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Comparison of Covid-19 Caused Deaths of Turkey With Some Other 
Countries By Using Standardized Mortality Rates

Türkiye’deki Covid-19 Ölümlerinin Diğer Bazı Ülkelerle, 
Standardize Ölüm Oranları (SÖO) İle Karşılaştırılması 

Erhan ESER

ABSTRACTÖZ
The age distribution of the society (or how young or old they are) 
deflects real illness and death numbers, misleads us when interpreting 
the numbers, and leads to confusion in the results. The age distributi-
on of the countries must be taken into consideration when comparing 
Covid-19 related mortality rates between the countries. In this study, 
Covid19 deaths were compared with those of other countries Covid 
mortality rates by using Standardized Mortality Rates (SMR).
Calculation of SMR is based on “indirect standardization “ method. 
Simply SMR is obtained by dividing the observed number of deaths 
to the expected number of deaths of the target country, where the tar-
get country is Turkey in this study. The cumulative observed Covid-19 
deaths of Germany, United Kingdom, China, Italy, the Netherlands, 
South Korea and Australia in certain days, were compared with Co-
vid-19 cumulative of Turkey in the same days. This means that when 
the age distribution of Germany was taken as the reference, the Co-
vid-19 deaths observed in Turkey is 37% higher than expected (higher 
than Germany).
Corona caused deaths were higher in Turkey than in Germany, South 
Korea and Australia whereas lower than in Italy, China (Wuhan), the 
Netherlands and UK. This article gives the details pf the calculation of 
SMR, based on the number of deaths observed on April 21 in Germany 
(4642), and the number of deaths from 2259 to Turkey. Obviously the 
number of deaths was approximately doubled in Germany than in Tur-
key, but the SMR was calculated as 1.37 in favor of Germany.
It seems that age-standardized Covid-19 caused deaths registered in 
Turkey are higher than in some countries and lower than some ot-
hers. In terms of Covid-19 mortality, Turkey has a double advantage: 
1-Young population and higher female/male ration in the elderly po-
pulation. These results show us that numbers should be interpreted 
with caution when saying that “Turkey, Covid caused  deaths in Tur-
key is lower or higher than all the other countries”. When comparing 
the morbidity or mortality rates of countries, it is absolutely necessary 
to use the Standardized Incidence (SIR) or Mortality ratios (SMR). 
The exact results are expected to be reached when the outbreak results 
in all countries.

Toplumun yaş dağılımı (ya da ne kadar genç ya da yaşlı oluşu) gerçek 
hastalanma ve ölüm rakamlarını saptırır, bizi rakamları yorumlarken 
yanıltır, sonuçlarda karışıklıklara yol açar. Türkiye’deki Covid-19 a 
bağlı mortalite hızlarını diğer ülkelerle karşılaştırırken bu ülkelerin 
yaş dağılımının dikkate alınması gerekir. Bu çalışmada Türkiye’deki 
Covid ölümleri diğer ülke ölüm verileriyle Standardize Ölüm Oranları 
(SÖO) kullanılarak karşılaştırılmıştır.
SÖO’nın hesaplanması, “indirekt (dolaylı) standardizasyon” yönte-
mine dayanmaktadır. Basitçe SOÖ, hedef ülkedeki (ki burada hedef 
ülke Türkiye’dir) gözlenen ölüm sayılarının beklenen ölüm sayılarına 
bölerek elde edilecek  olan katsayıyı ifade etmektedir. Almanya, Birle-
şik Krallık, Çin, İtalya, Hollanda, Güney Kore ve Avustralya’da çeşitli 
günlerde gözlenen yığılımlı Covid-19 ölümleri aynı günlerdeki yığı-
lımlı Türkiye ölümleri ile karşılaştırılmış, SÖO’ları hesaplanmıştır. 
SÖO’ları hesaplanarak, Türkiye’de gözlenen Covid-19 nedenli ölüm-
lerin Almanya, Güney Kore ve Avustralya’dan daha yüksek, İtalya, 
Çin, Hollanda ve Birleşik Krallıktan daha düşük olduğunu görüyoruz.  
Bu makalede hesap ayrıntıları verilen Almanya’da 21 Nisan tarihinde 
gözlenen ölüm sayısı (4642) Türkiye’nin ölüm sayısı olan 2259’dan 
yaklaşık iki katı kadar daha yüksektir, ancak SÖO 1.37 olarak hesap-
lanmıştır. Yani Almanya yaş dağılımı referans yaş grubu olarak kabul 
edildiğinde Türkiye’de gözlenen ölümler, beklenenden %37 oranında 
daha yüksektir. 
Türkiye, Covid ölümleri açısından, nüfusunun çok genç oluşu ve yaşlı 
nüfusu içinde COVİD ölüm olasılığı daha düşük olan kadın cinsiyetin 
gelişmiş ülkelerden daha yüksek oranda olması nedeniyle çifte avanta-
ja sahiptir. Covid-19 nedenli ölümlerin bazı ülkelerde Türkiye’de göz-
lenenden daha düşük olduğu, bazı ülkelerde ise daha yüksek olduğu 
izlenmektedir. Bu sonuçlar bize “Türkiye, Covid ölümleri açısından 
diğer bütün ülkelerden daha iyidir ya da daha kötüdür” demek için  
rakamların daha dikkatle yorumlanması gerektiğini göstermektedir. 
Kesin sonuçların bütün ülkelerde salgın sonuçlandığında ortaya çık-
ması beklenir.
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Giriş

Toplumdaki sağlık sorunları ve hastalıkların sağ-
lık sistemi tarafından nasıl yönetildiği ve hizmet 
yükü ve başarı göstergeleri olarak hastalanma 

ve ölümlerle ilgili göstergeler kullanılır. Ölüm 
göstergeleri temel olarak iki temel gruba ayrılır. 
Ölümlülük (mortalite) ve Öldürücülük (Fatalite). 
Bu iki ölüm göstergesini de bir orantı gibi düşü-
nürsek her zaman “pay” kısmında ölüm sayısı 
olur. Değişen şey paydaya ne koyduğumuzdur. 
Ölümlülükte (mortalite) paydaya “nüfus” konur, 
Öldürücülükte (Fatalite) ise paydaya “hastalığa 
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yakalananlar “ konur. Son günlerde çeşitli ortam-
larda gördüğümüz “Vaka Ölüm oranı “ olarak 
söylenen gösterge aslında “Olgu Fatalite Hızı” 
dır. Genellikle Mortalite toplum sağlığında daha 
çok kullanılan bir göstergeyken fatalite daha çok 
klinik başarının izlenmesinde kullanılan bir epi-
demiyolojik göstergedir. Yani toplumdaki ölüm 
yükü mortalite ile ölçülürken klinikteki başarı 
fatalite ile ölçülür. Ancak farklı toplumların ve-
rilerini karşılaştırırken her ikisi için de epidemi-
yologların özelikle çok dikkat ettikleri ve özenle 
izledikleri konu toplumların yaş dağılımıdır. Top-
lumun yaş dağılımı (ya da ne kadar genç ya da 
yaşlı oluşu) gerçek hastalanma ve ölüm rakamla-
rını saptırır, bizi rakamları yorumlarken yanıltır, 
sonuçlarda karışıklıklara yol açar. Nitekim Covid 
salgınında da toplumların yaş dağılımının ülkeleri 
karşılaştırırken dikkate alınması gerektiği özellik-
le bildirilmektedir(1).  Bu karışıklığı ve olası ha-
tayı önlemek için yapacağımız iki şey vardır. Ya 
rakamları verirken «yaşa özel olarak» verirsiniz, 
örneğin mortalite ya da fatalite hızlarını tüm top-
lum için vermek yerine yaş gruplarına özel olarak 
verirsiniz ve bu yaşa özel hızları karşılaştırırsınız, 
ya da karşılaştırılan toplumların “yaş dağılımı 
benzer olsaydı ölüm oranları nasıl olurdu?” soru-
suna yanıt vermek üzere rakamları ona göre dü-
zeltilmiş olarak verirsiniz.  İşte bu yazıda Türkiye 
Covid-19 ölümleri,diğer ülke ölümleri ile bu ikin-
ci yöntem ile karşılaştırılarak gösterilmektedir. 
Bu yönteme yaşa göre standardizasyon yöntemi 
adını veriyoruz.

Bu çalışmayı planlamamızın temel nedeni, baş-
ta kanser insidansları gibi Türkiye’nin hastalık 
ve ölümlülük sıklıklarını karşılaştırırken gördü-
ğümüz yaşın karıştırıcı, yanıltıcı etkisidir. Yaşın 
hastalanma ya da ölüm üzerinde etkili olduğu 
bilinen sağlık sorunlarında bölgeler ve ülkelerin 
hız ve oranlarının yaşı standardize ederek karşı-
laştırılması epidemiyolojik bir gerekliliktir. Nite-
kim Türkiye’nin toplam nüfusu içindeki 65 yaş ve 
üstü nüfus oranının %9’lar civarındayken bu oran 
hemen diğer bütün Avrupa ülkelerinde % 19-23 
‘dur. Bu da bize, Covid-19 ölüm riskini en çok 
artıran ileri yaş açısından Türkiye’nin diğer geliş-
miş ülkelerden daha farklı sonuçların beklendiği 
bir ülke olabileceğini düşündürmüştür. Bu araş-

tırmanın amacı Türkiye’nin ve diğer bazı batılı 
ülkelerin  Coivd-19 nedenli bildirilen ölümlerini, 
yaşın karıştırıcı etkisini ortadan kaldırarak ortaya 
koymaktır.

Gereç-Yöntem
Bu çalışmada, çeşitli ülkelerin nüfuslarının ve 
ölümlerinin yaşa göre dağılımları ve Türkiye 
nüfusunun yaşa göre dağılımı ilgili resmi web 
sitelerinden elde edilmiştir(2,12). Yaş ve ölümle-
rin yaşa göre dağılımının elde edildiği her ülke, 
referans toplum kabul edilmiş ve her birinin yaş 
dağılımı referans alınarak Türkiye için o tarihteki 
yığılımlı beklenen ve gözlenen Covid-19 nedenli 
ölüm sayıları hesaplanmıştır. Buna göre yaşa göre 
“Standardize Ölüm Oranları” (SÖO) hesaplan-
mıştır. SÖO’nın hesaplanması, epidemiyolojinin 
konusu olan “indirekt (dolaylı) standardizasyon” 
yöntemine dayanmaktadır. İndirekt standardizas-
yon, sadece nüfusunun yaş dağılımı bilinen, an-
cak olguların (ki burada olgu “ölüm”dür) yaşa 
göre dağılımı bilinmeyen bir ülkedeki olay/ölüm 
sıklığının, hem nüfusun yaş dağılımı bilinen 
hem de olay ya da ölümlerin yaşa göre dağılımı 
bilinen bir diğer ülkedeki olay/ölüm sıklığı ile 
karşılaştırılması temeline dayanır. Basitçe SOÖ, 
hedef ülkedeki (ki burada hedef ülke Türkiye’dir) 
gözlenen ölüm sayılarının beklenen ölüm sayıla-
rına bölerek elde edilecek  olan katsayıyı ifade et-
mektedir. Bu çalışmada çeşitli ülkelerdeki Covid 
Ölümleri ile Türkiye Covid-19 ölümleri karşılaş-
tırıldı. Bu karşılaştırmada, öncelikle Türkiye’deki 
“beklenen ölüm sayısı” hesaplandı. Hesaplamala-
rın nasıl yapıldığını göstermek amacıyla Alman-
ya ile yapılan karşılaştırmanın ayrıntılı verileri 
sunulmuştur. Almanya nüfusunun yaş dağılımı 
hesaba katılarak Türkiye’de beklenen ölüm sayısı 
hesabı şöyle yapılmıştır: Her bir yaş grubu için 
ayrı ayı olmak üzere, Almanya’da gözlenen ölüm 
sayısı, aynı yaş grubundaki nüfusa bölündü ve çı-
kan rakam 100 000 ile çarpıldı. Örneğin 60 yaş 
altı yaş grubu için Almanya’da 21 Nisan 2020 gü-
nüne dek gözlenen yığılımlı Covid-19 ölüm sayısı 
olan 209 sayısı Almanya’nın 60 yaş altı nüfusu 
olan 59 842480ile çarpıldı ve çıkan sayı 100 bine 
bölündü. Elde ettiğimiz yaşa özel mortalite hızı 
yüz bin nüfus için 0.35 olarak hesaplandı. Daha 
sonra da bu yaşa özel mortalite hızı (0.35) Türki-



66

Sağlık ve Toplum  Özel Sayı Temmuz - 2020

ye’nin 60 yaş altı nüfusu (72810183) ile çarpıldı 
ve elde edilen rakam 100 000 ‘e bölündü. Sonuç 
olarak elde edilen rakam (255), o yaş grubu için 
Türkiye’de beklenen Covid-19 ölüm sayısını ver-
di. Daha sonra her bir yaş grubu için ayrı ayrı 
hesaplanan bu beklenen ölüm sayıları toplanarak 
Türkiye için 21 Nisan tarihine kadar olması bek-
lenen toplam yığılımlı ölüm sayısı ( 1645) hesap-
landı. Buradaki varsayım, yukarıda da belirttiği-
miz gibi “eğer Türkiye’deki yaş dağılımı Alman-
ya’daki gibi olsaydı Türkiye’de kaç ölüm olması 
beklenirdi” sorusunun yanıtıdır. Daha sonra da 
Türkiye için gözlenen ölüm sayısı, burada he-
saplanan beklenen ölüm sayısına bölünerek SÖO 
hesaplandı. Diğer ülkeler için aynı yöntem kulla-
nılarak SÖO’ları hesaplandı.

Bulgular
Tablo 1 ‘de Almanya örneğinde, Yaşa göre “Stan-
dardize Ölüm Oranları”nın nasıl hesaplandığı 
gösterilmiştir. Almanya’da 23 Nisan tarihinde 
gözlenen ölüm sayısı (4642) Türkiye’nin ölüm 
sayısı olan 2259’dan yaklaşık iki katı kadar daha 
yüksektir, ancak SÖO 1.37 olarak hesaplanmış-
tır. Yani Almanya yaş dağılımı referans yaş gru-
bu olarak kabul edildiğinde Türkiye’de gözlenen 

ölümler, beklenenden %37 oranında daha yük-
sektir. Diğer ülkelerle ilgili hesaplamaların ayrın-
tısına burada verilmemiş, sadece Almanya örne-
ğindeki hesaplama tablo 1’de sunulmuştur. Çeşitli 
ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye›de Covid 19 
nedeniyle bildirilen Yaşa Göre düzeltildiğinde 
beklenen ve gözlenen ölüm sayılarının oranı 
(Yaşa göre Standardize Ölüm Oranları) aşağıdaki 
tablo 2›de sunulmuştur. Tablo 2’de çeşitli ülkeler-
de gözlenen Covid-19 nedenle ölümler referans 
olarak alındığında hesaplanan SÖO’ları açısından 
Türkiye’de gözlenen Covid-19 nedenli ölümlerin 
Almanya, Güney Kore ve Avustralya’dan daha 
yüksek, İtalya, Çin, Hollanda ve Birleşik Kral-
lıktan daha düşük olduğunu görüyoruz.  Tablo 
2’de ayrıca Almanya ve Hollanda için üç ayrı 
tarih için üçer kez, İtalya için ise farklı tarihler-
de iki kez SÖO hesaplanmıştır. Farklı tarihlerde 
hesaplanan SÖO›larının farklılaştığını görüyoruz. 
Almanya›da SÖO’nı önce 1.26’dan  1.37’ye yük-
selirken daha sonra tekrar 1.26’ya döndüğünü;  
Hollanda’da ise farkın zaman geçtikçe azalarak  
4.47’den 3.65’e ve sonra da 2.88’e düştüğünü; 
İtalya’da ise 8.09’dan 4.39’a indiğini görüyoruz. 

Yaş grubu
                           Türkiye                                                                      Almanya
Beklenen Ölüm 
sayısı

Nüfus Gözlenen Ölüm sayısı Nüfus (yuvarlanmış) Mortalite (100 binde)

<60 yaş 255 72810183 209 59 842480 0.35
60-69 240 5968559 417 10347526 4.02
70-79 459 3216491 1082 7589596 14.26
80-89 572 1294087 2102 4758437 44.17
90+ 119 140287 831 978961 84.89
Toplam 1645 72810183

Almanya=4642

Türkiye=2259

Tablo 1- 21 Nisan 2020 gününe dek Covid 19 nedeniyle bildirilen tüm (yığılımlı) ölüm verilerine 
göre, Almanya ile karşılaştırıldığında Türkiye’de bildirilen ölümler “Yaşa Göre düzeltildiğinde” 
beklenen ve gözlenen ölüm sayılarının oranı, 2020

Tablo dipnotu: Türkiye’de 21 NİSAN 2020 tarihinde Gözlenen Covid nedeniyle bildirilmiş Yılığımlı (GÖZLENEN) 
Ölüm sayısı=2259  ;    Almanya’daki yaş dağımı Türkiye’de olsaydı (yaşa göre düzeltme) Türkiye’de beklenen 
Covid nedenli ölüm sayısı 1645 olacaktı.  Standardize Ölüm Oranı= 2259 / 1645 = 1.37.
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Tablo 2- Türkiye’de yaşa göre düzeltilmiş 
Covid19 nedeniyle bildirilen ölüm oranlarının 
diğer bazı ülkelerden bildirilen ölüm oranları 
ile karşılaştırılması (Standardize Ölüm 
Oranları), 2020
Referans Ülke Yığılımlı 

Covid 
Ölümleri tarihi

Türkiye’de 
Covid-19 nedenli 
Standardize Ölüm 
Oranı ve fazladan 
ölüm yüzdesi*

Almanya 13 Nisan 2020
21 Nisan 2020
07 Mayıs 2020

+1.26 (% 26)
+1.37 (% 32)
+1.26 (% 26)

İtalya 13 Nisan 2020
22 Nisan 2020

-8.09 (% 709)
-4.39 (% 339)

Güney Kore 15 Nisan 2020 +6.29 (% 529)
Çin /Wuhan) 15 Nisan 2020 -5.69 (% 469)
Avustralya 15 Nisan 2020 +29.80 (% 2880)
Hollanda 14 Nisan 2020

21 Nisan 2020
07 Mayıs 2020

-4.47 (% 347)
-3.65 (% 265)
-2.88 (%188)

Birleşik 
Krallık

14 Nisan 2020 -4.87 (% 387)

* Rakamın yanındaki (+) işareti Türkiye’deki 
FAZLADAN ölümleri, (-) işareti ise karşı ülkede-
ki fazladan ölümü  belirtmektedir. 

Tartışma
Bu yazıda, ulusal ve uluslararası web sitelerinden 
bildirilen genel nüfusun yaş dağılımına ve Covid 
-19 nedenli ölümlerin yaş dağılımına ulaşılabil-
miş olan bazı ülkeler referans kabul edilerek Tür-
kiye’nin Covid-19 ölümleri, bu ülkelerle yaşın 
karıştırıcı etkisi ortadan kaldırılarak karşılaştır-
malı olarak değerlendirilmiştir.

Almanya örneğinde görüldüğü gibi toplumların 
yaşlı nüfus oranları bizi yanıltabilmektedir. Al-
manya’da 21 Nisan tarihinde gözlenen (fiili) 
ölüm sayısı (4642) Türkiye›nin Covid nedenli 
ölüm sayısı olarak bildirilen 2259’dan yaklaşık 
iki katı kadar daha yüksek olsa da -her iki ülkenin 
nüfus büyüklüklerinin neredeyse eşit olduğu da 
düşünüldüğünde- yaşa göre düzeltmeyi yaptığı-
mızda- aslında Türkiye’de Covid nedeniyle sap-
tanan ölüm sayısının Almanya’da bildirilen ölüm 
sayısından % 37 oranında daha fazla olduğunu 
görüyoruz. Bu da bize ülkelerin nüfus yaş grubu 
dağılımlarının, bizi ölüm ve hastalanma sıklıkları-

nı yorumlarken önemli ölçüde yanıltabileceğinin 
bir göstergesidir. Türkiye Covid-19 ölümlerinin 
benzer şekilde Güney Kore’den de 6.29 kat daha 
fazla olduğunu tablo 2’den izliyoruz.  Ancak aynı 
tabloda, Türkiye’de gözlenen Covid-19 ölümle-
rinin örneğin 22 Nisan 202 tarihinde İtalya’dan 
4.39 kat, Hollanda’dan ise 21 Nisan 2020 tarihin-
de 3.65 kat daha az olduğunu da görüyoruz. Gö-
rüleceği gibi ölümlerin bazı ülkelerde Türkiye’de 
gözlenenden daha düşük olduğu, bazı ülkelerde 
ise daha yüksek olduğu izlenmektedir. 

Ancak Tablo  2’deki sonuçları yorumlarken üç 
önemli noktayı mutlaka göz önünde tutmak ge-
rekir:
1-Bunlardan birincisi ve en önemlisi, bu ülkeler-
deki “vaka tanımının» nasıl yapıldığıdır. Türkiye 
DSÖ ‘nün Mart ayında önerdiği uluslararası has-
talık sınıflamasını (ICD)  hala kullanmamakta ıs-
rar etmektedir. DSÖ’nün revize ettiği ICD kodla-
masında(13) iki tanım vardır: “Kesin (PCR pozi-
tif) olgu ya da Kuvvetli şüpheli (BT pozitif)  olgu. 
Bütün ülkelerdeki yaklaşımı henüz bilemesek de 
örneğin Birleşik Krallık (UK) vaka tanımında 
DSÖ kriterlerini uyguladığını söylemektedir. 
Yani Birleşik Krallık ölümleri hem test (PCR) 
pozitif kesin olguları hem de şüpheli olguları 
içermektedir. Yani tablo 2’de gördüğümüz Tür-
kiye UK karşılaştırmasında bunu da dikkate al-
malıyız, çünkü Türkiye sadece PCR pozitif ol-
gularını bildirmekte, şüpheli olgular istatistiklere 
yansımamaktadır.  Benzer bir yaklaşımı, salgının 
ilerleyen günlerinde Çin de uygulamıştır.  Nite-
kim Çin daha sonra şüpheli ölümlerini de olgu 
sayılarına eklemiştir.

2-Bizi yanıltabilecek ikinci nokta ise burada yap-
tığımız ülkeler arası ölüm sayısı karşılaştırmala-
rını o güne kadar olan ölümler için yapmış olma-
mızdır. Salgının çeşitli ülkelerdeki başlayış ve ilk 
ölüm tarihi önemlidir. Yani ülke karşılaştırmaları 
ilk ölüm tarihinden sonraki aynı günlerde yapıl-
malıdır (Örneğin ilk ölümden sonraki 30›uncu 
günde vb.). Bu nedenle ilk ölüm tarihi diğer bütün 
ülkelerden çok daha geç olan (16 Mart 2020) ve 
daha tepe (pik) noktasına ulaşmamış olan Türki-
ye’deki ölümlerin henüz daha beklenenden düşük 
olacağını tahmin etmek zor değildir.  Dolayısıyla 
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bu karşılaştırmaların, veriler elde edilebilseydi,  
karşılaştırılan iki ülkede de ilk ölümden sonraki 
aynı günler için yapılması daha uygun olurdu. Ve-
rilerimizde bununla ilgili kanıtlar da sunuyoruz. 
Tablo 2’ye bakıldığında Almanya, İtalya ve Hol-
landa ile ölüm sayılarının (yaklaşık 10 gün) farklı 
tarihlerde yapılan karşılaştırmalarında Standart 
Ölüm Oranlarında değişimler izliyoruz. Türkiye 
Covid ölümlerinin zaman geçtikçe Almanya’dan 
daha fazlalaştığı, Hollanda ve İtalya ölümleri ile 
Türkiye ölümleri arasındaki farkın da azaldığını 
görüyoruz. Bu da Türkiye’nin salgının daha tır-
manma aşamasında olduğunu, salgın başlangıç 
günü açısından diğer ülkelerden daha geride ol-
duğunu göstermektedir. Bunu gösteren iki kanıtı-
mızdan birisi, Türkiye Almanya Covid-19 ölümle-
rinin Türkiye olgularının düşüşte olduğu 7 Mayıs 
tarihinde karşılaştırdığımızda İÖO’larının düşme-
ye başlaması ve salgının şiddeti Türkiye’den çok 
daha önce yavaşlamış olan Hollanda ile yapılan 
İÖO’larının gideren düşmekte olduğudur.

3- Toplumları karşılaştırırken yaş dışında 
Covid-19’a özel bir diğer karıştırıcı değişke ise 
cinsiyettir. Bilindiği gibi Covid-19 erkeklerde 
kadınlara göre çok daha büyük sıklıkla 
gözlenmekte ve ölümler de erkeklerde çok daha 
fazla orandadır(14,15). Bu açıdan da Türkiye’nin 
gelişmiş batılı ülkelere göre bir avantajı vardır. 
Ne yazık ki bu avantaj, Türkiye’nin dezavantajlı 
olduğu diğer bir sağlık sorununun (Türkiye’de 
erişkin erkeklerin olasılıkla kardiyovasküler 
hastalıklar ve diğer çevresel nedenlerle erken 
ölümlerinin) bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ölümlerin daha yüksek olduğu ileri yaş 
gruplarında kadın erkek oranı Türkiye’de diğer 
batılı ülkelerdeki orandan çok daha yüksektir. 
Bu da 65 yaş üstündeki yaş gruplarında Covid 
ölümlerini daha da düşürmüş olabilir.

4- Sonuçları daha dikkatle değerlendirmemi-
zi gerektiren son unsur da ülkelerdeki mortalite 
düzeyinin her zaman o ülke için iyi veya kötü ola-
rak yorumlanmasındaki güçlüktür. Örneğin göre-
celi kapalı bir toplumda mortalitenin, ticari ve tu-
rizm hareketliliği yüksek olan toplumlardan daha 
yüksek vaka sayısı ve dolayısıyla ölüm olasılığına 
yol açması beklenir. İşte bu son kısıtlılığın önlen-
mesi ise yukarıda sözünü ettiğimiz, ülkelerin yaş 

grupları içinde “fatalite hızları”nın (Vaka Ölüm 
oranlarının) ortaya konması ile mümkün olacak-
tır. Ancak Olgu Fatalite Hızlarının da süregiden 
salgınlarda dikkatle hesaplanması gerektiğini de 
anımsatmak gerekir. Örneğin varsayalım ki 22 
Nisan tarihi için Fatalite hızını, 22 nisan tarihine 
kadar olan yığılımlı  ölüm sayısını, yine o tarihe 
kadar olan vaka sayısına bölerek hesaplamak ha-
talı olur. Bunun için o ülkedeki ilk tanıdan ölüme 
kadar geçen ortalama sürenin (T süresinin ) hesap-
lanarak “T süresi” kadar önceki günde saptanan 
yığılımlı vaka sayısı paydaya yerleştirilmelidir16.  
Örneğin bu süre 10 gün ise o zaman paydaya ko-
nulacak hasta sayısı 12 Nisan günündeki yığılımlı 
olgu sayısı olmalıdır.  Dolayısıyla görsel basında 
Sağlık Bakanlığının aynı tarihte tespit edilen yı-
ğılımlı ölüm sayısını aynı tarihteki yığılımlı ölüm 
sayısına bölerek verdiği Vaka Ölüm oranı (ki 22 
Nisan 2020 günü bu hız 2.4 olarak verilmişti) ha-
talı bir yaklaşımdır.

Bu çalışmanın, özellikle Türkiye’deki veri kay-
naklarına ulaşamamaya dayanan bazı kısıtlılıkları 
vardır. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuryeti Sağlık 
Bakanlığı Covid-19’a bağlı ölümleri sadece gün-
lük sayılarla toplumla paylaşmakta, ölümlerin 
yaş, cinsiyet, coğrafi dağılım gibi sosyo-demog-
rafik değişkenlere dağılımı araştırmacılar tara-
fından bilinmemektedir. Eğer yaş dağılımı veri-
lebilseydi doğrudan yaş düzeltmesi yapılabilir, 
cinsiyet verilseydi burada görülen çözümlemeler 
cinsiyete göre tabakalı olarak da sunulabilirdi. 

Sonuç
Bu araştırmanın bulguları, -epidemiyolojide çok 
iyi bilinen- hastalanma ve ölümlülük gibi yaştan 
etkilenen sorunlarla ilgili bölgesel ya da ulusal 
karşılaştırmalarda salt hastalık ya da ölüm sayıla-
rına dayanılmasının bizi ciddi yanılgılara götüre-
bileceği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Dolayısıyla bu sonuçlar bize “Türkiye Covid-19 
ölümleri açısından diğer bütün ülkelerden daha 
başarılıdır ya da başarısızdır” demek için  rakam-
ların daha dikkatle yorumlanması gerektiğini gös-
termektedir. 

Türkiye, Covid ölümleri açısından, nüfusunun 
çok genç oluşu ve yaşlı nüfusu içinde COVİD 
ölüm olasılığı daha düşük olan kadın cinsiyetin 
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gelişmiş ülkelerden daha yüksek oranda olması 
nedeniyle çifte avantaja sahiptir. 

Türkiye Covid-19 ölüm oranları, bu çalışmada 
örnek ülkeler olarak karşılaştırılan İtalya, Birle-
şik Krallık, Çin (Wuhan) ve Hollanda’dan daha 
düşük, Avustralya, Güney Kore ve Almanya’dan 
daha yüksektir. Kesin sonuçların bütün ülkelerde 
salgın sonuçlandığında ortaya çıkması beklenir.
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