-Agnozi 

R48.2-Apraksi 

R48.8-Sembolik disfonksiyonlar diğer ve tanımlanmamış 

R49-Ses bozuklukları 

R49.0-Disfoni 

R49.1-Afoni 

R49.2-Hipernazalite ve hiponazalite 

R49.8-Ses bozuklukları diğer ve tanımlanmamış 

 

Genel semptom ve belirtiler: R50-R69 

 

R50-Sebebi bilinmeyen ve diğer orijinli ateş 

R50.2-İlaca bağlı ateş 

R50.8-Tanımlanmış ateş, diğer 

R50.9-Ateş, tanımlanmamış 

R51-Baş ağrısı 

R52-Ağrı, başka yerde sınıflanmamış 

R52.0-Akut ağrı 

R52.1-Kronik tedaviye yanıt vermeyen ağrı 

R52.2-Kronik ağrı, diğer 

R52.9-Ağrı, tanımlanmamış 

R53-Kırgınlık ve yorgunluk 

R54-Yaşlılık 

Dahil 

R55-Senkop ve bayılma 

R56-Konvülziyonlar, başka yerde sınıflanmamış 

R56.0-Febril konvülziyon 

R56.8-Konvülziyonlar diğer ve tanımlanmamış 

R57-Şok, başka yerde sınıflanmamış 

R57.0-Kardiyojenik şok 

R57.1-Hipovolemik şok 

R57.8-Şok, diğer 

R57.9-Şok, tanımlanmamış 

R58-Kanama, başka yerde sınıflanmamış 

R59-Büyümüş lenf nodları 

R59.0-Bölgesel büyümüş lenf nodları 

R59.1-Yaygın büyümüş lenf nodları 

R59.9-Büyümüş lenf nodları, tanımlanmamış 

R60-Ödem, başka yerde sınıflanmamış 

R60.0-Bölgesel ödem 

R60.1-Yaygın ödem 
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R60.9-Ödem, tanımlanmamış 

R61-Hiperhidroz 

R61.0-Bölgesel hiperhidroz 

R61.1-Yaygın hiperhidroz 

R61.9-Hiperhidroz, tanımlanmamış 

R62-Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı 

R62.0-Gecikmiş dönüm noktası 

R62.8-Beklenen normal fizyolojik gelişimin diğer yokluğu 

R62.9-Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı, tanımlanmamış 

R63-Gıda ve sıvı alınımına ilişkin semptom ve belirtiler 

R63.0-Anoreksiya 

R63.1-Polidipsi 

R63.2-Polifaji 

R63.3-Beslenme güçlükleri ve yanlış uygulamaları 

R63.4-Anormal kilo kaybı 

R63.5-Anormal kilo alma 

R63.8-Gıda ve sıvı alımıyla ilgili diğer semptom ve belirtiler 

R64-Kaşeksi 

R68-Genel semptom ve diğer belirtiler 

R68.0-Hipotermi, düşük çevre ısısı ile birlikte olmayan 

R68.1-Bebeğe özgü özel olmayan belirtiler 

R68.2-Ağız kuruluğu, tanımlanmamış 

R68.3-Parmakların çomaklaşması 

R68.8-Genel semptom ve belirtiler diğer, tanımlanmış 

R69-Bilinmeyen ve tanımlanmamış hastalık nedenleri 

 

Kan incelenmesinde anormal bulgular, tanısı olmayan: R70-R79 

 

R70-Plazma viskositesinin anormalliği ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı 

R70.0-Yüksek eritrosit sedimantasyon hızı 

R70.1-Anormal plazma viskositesi 

R71-Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği 

R72-Beyaz kan hücrelerinin anormalliği, başka yerde sınıflanmamış 

R73-Yükselmiş kan glikoz düzeyi 

R73.0-Anormal glikoz tolerans testi 

R73.9-Hiperglisemi, tanımlanmamış 

R74-Anormal serum enzim düzeyleri 

R74.0-Transaminaz ve laktik asit dehidrogenaz [LDH] düzeylerinin yüksekliği 

R74.8-Serum enzimlerinin anormal düzeyleri, diğer 

R74.9-Serum enzimlerinin anormal düzeyi, tanımlanmamış 

R75-İnsan immünyetmezlik virüsünün [HIV] labratuvar kanıtı 

R76-Serumda diğer anormal immünolojik bulgular 

R76.0-Yüksek antikor titresi 

R76.1-Tüberkülin testine anormal reaksiyon 

R76.2-Sifiliz için yalancı-pozitif serolojik test 

R76.8-Serumda diğer tanımlanmış anormal immünolojik bulgular 

R76.9-Serumda anormal immünolojik bulgu, tanımlanmamış 

R77-Plazma proteinlerinin diğer anormallikleri 

R77.0-Albümin anormalliği 

R77.1-Globulin anormalliği 

R77.2-Alfa fetoprotein anormalliği 

R77.8-Plazma proteinlerinin diğer tanımlanmış anormallikleri 

R77.9-Plazma protein anormalliği, tanımlanmamış 

R78-Kanda normalde bulunmayan ilaçlar ve diğer maddelere ait bulgular 

R78.0-Kanda alkol bulunması 

R78.1-Kanda opiat ilaç bulunması 

R78.2-Kanda kokain bulunması 

R78.3-Kanda halüsinojen bulunması 

R78.4-Kanda bağımlılık potansiyelli diğer ilaçların bulunması 

R78.5-Kanda psikotropik ilaç bulunması 
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R78.6-Kanda steroid ajanın bulunması 

R78.7-Kanda ağır metallerin anormal düzeyde bulunması 

R78.8-Kanda normalde bulunmayan diğer tanımlanmış maddelerin bulunması 

R78.9-Kanda normalde bulunmayan tanımlanmamış maddenin bulunması 

R79-Kan kimyasının diğer anormal bulguları 

R79.0-Kan mineralinin anormal düzeyi 

R79.8-Kan kimyasının diğer tanımlanmış anormal bulguları 

R79.9-Kan kimyasının anormal bulgusu, tanımlanmamış 

 

Ġdrar incelenmesinde anormal bulgular, tanısı olmayan: R80-R82 

 

R80-‹zole proteinüri 

R81-Glikozüri 

R82-İdrarda diğer anormal bulgular 

R82.0-fiilüri 

R82.1-Miyoglobinüri 

R82.2-Biliüri 

R82.3-Hemoglobinüri 

R82.4-Asetonüri 

R82.5-Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelerin yüksek idrar düzeyleri 

R82.6-İlaç olmayan maddelerin anormal idrar düzeyleri 

R82.7-İdrarın mikrobiyolojik incelemesinde anormal olgular 

R82.8-İdrarın sitolojik ve histolojik incelemesinde anormal bulgular 

R82.9-İdrarda diğer ve tanımlanmamış anormal bulgular 

 

Vücut sıvılarının ve dokularının incelemesinde tanısı olmayan diğer anormal bulgular : R83-

R89 

 

R83-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular 

R83.0-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal enzim düzeyi 

R83.1-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal hormon düzeyi 

R83.2-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik 

maddelerin anormal düzeyi 

R83.3-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin 

anormal düzeyi 

R83.4-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal immünolojik bulgular 

R83.5-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik bulgular 

R83.6-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular 

R83.7-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal histolojik bulgular 

R83.8-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal diğer bulgular 

R83.9-Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal bulgular, tanımlanmamış 

R84-Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular 

R84.0-Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal enzim düzeyi 

R84.1-Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal hormon düzeyi 

R84.2-Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve 

diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi 

R84.3-Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü 

olmayan maddelerin anormal düzeyi 

R84.4-Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal immünolojik 

bulgular 

R84.5-Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik 

bulgular 

R84.6-Solunum organları ve torakstan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular 

R84.7-Solunum organları ve torakstan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal histolojik bulgular 

R84.8-Solunum organları ve torakstan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal diğer bulgular 

R84.9-Solunum organları ve torakstan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, 

tanımlanmamış 

R85-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular 

R85.0-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal enzim 

düzeyi 
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R85.1-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal hormon 

düzeyi 

R85.2-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, 

ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi 

 

R85.3-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç 

tüzüz olmayan maddelerin anormal düzeyi 

 

R85.4-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal 

immolojik bulgular 

R85.5-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal 

mikrobiyolojik bulgular 

R85.6-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik 

bulgular 

R85.7-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal histolojik 

bulgular 

R85.8-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal diğer 

bulgular 

R85.9-Sindirim organları ve karın boşlu､undan alınan öneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, 

tanımlanmamış 

R86-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular 

R86.0-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal enzim düzeyi 

R86.1-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal hormon düzeyi 

R86.2-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer 

biyolojik maddelerin anormal düzeyi 

R86.3-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü 

olmayan maddelerin anormal düzeyi 

R86.4-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal immüzolojik bulgular 

R86.5-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik 

bulgular 

R86.6-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular 

R86.7-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal histolojik bulgular 

R86.8-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal diğer bulgular 

R86.9-Erkek genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, 

tanımlanmamış 

R87-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular 

R87.0-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal enzim düzeyi 

R87.1-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal hormon düzeyi 

R87.2-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer 

biyolojik maddelerin anormal düzeyi 

R87.3-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü 

olmayan maddelerin anormal düzeyi 

R87.4-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal immüzolojik bulgular 

R87.5-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik 

bulgular 

R87.6-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular 

R87.7-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal histolojik bulgular 

R87.8-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal diğer bulgular 

R87.9-Kadın genital organlarından alınan öneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, 

tanımlanmamış 

R89-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular 

R89.0-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal enzim 

düzeyi 

R89.1-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal hormon 

düzeyi 

R89.2-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, uyuşturucular, 

ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi 

R89.3-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, kaynak olarak ilaç 

türü olmayan maddelerin anormal düzeyi 
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R89.4-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal 

immüzolojik bulgular 

R89.5-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal 

mikrobiyolojik bulgular 

R89.6-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal sitolojik 

bulgular 

R89.7-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal histolojik 

bulgular 

R89.8-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal diğer 

bulgular 

R89.9-Organlar, sistemler ve dokulardan alınan öneklerde diğer anormal bulgular, anormal bulgular, 

tanımlanmamış 

 

Tanısal görüntüleme ve fonksiyon çalıĢmalarında anormal bulgular, tanısı olmayan: R90-R94 

 

R90-Merkezi sinir sisteminin görüntülemesinde anormal bulgular 

R90.0-Kafa içi yer işgal eden lezyon 

R90.8-Merkezi sinir sisteminde tanısal görüntülemede diğer anormal bulgular 

R91-Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R92-Memenin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R93-Vücut yapılarının tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular 

R93.0-Kafa ve kafatasının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular, başka yerde sınıflanmamış 

R93.1-Kalp ve koroner dolaşımın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R93.2-Karaciğer ve safra yolunun tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R93.3-Sindirim yolunun diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R93.4-Üriner organların tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R93.5-Karın bölgelerinin tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular, retroperiton dahil 

R93.6-Kol ve bacağın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R93.7-Kas iskelet sisteminin diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular 

R93.8-Vücut yapıların tanısal görüntülemesinde diğer, tanımlanmış anormal bulgular 

R94-Fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları 

R94.0-Merkezi sinir sisteminin fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları 

R94.1-Periferik sinir sistemi ve özel duyuların fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları 

R94.2-Akciğer fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları 

R94.3-Kalp damar fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları 

R94.4-Börek fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları 

R94.5-Karaciğer fonksiyon testlerinin anormal sonuçları 

R94.6-Tiroid fonksiyon testlerinin anormal sonuçları 

R94.7-Endokrin fonksiyon testlerinin diğer anormal sonuçları 

R94.8-Organ ve sistemlerin fonksiyon çalışmalarının diğer anormal sonuçları 

 

Ölümün sınırları belirsiz ve bilinmeyen nedenleri: R95-R99 

 

R95-Ani çocuk ölüm sendromu 

R96-Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen 

R96.0-Ani ölüm 

R96.1-Semptomların başlamasını takip eden 24 saat içinde görülen ölüm  

R98-Tek başına ölüm 

R99-Ölümün diğer sınırları belirsiz ve tanımlanmamış nedenleri 

 

2. Kardiyovasküler Hastalıklar: I46, I47.2, I49.0, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9, 

I70.9 
 

I46- I46-Kardiyak arrest 

I47.2- Ventriküler taşikardi 

I49.0- Ventriküler fibrilasyon ve flutter 

I50- Kalp yetmezliği 

 I51.4- Miyokardit, tanımlanmamış 

I51.5- Miyokardiyal dejenerasyon 

I51.6- Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış 
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I51.9- Kalp hastalığı, tanımlanmamış 

I70.9- Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz 

 

3. Kanserler: C76, C80, C97 
C76- Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin 

C80- Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş 

C97- Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmı 

 

4. Yaralanmalar: Y10 - Y34, Y87.2 
Gerçekleşme şekli belirlenmemiş olaylar 

Y10- Opiod analjezik, antipiretik ve antiromatizmallere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme 

şekli belirlenmemiş 

Y11- Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz kalma ve zehirlenme, 

başka yerde sınıflanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y12-Narkotik ve psikodisleptiklere [hallusinojenler] maruz kalma ve zehirlenme, başka yerde 

sınıflanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş  

Y13-Otonom sinir sistemi üzerinde etkili diğerilaçlara maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli 

belirlenmemiş  

Y14-Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer tanımlanmamış, 

gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y15-Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y16-Organik çözücüler ve halojen, hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz kalma ve zehirlenme, 

gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y17-Gazlar ve diğer buharlara maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y18-Pestisitlere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y19-Kimyasallar ve zararlı maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer ve tanımlanmamış, 

gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y20-Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y21-Suda boğulma ve su altında kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y22-Tabanca patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y23-Yivli tüfek, av tüfeği ve ağır silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y24-Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y25-Patlayıcı madde ile temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y26-Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y27-Buhar, sıcak buhar ve sıcak maddelerle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y28-Keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y29-Künt cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y30-Yüksek bir yerden düşme, atlama veya itilme gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y31-Hareket halindeki cisimden düşme veya ona doğru koşma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y32-Motorlu aracın ezmesi, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y33-Diğer tanımlanmış olaylar, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y34-Tanımlanmamış olay, gerçekleşme şekli belirlenmemiş 

Y87.2- Belirlenmemiş kastın olaylarının sekeli 
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Ek 7: Derinlemesine görüşme rehberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DERĠNLEMESĠNE GÖRÜġME REHBERĠ 

I.GĠRĠġ 

Araştırmacının kendini tanıtımı ve araştırmanın amacını açıklaması 

Görüşme yapılan kişinin kendisini tanıtımı (görevi, son zamanlarda sorumlu olunan işler vb) 

II. ÖLÜM BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠNĠN KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠĞĠ 

1. Ölüm bildirim sistemindeki sorumluluklarınız nelerdir? 

2. Ölüm istatistiklerinin önemi konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

3. Türkiye’de 2009 yılından itibaren uygulanmaya başlayan yeni ölüm bildirim sistemi hakkında ne 

düşünüyorsunuz?  

 Ölüm bildirimleri konusunda yapılan yeni düzenlemelerin bu konuda verilen hizmeti 

geliştireceğini düşünüyor musunuz? Niçin? 

 2009 yılı öncesi ile karşılaştırıldığında ölüm bildirim sisteminde nasıl bir değişim olduğunu 

düşünüyorsunuz?  

4. Ölüm bildirimleri ile ilgili mevcut yasal mevzuat hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

III. ÖLÜM BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠNĠN BASĠTLĠĞĠ 

5. Ölüm bildirim sisteminde görevli kişilerin sorumluluklarının net bir biçimde tanımlanıp 

tanımlanmadığına dair görüşleriniz nelerdir? 

6. Ölüm belgesi sizce kimin tarafından düzenlenmelidir? 

7. Yeni ölüm belgesi hakkında ne düşünüyorsunuz?  

 Doldurulması gereken bilgilerin gerekliliği, açık ve anlaşılır olması gibi açılardan 

değerlendirir misiniz?  

8. Ölüm belgelerinin doldurulmasında ve zamanında Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesinde 

gözlemlediğiniz olumlu veya olumsuz durumlar nelerdir?  

9. Toplanan istatistiklerin il ve ilçe merkezlerini temsil edip etmediği konusunda ne 

düşünüyorsunuz?  

10. Ölüm belgelerinin düzenlenmesi ve bildirilmesi konusunda verilen eğitimlerin yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz?  

 Görevlilerin sürekli eğitimi için uygulanan faaliyetler varsa kapsamı nedir? 

IV. ÖLÜM BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠNĠN FAYDALILIĞI 

11. Toplanan ölüm istatistiklerinden İzmir ilinde ve kendi çalışma alanınızda yararlanılması 

konusunda ne düşünüyorsunuz?  

 Ölüm istatistiklerinden hangi alanlarda yararlanılmıştır? 

V. DENEYĠM ve ÖNERĠLER 

12. Ölüm bildirimleri ile ilgili yaşadığınız olumlu ya da olumsuz deneyiminiz ve sisteminin 

geliştirilmesine yönelik önerileriniz var mı? 
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Ek 8: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: Erkeklerde Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile nüfus 

sayımlarının standardize edilmesi 

Yaş 

Grubu 

Yaş  

x 

Nüfus 
 

x yaş ve üzeri kişi sayısı 

 

x yaş ve üzeri 

ölüm sayısı 

D(x+) 

 

x yaş ve üzeri 

yaşanmış kişi-

yıl 

PYL(x+) 

 

x yaşa 

ulaşan kişi 

sayısı 

N(x) 

 

x yaş ve 

üzeri 

nüfusa 

giriş hızı 

n(x+) 

 

x yaş 

nüfusun 

büyüme hızı 

r(x+) 

 

x yaş ve 

üzeri 

ölüm hızı 

d(x+) 

 

x yaş ve üzeri 

nüfusa giriş 

hızı ve 

büyüme hızı 

arasındaki 

fark 

n(x+)-r(x+) 

31.12.2000 

S1(x.5) 

31.12.2010 

S2(x.5) 

Sayımlar 

arası ölüm 

sayısı 

D (x.5) 

31.12.2000 

S1(x+) 

31.12.2010 

S2(x+) 

0-4 0 100946 121019 5289 1.372.420 1.813.201 102.367 15.775.053 - - 0.02794 0.00649 - 

5- 9 5 110661 116347 436 1.271.474 1.692.182 97.078 14.668.361 216.749 0.01478 0.02868 0.00662 -0.01390 

10-14 10 119813 131613 391 1.160.813 1.575.835 96.642 13.525.112 241.369 0.01785 0.03069 0.00715 -0.01284 

15-19 15 137159 136219 884 1.041.000 1.444.222 96.251 12.261.585 255.509 0.02084 0.03289 0.00785 -0.01205 

20-24 20 145210 180605 1131 903.841 1.308.003 95.366 10.873.134 314.783 0.02895 0.03717 0.00877 -0.00822 

25-29 25 125147 162073 1348 758.631 1.127.398 94.236 9.248.222 306.823 0.03318 0.03987 0.01019 -0.00670 

30-34 30 109955 162764 1355 633.484 965.325 92.888 7.820.037 285.446 0.03650 0.04243 0.01188 -0.00593 

35-39 35 109487 147966 1832 523.529 802.561 91.532 6.482.069 255.107 0.03936 0.04305 0.01412 -0.00369 

40-44 40 99543 126747 2923 414.042 654.595 89.700 5.206.106 235.605 0.04526 0.04621 0.01723 -0.00095 

45-49 45 85364 128186 4724 314.499 527.848 86.777 4.074.447 225.923 0.05545 0.05236 0.02130 0.00309 

50-54 50 67462 109684 6843 229.135 399.662 82.053 3.026.193 193.528 0.06395 0.05635 0.02711 0.00760 

55-59 55 48991 94844 8545 161.673 289.978 75.210 2.165.238 159.981 0.07389 0.05926 0.03474 0.01463 

60-64 60 38338 70479 10293 112.682 195.134 66.664 1.482.854 117.523 0.07925 0.05560 0.04496 0.02365 

65-69 65 32201 48339 11940 74.344 124.655 56.371 962.683 86.099 0.08944 0.05226 0.05856 0.03718 

70-74 70 22200 33909 13993 42.144 76.316 44.431 567.124 66.088 0.11653 0.06026 0.07834 0.05628 

75+ 75 19944 42407 30438 19.944 42.407 30.438 290.820 - - 0.07724 - - 

Toplam - 1372420 1813201 102367 - - - - - - - - - 
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Ek 8: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: Erkeklerde Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile nüfus 

sayımlarının standardize edilmesi 

Yaş x x noktası (d(x+)) y noktası (n(x+)-r(x+)) 
Kesme noktası 

(Intercept) y-bx 
Eğim (Slope) y-fitted a+bx 

Artık (Residual) 

y-(a+bx) 
Sapma yüzdesi 

5 0.00662 -0.01390 -0.02027 0.714 -0.01226 -0.00164 11.8 

10 0.00715 -0.01284 -0.01971 0.810 -0.01176 -0.00108 8.4 

15 0.00785 -0.01205 -0.01960 0.839 -0.01108 -0.00097 8.0 

20 0.00877 -0.00822 -0.01666 1.187 -0.01019 0.00197 -24.0 

25 0.01019 -0.00670 -0.01650 1.171 -0.00883 0.00213 -31.8 

30 0.01188 -0.00593 -0.01736 1.069 -0.00720 0.00127 -21.4 

35 0.01412 -0.00369 -0.01728 1.058 -0.00505 0.00135 -36.7 

40 0.01723 -0.00095 -0.01753 1.026 -0.00205 0.00110 -116.2 

45 0.02130 0.00309 -0.01740 1.020 0.00186 0.00123 39.8 

50 0.02711 0.00760 -0.01848 0.967 0.00745 0.00015 1.9 

55 0.03474 0.01463 -0.01879 0.958 0.01479 -0.00016 -1.1 

60 0.04496 0.02365 -0.01960 0.940 0.02462 -0.00097 -4.1 

65 0.05856 0.03718 -0.01916 0.953 0.03770 -0.00053 -1.4 

70 0.07834 0.05628 -0.01909 0.956 0.05674 -0.00046 -0.8 

 

 

 

 

 

 

 

Eğimin hesaplanması 

Grup noktası Ortanca  x noktası Ortanca y noktası 

En alt 1/3= 0,00785 -0,01205 

En üst 1/3= 0,04496 0,02365 

Eğim= 0,962 
 

 

Standardizasyon fartörlerinin ve hata göstergelerinin hesaplanması 

Formül Farktör Hata 

göstergesi 

Yüzde 

Eğim (b)=[(k1*k2)^0.5]/c= 0,962 0,053 5,5 

Kesme noktası =ln(k1/k2)/t= -0,01863 0,00106 -5,7 

t= 10   

k1/k2=exp(t*kesme noktası)= 0,8300 0,0176 2,1 

k1= 0,8300   

k2= 1,0000   

k1*k2= 0,8300   

Ölüm bildirimlerinin tamlığı (c) =[(k1*k2)^0.5]/Eğim= 0,947 0,105 11,1 

 

Ortanca= -0,01863 0,962 

0.5*çeyrekler arası ranj= 0,00106 0,053 

Yüzde=  -5,7 5,5 
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Ek 8: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: Erkeklerde Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile Nüfus 

Sayımlarının Standardize edilmesi 

YaĢ grubu 

Nüfus Standardize nüfus 

31.12.2000 31.12.2010 
31.12.2000 

(Düzeltme faktörü 0.83) 

31.12.2010 

(Düzeltme faktörü 1.00) 

0-4 100946 121019 121622 121019 

5- 9 110661 116347 133326 116347 

10-14 119813 131613 144354 131613 

15-19 137159 136219 165251 136219 

20-24 145210 180605 174952 180605 

25-29 125147 162073 150780 162073 

30-34 109955 162764 132476 162764 

35-39 109487 147966 131912 147966 

40-44 99543 126747 119931 126747 

45-49 85364 128186 102849 128186 

50-54 67462 109684 81280 109684 

55-59 48991 94844 59025 94844 

60-64 38338 70479 46190 70479 

65-69 32201 48339 38796 48339 

70-74 22200 33909 26747 33909 

75+ 19944 42407 24028 42407 

Toplam 1372420 1813201 1653519 1813201 
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Ek 8: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: Kadınlarda Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile Nüfus 

Sayımlarının Standardize edilmesi 

Yaş 

Grubu 

Yaş 

x 

Nüfus 
 

x yaş ve üzeri kişi sayısı 

 

x yaş ve üzeri 

ölüm sayısı 

D(x+) 

 

x yaş ve üzeri 

yaşanmış kişi-

yıl 

PYL(x+) 

 

x yaşa ulaşan 

kişi sayısı 

N(x) 

 

x yaş ve 

üzeri 

nüfusa 

giriş hızı 

n(x+) 

 

x yaş 

nüfusun 

büyüme hızı 

r(x+) 

 

x yaş ve 

üzeri ölüm 

hızı 

d(x+) 

 

x yaş ve üzeri 

nüfusa giriş 

hızı ve 

büyüme hızı 

arasındaki fark 

n(x+)-r(x+) 

31.12.2000 

S1(x,5) 

31.12.2010 

S2(x,5) 

Sayımlar 

arası ölüm 

sayısı 

D (x,5) 

31.12.2000 

S1(x+) 

31.12.2010 

S2(x+) 

0-4 0 94959 114376 3998 1.360.249 1.793.125 76.176 15.617.763 - - 0,02772 0,00488 - 

5- 9 5 104969 110563 293 1.265.290 1.678.749 72.178 14.574.455 204.931 0,01406 0,02837 0,00495 -0,01431 

10-14 10 112377 123250 284 1.160.322 1.568.186 71.885 13.489.391 227.487 0,01686 0,03024 0,00533 -0,01337 

15-19 15 125960 128564 475 1.047.945 1.444.936 71.601 12.305.459 240.399 0,01954 0,03226 0,00582 -0,01273 

20-24 20 133949 145453 585 921.985 1.316.372 71.125 11.016.804 270.714 0,02457 0,03580 0,00646 -0,01123 

25-29 25 126036 158327 563 788.036 1.170.919 70.540 9.605.961 291.260 0,03032 0,03986 0,00734 -0,00954 

30-34 30 110892 161954 733 662.001 1.012.592 69.977 8.187.490 285.744 0,03490 0,04282 0,00855 -0,00792 

35-39 35 111108 148641 926 551.109 850.638 69.244 6.846.923 256.775 0,03750 0,04375 0,01011 -0,00624 

40-44 40 98270 127492 1387 440.001 701.997 68.318 5.557.748 238.039 0,04283 0,04714 0,01229 -0,00431 

45-49 45 84260 129427 2082 341.731 574.505 66.932 4.430.914 225.558 0,05091 0,05253 0,01511 -0,00163 

50-54 50 66282 109433 2909 257.471 445.078 64.850 3.385.218 192.052 0,05673 0,05542 0,01916 0,00131 

55-59 55 48193 96889 3572 191.189 335.645 61.942 2.533.235 160.277 0,06327 0,05702 0,02445 0,00625 

60-64 60 43193 74522 4773 142.996 238.756 58.369 1.847.749 119.858 0,06487 0,05183 0,03159 0,01304 

65-69 65 37885 52756 6776 99.803 164.234 53.596 1.280.286 95.472 0,07457 0,05033 0,04186 0,02425 

70-74 70 31367 42141 9666 61.918 111.478 46.820 830.818 79.914 0,09619 0,05965 0,05635 0,03653 

75+ 75 30551 69337 37155 30.551 69.337 37.155 460.254 - - 0,08427 - - 

Toplam - 1360249 1793125 76176 - - - - - - - - - 
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Ek 8: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: Kadınlarda Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile Nüfus 

Sayımlarının Standardize edilmesi 

Yaş x x noktası (d(x+)) y noktası (n(x+)-r(x+)) 
Kesme noktası 

(Intercept) y-bx 
Eğim (Slope) y-fitted a+bx 

Artık (Residual) 

y-(a+bx) 
Sapma yüzdesi 

5 0.00495 -0.01431 -0.01926 0.697 -0.01281 -0.00150 10.5 

10 0.00533 -0.01337 -0.01870 0.823 -0.01243 -0.00094 7.0 

15 0.00582 -0.01273 -0.01854 0.865 -0.01194 -0.00078 6.2 

20 0.00646 -0.01123 -0.01768 1.012 -0.01130 0.00008 -0.7 

25 0.00734 -0.00954 -0.01688 1.120 -0.01042 0.00088 -9.2 

30 0.00855 -0.00792 -0.01647 1.151 -0.00921 0.00129 -16.3 

35 0.01011 -0.00624 -0.01636 1.139 -0.00765 0.00140 -22.5 

40 0.01229 -0.00431 -0.01660 1.094 -0.00547 0.00116 -26.8 

45 0.01511 -0.00163 -0.01673 1.068 -0.00265 0.00103 -63.0 

50 0.01916 0.00131 -0.01784 0.996 0.00140 -0.00008 -6.4 

55 0.02445 0.00625 -0.01821 0.982 0.00669 -0.00045 -7.1 

60 0.03159 0.01304 -0.01855 0.975 0.01383 -0.00079 -6.0 

65 0.04186 0.02425 -0.01762 1.003 0.02410 0.00014 0.6 

70 0.05635 0.03653 -0.01982 0.963 0.03859 -0.00206 -5.6 

 

 

 

 

 

Standardizasyon fartörlerinin ve hata göstergelerinin hesaplanması 

Formül Faktör Hata 

göstergesi 

Yüzde 

Eğim (b)=[(k1*k2)^0.5]/c= 1,000 0,061 6,1 

Kesme noktası =ln(k1/k2)/t= -0,01776 0,00089 -5,0 

t= 10   

k1/k2=exp(t*kesme noktası)= 0,8373 0,0149 1,8 

k1= 0,8373   

k2= 1,0000   

k1*k2= 0,8373   

Ölüm bildirimlerinin tamlığı (c) =[(k1*k2)^0.5]/Eğim= 0,915 0,112 12,2 

 

Ortanca= -0,01776 1,000 

0.5*çeyrekler arası ranj= 0,00089 0,061 

Yüzde=  -5,0 6,1 

 

Eğimin hesaplanması 

Grup noktası Ortanca  x noktası Ortanca y noktası 

En alt 1/3= 0,00582 -0,01273 

En üst 1/3= 0,03159 0,01304 

Eğim= 1,000 
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Ek 8: Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: Kadınlarda Genelleştirilmiş Büyüme-Denge Yöntemi ile Nüfus 

Sayımlarının Standardize edilmesi 

YaĢ grubu 

Nüfus Standardize nüfus 

31.12.2000 31.12.2010 

31.12.2000 31.12.2010 

(Düzeltme faktörü 0,8373) (Düzeltme faktörü 1,0000) 

0-4 94959 114376 113.411 114.376 

5-9 104969 110563 125.366 110.563 

10-14 112377 123250 134.214 123.250 

15-19 125960 128564 150.435 128.564 

20-24 133949 145453 159.977 145.453 

25-29 126036 158327 150.526 158.327 

30-34 110892 161954 132.440 161.954 

35-39 111108 148641 132.698 148.641 

40-44 98270 127492 117.366 127.492 

45-49 84260 129427 100.633 129.427 

50-54 66282 109433 79.162 109.433 

55-59 48193 96889 57.558 96.889 

60-64 43193 74522 51.586 74.522 

65-69 37885 52756 45.247 52.756 

70-74 31367 42141 37.462 42.141 

75+ 30551 69337 36.487 69.337 

Toplam 1.360.249 1.793.125 1.624.568 1.793.125 
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Ek 9: Bennett-Horiuchi Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: İzmir’de erkekler arasında gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığı 

Yaş Grubu 
Yaş 

 x 

Nüfus 

Sayımlar arası 

ölüm sayısı 
D (x.5) 

Yaşa Özel 

Büyüme Hızı 
r (x.5) 

Ölümlere göre 

tahmin edilen 

x yaşa ulaşan 
kişi sayısı 

Nd (x) 

Nüfus yaş 
dağılımlarına 

göre tahmin 

edilen x yaşa 
ulaşan kişi 

sayısı 

No(x) 

Ölüm 
bildirimlerinin 

tamlık oranı 

Nd(x)/No(x) 

Standardize 

ölümler 

Standardize 

ölüm hızı 31.12.2000  

S1 (x.5) 

31.12.2010 

S2 (x.5) 

0-4 0 121.622 121.019 5289 -0.000497 243.302 - - 5.761 0.00475 

5-9 5 133.326 116.347 436 -0.013622 238.612 237.911 1.003 475 0.00038 

10-14 10 144.354 131.613 391 -0.00924 254.979 264.933 0.962 426 0.00031 

15-19 15 165.251 136.219 884 -0.01932 266.635 280.455 0.951 963 0.00064 

20-24 20 174.952 180.605 1131 0.00318 292.749 345.515 0.847 1.232 0.00069 

25-29 25 150.780 162.073 1348 0.007223 287.009 336.779 0.852 1.469 0.00094 

30-34 30 132.476 162.764 1355 0.02059 275.506 313.315 0.879 1.476 0.00101 

35-39 35 131.912 147.966 1832 0.011485 247.266 280.014 0.883 1.996 0.00143 

40-44 40 119.931 126.747 2923 0.005528 231.687 258.607 0.896 3.184 0.00258 

45-49 45 102.849 128.186 4724 0.022022 222.488 247.980 0.897 5.146 0.00448 

50-54 50 81.280 109.684 6843 0.02997 194.820 212.423 0.917 7.454 0.00789 

55-59 55 59.025 94.844 8545 0.047427 161.359 175.601 0.919 9.309 0.01244 

60-64 60 46.190 70.479 10293 0.042255 119.703 128.996 0.928 11.212 0.01965 

65-69 65 38.796 48.339 11940 0.021992 87.645 94.505 0.927 13.007 0.03003 

70-74 70 26.747 33.909 13993 0.023726 67.217 72.541 0.927 15.243 0.05061 

75+ 75 24.028 42.407 30438 0.056809 46.510 - - 33.157 0.10387 

Toplam - 1.653.519 1.813.201 102.367 - - - - 111.510 - 

 

Türkiye’nin Batı Bölgesinde erkeklerde 75 yaşta beklenen yaşam süresi (e75): 7,84 

Nd (75) = D (75+) {beklenen [ r (75+) e75] -[ (r (75+) e75 ] 2 / 6    

       

{beklenen[r(75+)e75= 1,561092 (a)     

[(r(75+)e75] ^2/6= 0,033061 (b)     

Nd(75) = D(75+)*(a-b) 46510      

Ortanca: 0,918 

0,5*Çeyrekler arası ranj: 0,021 

Yüzde: 2,3 
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Ek 9: Bennett-Horiuchi Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: İzmir’de erkeklerde yaşam tablosu 

YaĢ 
x+5 yaĢ grubunda 

ölüm olasılığı 

x yaĢta sağkalım 

olasılığı 

x+5 yaĢ grubunda 

yaĢanmıĢ kiĢi-yıl 

x yaĢ üzerinde toplam 

yaĢanmıĢ kiĢi-yıl 

x yaĢta yaĢam 

beklentisi 

x 5qx lx/l5 5lx/l5 Tx/l5 ex 

0 - - - - - 

5 0.00175 1.000 4.9956 67.6806 67.7 

10 0.00142 0.9982 4.9877 62.6849 62.8 

15 0.00295 0.9968 4.9768 57.6973 57.9 

20 0.00319 0.9939 4.9615 52.7205 53 

25 0.00432 0.9907 4.9429 47.7589 48.2 

30 0.00463 0.9864 4.9208 42.816 43.4 

35 0.00658 0.9819 4.8932 37.8952 38.6 

40 0.01192 0.9754 4.848 33.002 33.8 

45 0.02079 0.9638 4.7688 28.154 29.2 

50 0.03691 0.9438 4.6317 23.3852 24.8 

55 0.05878 0.9089 4.411 18.7535 20.6 

60 0.09446 0.8555 4.0754 14.3424 16.8 

65 0.14807 0.7747 3.5866 10.267 13.3 

70 0.26285 0.66 2.8662 6.6804 10.1 

75 1.000 0.4865 - 3.8142 7.84 
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Ek 9: Bennett-Horiuchi Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: İzmir’de kadınlar arasında gerçekleşen ölüm bildirimlerinin tamlığı 

Yaş Grubu 
Yaş 

x 

Nüfus 

Sayımlar 

arası ölüm 

sayısı 

D (x.5) 

Yaşa Özel 

Büyüme Hızı 

r (x.5) 

Ölümlere 

göre tahmin 

edilen x yaşa 

ulaşan kişi 

sayısı 

Nd (x) 

 

Nüfus yaş 

dağılımlarına 

göre tahmin 

edilen x yaşa 

ulaşan kişi 

sayısı 

No(x) 

Ölüm 

bildirimlerinin 

tamlık oranı 

Nd(x)/No(x) 

Standardize 

ölümler 

Standardize 

ölüm hızı 31.12.2000 

S1 (x.5) 

31.12.2010 

S2 (x.5) 

0-4 0 113.411 114.376 3998 0.000847 217.423 - - 4.590 0.00403 

5-9 5 125.366 110.563 293 -0.01257 212.514 223.956 0.949 337 0.00029 

       10-14 10 134.214 123.250 284 -0.00852 225.992 248.607 0.909 326 0.00025 

15-19 15 150.435 128.564 475 -0.01571 235.539 262.717 0.897 546 0.00039 

20-24 20 159.977 145.453 585 -0.00952 254.293 295.846 0.86 672 0.00044 

25-29 25 150.526 158.327 563 0.005053 266.088 318.300 0.836 646 0.00042 

30-34 30 132.440 161.954 733 0.020118 258.894 312.271 0.829 842 0.00057 

35-39 35 132.698 148.641 926 0.011346 233.421 280.614 0.832 1.063 0.00076 

40-44 40 117.366 127.492 1387 0.008276 219.648 260.138 0.844 1.592 0.0013 

45-49 45 100.633 129.427 2082 0.025164 209.387 246.498 0.849 2.390 0.00209 

50-54 50 79.162 109.433 2909 0.032382 182.677 209.882 0.87 3.339 0.00359 

55-59 55 57.558 96.889 3572 0.052077 152.688 175.156 0.872 4.101 0.00549 

60-64 60 51.586 74.522 4773 0.036784 114.549 130.986 0.875 5.479 0.00884 

65-69 65 45.247 52.756 6776 0.015354 90.951 104.335 0.872 7.779 0.01592 

70-74 70 37.462 42.141 9666 0.011769 77.709 87.333 0.89 11.097 0.02793 

75+ 75 36.487 69.337 37155 0.064202 63.883 - - 42.655 0.0848 

Toplam - 1624568 1793125 76176 - - - - 87453 - 

 

Türkiye’nin Batı Bölgesinde kadınlarda  75 yaşta beklenen yaşam süresi (e75): 8,93 

Nd(75) = D(75+){beklenen[r(75+)e75] -[(r(75+)e75]2/6    

       

{beklenen[r(75+)e75= 1,774158 (a)     

[(r(75+)e75] ^2/6= 0,054784 (b)     

Nd(75) = D(75+)*(a-b) 63,883      

Ortanca: 0,871 

0,5*Çeyrekler  arası ranj: 0,020 

Yüzde: 2,3 
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Ek 9: Bennett-Horiuchi Yöntemi ile İzmir’e ait hesaplamalar: İzmir’de kadınlarda yaşam tablosu 

 

YaĢ 
x+5 yaĢ grubunda ölüm 

olasılığı 

x yaĢta sağkalım 

olasılığı 

x+5 yaĢ grubunda 

yaĢanmıĢ kiĢi-yıl 

x yaĢ üzerinde toplam 

yaĢanmıĢ kiĢi-yıl 

x yaĢta yaĢam 

beklentisi 

x 5qx lx/l5 5lx/l5 Tx/l5 exp 

0 - - - - - 

5 0.00125 1.000 4.9969 73.4152 73.4 

10 0.00111 0.9988 4.991 68.4183 68.5 

15 0.00171 0.9977 4.984 63.4273 63.6 

20 0.00192 0.9959 4.9749 58.4433 58.7 

25 0.00182 0.994 4.9656 53.4683 53.8 

30 0.00251 0.9922 4.9549 48.5027 48.9 

35 0.0033 0.9897 4.9405 43.5478 44 

40 0.00568 0.9865 4.9183 38.6073 39.1 

45 0.00916 0.9809 4.8818 33.689 34.3 

50 0.01575 0.9719 4.8211 28.8072 29.6 

55 0.02421 0.9566 4.725 23.9861 25.1 

60 0.03924 0.9334 4.5755 19.2611 20.6 

65 0.07183 0.8968 4.3229 14.6857 16.4 

70 0.1295 0.8324 3.8923 10.3628 12.4 

75 1.000 0.7246 - 6.4704 8.93 
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Ek 10: İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı ölüm kayıtlarının cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı 

  Mezarlıklar Müdürlüğü*** Sağlık Müdürlüğü**** 

 YaĢ Grubu 

  

Erkek Kadın BelirtilmemiĢ Toplam Erkek Kadın BelirtilmemiĢ Toplam 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %**  n %* n %* n %* n %** 

0-4 449 51.1 377 42.9 53 6.0 879 5.1 232 55.4 184 43.9 3 0.7 419 2.2 

5-9 33 64.7 18 35.3 -  - 51 0.3 24 58.5 17 41.5 - - 41 0.2 

10-14 38 65.5 20 34.5 -  - 58 0.3 30 60.0 20 40.0 - - 50 0.3 

15-19 73 77.7 21 22.3 -  - 94 0.5 76 76.8 23 23.2 - - 99 0.5 

20-24 79 74.5 27 25.5 -  - 106 0.6 64 73.6 23 26.4 - - 87 0.5 

25-29 115 74.2 40 25.8 -  - 155 0.9 98 75.4 32 24.6 - - 130 0.7 

30-34 109 64.1 61 35.9 -  - 170 1.0 96 67.6 46 32.4 - - 142 0.8 

35-39 131 61.8 81 38.2 -  - 212 1.2 134 62.6 80 37.4 - - 214 1.1 

40-44 195 67.5 94 32.6 -  - 289 1.7 205 65.9 106 34.1 - - 311 1.6 

45-49 392 74.5 134 25.5 -  - 526 3.1 411 71.1 167 28.9 - - 578 3.1 

50-54 546 71.7 215 28.3 -  - 761 4.4 629 70.0 270 30.0 - - 899 4.7 

55-59 771 71.2 312 28.8 -  - 1083 6.3 842 69.4 372 30.6 - - 1214 6.4 

60-64 956 68.1 447 31.8 -  - 1403 8.2 1116 68.4 514 31.6 - - 1630 8.6 

65-69 987 66.0 508 33.9 -  - 1495 8.7 1168 66.7 584 33.3 - - 1752 9.3 

70-74 1158 57.8 846 42.2 -  - 2004   11.7 1343 57.6 989 42.4 - - 2332   12.3 

75+ 3556 45.1 4332 54.9 -  - 7888   45.9 4028 44.7 4980 55.3 - - 9008   47.6 

BelirtilmemiĢ 2 66.7 1 33.3 -  - 3 0.0 15 55.6 12 44.4 - - 27 0.1 

Toplam 9590 55.8 7534 43.9 53 0.3 17177 100.0 10511 55.5 8419 44.5 3 0.02 18933 100.0 
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Ek 11: İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı ölüm kayıtlarının cinsiyete ve yerleşim yerine göre dağılımı 

  Mezarlıklar Müdürlüğü* Sağlık Müdürlüğü** 

YerleĢim Yeri 

  

Erkek Kadın BelirtilmemiĢ Toplam Erkek Kadın BelirtilmemiĢ Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % n % n % n % n % 

Aliağa 99 58.9 69 41.1 -  0.0 168 1.0 129 1.2 88 1.0 - - 217 1.1 

Balçova 214 53.8 184 46.2 -  0.0 398 2.3 224 2.1 218 2.6 - - 442 2.3 

Bayındır 132 62.0 81 38.0 -  0.0 213 1.2 150 1.4 101 1.2 - - 251 1.3 

Bayraklı 592 55.8 465 43.9 3 0.3 1060 6.2 534 5.1 431 5.1 - - 965 5.1 

Bergama 37 56.1 28 42.4 1 1.5 66 0.4 243 2.3 201 2.4 - - 444 2.3 

Beydağ -  0.0 1 100.0 -  0.0 1 0.0 28 0.3 23 0.3 - - 51 0.3 

Bornova 936 55.6 743 44.1 4 0.2 1683 9.8 985 9.4 740 8.8 - - 1725 9.1 

Buca 971 55.8 767 44.1 2 0.1 1740 10.1 946 9.0 746 8.9 - - 1692 8.9 

Çeşme 16 64.0 8 32.0 1 4.0 25 0.1 64 0.6 37 0.4 - - 101 0.5 

Çiğli 323 55.1 263 44.9 - 0.0 586 3.4 321 3.1 281 3.3 - - 602 3.2 

Dikili 11 57.9 8 42.1 - 0.0 19 0.1 106 1.0 80 1.0 - - 186 1.0 

Foça 83 61.9 51 38.1 - 0.0 134 0.8 84 0.8 46 0.5 - - 130 0.7 

Gaziemir 199 57.0 149 42.7 1 0.3 349 2.0 192 1.8 132 1.6 - - 324 1.7 

Güzelbahçe 75 53.2 66 46.8 - 0.0 141 0.8 85 0.8 81 1.0 - - 166 0.9 

Karabağlar 1135 56.2 880 43.6 4 0.2 2019 11.8 1578 15 1306 15.5 2 66.7 2886 15.2 

Karaburun 20 51.3 18 46.2 1 2.6 39 0.2 33 0.3 38 0.5 - - 71 0.4 

Karşıyaka 954 52.1 876 47.9 - 0.0 1830 10.7 957 9.1 869 10.3 - - 1826 9.6 

Kemalpaşa 230 56.0 180 43.8 1 0.2 411 2.4 214 2.0 179 2.1 - - 393 2.1 

Kınık 1 50.0 1 50.0 - 0.0 2 0.0 72 0.7 44 0.5 - - 116 0.6 

Kiraz 5 62.5 3 37.5 - 0.0 8 0.0 52 0.5 36 0.4 - - 88 0.5 

Konak 1471 53.8 1261 46.1 4 0.1 2736 15.9 1502 14.3 1259 15 - - 2761 14.6 

Menderes 205 60.8 131 38.9 1 0.3 337 2.0 205 2.0 163 1.9 - - 368 1.9 

Menemen 229 57.4 168 42.1 2 0.5 399 2.3 287 2.7 201 2.4 - - 488 2.6 

Narlıdere 157 52.3 143 47.7 - 0.0 300 1.7 162 1.5 155 1.8 - - 317 1.7 

Ödemiş 49 66.2 25 33.8 - 0.0 74 0.4 414 3.9 282 3.3 1 33.3 697 3.7 

Seferihisar 102 58.6 70 40.2 2 1.1 174 1.0 83 0.8 65 0.8 - - 148 0.8 

Selçuk 95 59.7 64 40.3 - 0.0 159 0.9 84 0.8 54 0.6 - - 138 0.7 

Tire 20 54.1 17 45.9 - 0.0 37 0.2 226 2.2 198 2.4 - - 424 2.2 

Torbalı 327 59.6 220 40.1 2 0.4 549 3.2 320 3.0 215 2.6 - - 535 2.8 

Urla 169 59.1 115 40.2 2 0.7 286 1.7 204 1.9 134 1.6 - - 338 1.8 

İl dışı 461 61.7 286 38.3 - 0.0 747 4.3 1 0.0 -  0.0 -  -  1 0.0 

Belirtilmemiş 272 55.9 193 39.6 22 4.5 487 2.8 26 0.2 16 0.2 - - 42 0.2 

Toplam* 9590 55.8 7534 43.9 53 0.3 17177 100.0 10511 100.0 8419 100.0 3 100.0 18933 100.0 

*İl genelini temsil etmemektedir. Kayıtlardaki organ ampütasyonları ile ölüm nedeni düşük, 20 haftadan küçük fetüs ölümü ve gebelik haftası belirtilmeksizin cenin olarak kaydedilen 578 kayıt kapsam dışı tutulmuştur. 

**Çift kaydedilmiş 33 ölüm kaydı kapsam dışı tutulmuştur.  
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Ek 12: İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün 2010 yılı ölüm kayıtlarının yerleşim yerine göre eşleşme durumu 

 

 
Ölüm Sayısı 

YerleĢim Yeri 
Mezarlıklar Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü 

Ortak Yalnız Mezarlıklar 

Müdürlüğü 
Yalnız Sağlık Müdürlüğü 

Mezarlıklar Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü 

n % n % n % n %    n %     n % 

Aliağa 168 1.0 217 1.1 160   1.1 165 1.1     8 0.3    52 1.3 

Balçova 398 2.3 442 2.3 362   2.4 385 2.6   36 1.6   57 1.4 

Bayındır 213 1.2 251 1.3 198   1.3 181 1.2   15 0.6   70 1.7 

Bayraklı       1060 6.2 965 5.1 953   6.4 870 5.9 107 4.6   95 2.3 

Bergama 66 0.4 444 2.3  32   0.2   60 0.4   34 1.5 384 9.4 

Beydağ   1 0.0   51 0.3  -   0.0    7 0.0    1 0.0   44 1.1 

Bornova       1683 9.8       1725 9.1       1538 10.3       1578        10.6 145 6.3 147 3.6 

Buca       1740        10.1       1692 8.9       1564 10.5       1535        10.3 176 7.6 157 3.9 

Çeşme   25 0.1 101 0.5  17   0.1  26 0.2     8 0.3   75 1.8 

Çiğli 586 3.4 602 3.2 530   3.6 526 3.5   56 2.4   76 1.9 

Dikili   19 0.1 186 1.0  18   0.1  33 0.2     1 0.0 153 3.8 

Foça 134 0.8 130 0.7 128   0.9 110 0.7     6 0.3   20 0.5 

Gaziemir 349 2.0 324 1.7 314   2.1 285 1.9   35 1.5   39 1.0 

Güzelbahçe 141 0.8 166 0.9 126   0.8 147 1.0   15 0.6   19 0.5 

Karabağlar       2019        11.8       2886        15.2       1798 12.1       2321        15.6 221 9.6 565       13.9 

Karaburun  39 0.2  71 0.4  34   0.2  20 0.1    5 0.2   51 1.3 

Karşıyaka       1830        10.7       1826 9.6       1712 11.5       1706        11.5 118 5.1 120 3.0 

Kemalpaşa 411 2.4 393 2.1 330   2.2 311 2.1   81 3.5   82 2.0 

Kınık    2 0.0 116 0.6    1   0.0    9 0.1    1 0.0 107 2.6 

Kiraz    8 0.0  88 0.5    4   0.0  16 0.1    4 0.2   72 1.8 

Konak       2736        15.9       2761        14.6       2430 16.3       2513        16.9 306        13.3 248 6.1 

Menderes 337 2.0 368 1.9 322   2.2 278 1.9   15 0.6   90 2.2 

Menemen 399 2.3 488 2.6 376   2.5 359 2.4   23 1.0 129 3.2 

Narlıdere 300 1.7 317 1.7 267   1.8 284 1.9   33 1.4   33 0.8 

Ödemiş   74 0.4 697 3.7  40   0.3  64 0.4   34 1.5 633       15.6 

Seferihisar 174 1.0 148 0.8 163   1.1 139 0.9   11 0.5    9 0.2 

Selçuk 159 0.9 138 0.7 142   1.0 112 0.8   17 0.7  26 0.6 

Tire   37 0.2 424 2.2  23   0.2  41 0.3   14 0.6 383 9.4 

Torbalı 549 3.2 535 2.8 506   3.4 453 3.0   43 1.9   82 2.0 

Urla 286 1.7 338 1.8 257   1.7 296 2.0   29 1.3   42 1.0 

İl dışı 747 4.3    1 0.0 278   1.9    1 0.0 469        20.3    0 0.0 

Belirtilmemiş 487 2.8  42 0.2 245   1.6   37 0.2 242        10.5    5 0.1 

Toplam     17177     100.0     18933      100.0     14868       100.0     14868     100.0       2309      100.0       4065     100.0 
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Ek 13: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Komitesi Araştırma 

Başvurusu Onay Belgesi 
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Ek 13: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Komitesi Araştırma 

Başvurusu Onay Belgesi 
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Ek 14: İzmir Sağlık Müdürlüğü Araştırma İzni Yazısı 
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Ek 15: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanlığı’na 

gönderilen izin yazısı 
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