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                                   ÖZET 

Babaoğlu, Ü.T. (2011). Ġstanbul ilinde erken yaĢ ölümlerinin CBS ile değerlendirilmesi. 

Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı AD. Doktora Tezi. 

Ġstanbul.  

Türkiye‟de kentsel yerleĢimlerde, ölüm hızlarının ve ölüm nedenlerinin coğrafi bilgi 

sistemleri (CBS) kullanılarak incelenmesi yeni bir araĢtırma alanıdır.  Kentlerde, sağlık 

hizmeti sunumunun planlanmasında çeĢitli yaĢ gruplarına ait ölüm hızları ve ölüm 

nedenlerinin bilinmesi sağlık planlayıcıları ve sağlık hizmeti verenler için önemli bir 

bilgi kaynağıdır. Bu çalıĢmada Ġstanbul‟da ilçelere göre beĢ yaĢ altı, 15-24, 25-34 ve 35-

44 yaĢ aralılıklarında meydana gelen ölümlerin ilçe sosyo ekonomik düzeyine göre CBS 

ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu yaĢ gruplarındaki ölümlerin çoğu erken ve 

önlenebilir ölümlerdir. Bu açıdan sorunların büyüklüklerinin saptanması, coğrafi açıdan 

riskli bölgelerin tanımlanması mümkün olacaktır.  

AraĢtırmanın tipi ekolojiktir. Veri kaynakları TÜĠK nüfus ve yaĢa özel ölüm verileri, 

ĠBB Mezarlıklar Müdürlüğü ölüm kayıtları ve Maliye Bakanlığı arsa birim 

fiyatlarıdır(arsa birim fiyatları ilçelerin sosyo ekonomik düzeylerini belirlemek için 

kullanıldı). ÇalıĢma zamanı; çalıĢmada 2005-2009 yılları arasınındaki erken yaĢ 

ölümleri kullanılmıĢtır. Ġlçe nüfuslarına göre yaĢ gruplarında meydana gelen ölüm 

hızlarının her yıl için Z değerleri ve tüm yıllar için ortalama Z değeri hesaplanarak ayrı 

ayrı Ġstanbul ilçe sayısal hartitasına yerleĢtirildi. Yer birim değerlerine göre Ġstanbul‟un 

ilçelere göre sosyo ekonomik haritası oluĢturuldu. Erken yaĢ ölümlerin, özellikle 

Ġstanbul Avrupa yakasında yer alan, arsa birim fiyatı görece düĢük ilçelerde, yaĢa göre 

yüksek ölüm hızı Z değerleri saptandı. Sonuç olarak erken yaĢ ölüm hızlarında artıĢ 

görülen ilçelerde, öncelikli olarak bu ölümleri azaltmaya yönelik koruma ve sağlığı 

geliĢtirme programlarının yaĢama geçirilmesinin uygun olacağı belirlenmiĢtir.      
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ABSTRACT 

BABAOĞLU, Ü.T. (2011). Assessment of premature deaths in Istanbul using 

Geographic Information System. Istanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Public Health. Doctoral thesis. Istanbul.   

 

Analyzing mortality speed and reasons basing on mortality data by using Geographic 

Information Systems (GIS) is a new research area in Turkey. Knowing the mortality 

speed and reasons between different age groups is an important resource in planning the 

health service in towns for health planners and health services stuff. The goal of this 

research is to analyze the death reasons that occurred in different towns of Istanbul 

among people between ages of 15-24, 25-34, 35-44 and under 5 by using GIS. Most of 

the deaths observed between these age groups are early and preventable deaths. 

Analyzing the enormity of these problems and determining the risky areas in 

geographical respect will be possible.  

The type of this research is ecological. Data resources are Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) data‟s, Istanbul Metropolitan Municipality Cemetery Department and 

Ministry of Finance building plot unit prices (building plot unit prices are used to 

determine the districts socioeconomic level). Timeline of this research contains early 

deaths that occurred between the years 2005-2009. The speed of deaths based on district 

population between age groups is calculated by determining Z and for average Z is 

calculated for all years. The calculated Z for each year and average Z for all years have 

been placed on the numeric Istanbul district maps. Also a district socioeconomic map 

has been created based on the place values.  Early deaths especially happened in the 

European part of Istanbul, especially in areas with low place values and a high death 

rate Z score according to age was calculated for early deaths. As a result, protection 

based on preventing early deaths and programs to improve health should be realized in 

districts where early age death speeds are different. 

Key Words: Geographic Information System (GIS), Medical geography, ICD-10, Age 

spesific mortality, Socio economic factor, Istanbul 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

“Sağlık coğrafyası” veya diğer bir deyiĢle “Tıbbi coğrafya” kısaca insan 

hastalıkları ile çevresel koĢulların iliĢkiselliğini araĢtıran, bunu yaparken tıp ve 

coğrafyaya ek olarak sosyoloji, antropoloji, ekonomi, psikoloji, istatistik, kartografya 

gibi birçok bilimden yararlanarak hastalık ve sağlığa “bütüncül” bir bakıĢ açısı getiren 

zengin bir alandır. Sağlık coğrafyası, tüm bu disiplinlerin tekniklerini kullanır, 

kavramlarından yararlanır ve ekolojik uzamla ilgili perspektifler katar. Coğrafyanın 

interdisipliner doğası; fiziki, biyolojik ve sosyal bilimler arasında köprü oluĢturur. 

Sağlık coğrafyası alanında yapılan araĢtırmalarda asıl amaç, sağlık olayının uzamsal 

dağılımının belirlenmesidir. Daha sonraki aĢamalarda ise, sağlık olayının neden belirli 

Ģekillerde dağılım gösterdiği ve neden orada olduğu açıklanmaya çalıĢılır (1, 2). 

Sağlık coğrafyasının 1800‟lü yılların baĢına kadar uzanan bir geçmiĢi vardır. Bu 

yıllarda sağlık coğrafyası alanında yapılan çalıĢmalar, salgın hastalıkların yayılma 

yollarının belirlenmesi, kontrolünün sağlanması ve hastalıkların haritalanması ile 

baĢlamıĢtır. Alman ordusu sağlık teĢkilatı tarafından 1943-1945 yılları arasında Alman 

ordusunun iĢgal ettiği topraklardaki salgın hastalıkları gösteren “Seuchen Atlas” , II. 

Dünya SavaĢından sonra Melwyn Howe „un “National atlas of disease mortality” (3), 

 Geographical Review de yayınlanan çocuk felcinin yeryüzündeki dağılım haritaları 

hastalık haritalamasının veya tıbbi kartografinin en güzel örnekleridir (4). 

Günümüzde Sağlık coğrafyasında iki temel yaklaĢım dikkat çekmektedir. 

Birincisi hastalıkların coğrafi dağılımını inceleyen coğrafi epidemiyolojidir. Ġkincisi ise 

sağlık planlanması ve sağlık hizmetlerinin mekansal dağılımına görsel bakıĢ 

sağlamasıdır (5). 

Hastalıkların coğrafi dağılımlarının bilinmesi ülkelerin sağlık politikaları ve 

yatırımları için olmazsa olmaz koĢullarından birisidir (6). CBS teknolojilerindeki 

geliĢmeler ve istatistiksel yöntemler sayesinde, coğrafi olarak tanımlı bir bölgedeki 

sağlık ve nüfus verisi bir arada değerlendirilmekte ve hastalık risklerinde mantıklı 

konumsal değiĢikliklerin araĢtırılmasına olanak sağlamaktadır. CBS, özellikle sağlıkla 

ilgili olayların izlenmesi ve analizlerinin yapılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca hastalık 

haritalama, coğrafi korelasyon çalıĢmaları, çevresel risk değerlendirme ve hastalık 

kümeleme uygulamaları da yapılabilmektedir (7). 
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Sağlık sistemlerini çeĢitli açılardan inceleyecek çalıĢmaların para, kaynak ve 

zaman gerektirdiği bir gerçektir. Bu nedenle sağlık belirliyicilerinin, karmaĢık 

etkileĢimini anlamamıza geniĢ ve yerel ölçekte sağlayacak hızlı ve düĢük maliyetli 

araçlara ihtiyaç vardır (8). 

 GeçmiĢte sağlık coğrafyası alanında yapılan çalıĢmalarda geleneksel kartografi 

yöntemleri kullanılarak, oldukça zahmetli olan ve uzun sürede yapılabilen hastalık 

haritalaması uygulamaları, günümüzde coğrafi bilgi sistemleri ( CBS ) sayesinde çok 

kolaylaĢmıĢ, çok fazla detayı bir arada gösterme olanağı sağlamıĢtır.  

Son yıllarda CBS kullanılarak yapılan çok önemli bir çalıĢma; ABD‟de “Center 

of  Disease Control” (CDC) tarafından hazırlanan bir atlastır. Burada belli hastalıkların 

görüldüğü yerler, sağlığı etkileyen faktörler, sosyolojik ve antropolojik verilerin 

dağılımı, sağlık hizmetlerinin dağılımı ile ilgili çok geniĢ bir veri kaynağı 

oluĢturulmuĢtur. Yine CDC tarafından hazırlanan “travelers health” web sitesinden 

uluslararası yolculuk yapanların gidecekleri bölgelerde karĢılaĢabilecekleri sağlık 

riskleri ve ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda bilgi edinilebilir (9).  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan “küresel sağlık atlas”ından diğer 

hastalıklar yanında, küresel bazda daha ölümcül hastalıkların örneğin HIV/AIDS in 

dağılımı takip edilebilmektedir. Buradaki veriler özellikle, koruyucu önlemlerin 

alınmasında, mevcut durumun iyileĢtirilmesi konusunda çalıĢan sağlık plancıları ve 

sağlık yöneticileri için büyük önem arz etmektedir (10).  

Küresel salgınlar halinde görülen influenzanın seyrini ve dağılımını takip ederek 

tıbbi riskleri belirlemek koruyucu önlemler alma açısından büyük önem taĢımaktadır 

(11). 

Öte yandan ABD de ağrı indeksi haritalaması yapılarak ağrı ile iklim, çevre ve 

diğer coğrafi nedenler arasındaki iliĢkilerin belirlendiği çalıĢma da Sağlık coğrafyasında 

CBS uygulamaları ile ilgili olarak gösterilebilecek en ilgi çekici örneklerdir (2).  
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 Bu tez çalıĢması, CBS'nin halk sağlığı, sağlık plan ve programlarının 

oluĢturulmasında örnek teĢkil etmesi açısından, Ġstanbul'da; beĢ yaĢ altı ölümlerinin ve 

15-24, 25-34, 35-44 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı, nedenlerinin 

incelenmesi, sosyo ekonomik dağılımın mekânsal olarak belirlenmesi, ilçelere göre 

ölüm hızlarının Z değerlerinin kümelenmesinin araĢtırılması ve eğitim düzeyi ile yaĢa 

özel ölüm hızları karĢılaĢtırılmasını amaçlamaktadır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Ekolojik ÇalıĢmalar 

Ekolojik çalıĢmalar  1980‟den sonra bir takım analitik değer ve yöntemlerle 

daha da geliĢtirilerek, tanımlayıcı özelliğinin yanı sıra hipotezlerde kullanılacak bilginin 

oluĢturulmasına yönelik olarak da kullanılmaya baĢlamıĢtır. Halk sağlığı açısından, 

modern epidemiyolojik araĢtırmaların indirgemeci yaklaĢımı yerine sağlık durumlarının 

toplumsal düzlemde değerlendirilmesi, toplumların karĢılaĢtırılması daha fazla önem arz 

etmektedir. Bu nedenle ekolojik çalıĢmalar, günümüzde epidemiyologların ilgi odağı 

haline gelmiĢtir (12). 

Ekolojik çalıĢmalar, gözlemsel araĢtırmalar sınıfında yer alır (13). Bu 

çalıĢmalarda genellikle var olan veriler kullanılır ve gruplara ait hesaplanmıĢ hızlar 

üzerinden ekolojik çıkarımlar yapmak mümkün olur (12, 14). Ekolojik analiz bazı 

çevreler tarafından bireysel neden sonuç iliĢkisini ortaya koyamadığından 

eleĢtirilmektedir. Ancak, bir sorunun kuĢ bakıĢı gözlemini yapabilmek için iyi bir 

baĢlangıç aĢamasıdır. Aynı zamanda, pahalı ve karmaĢık saha çalıĢmalarına alternatif 

olan ekonomik bir yöntem, genel bir bakıĢ elde etmek için düĢük maliyetli iyi bir 

baĢlangıç aracı ve pahalı saha çalıĢmalarına iyi bir alternatiftir. Ekolojik çalıĢmalar, 

nüfus sayımları ve uzaktan algılama verileri gibi mevcut veri kaynaklarını kullanır. Bu 

sayede bölge amaca en uygun açıyla incelenir. Ekolojik çalıĢmalar kolay, ucuz ve hızlı 

araĢtırma tekniklerinden ve ilk hipotezin oluĢturulmasında kullanılabilecek en uygun 

çalıĢma tipidir (12, 13, 15). 

Ekolojik analizde kiĢilerden ziyade bir grubun değerlendirilmesi söz konusudur. 

Ekolojik çalıĢmalar farklı yerlerde yaĢayan populasyonları aynı zaman diliminde 

incelemeye olanak sağladığı gibi aynı populasyonun farklı zaman diliminde, aynı 

yerdeki geliĢimini de incelemeyi mümkün kılar. Ekolojik çalıĢmalar, genellikle baĢka 

çalıĢmalar için toplanan veriler üzerinden yapılır. Maruziyetler bir grup üzerinden 

yapılıp, bir kiĢiye atfedilemez. Ekolojik çalıĢmaları cazip kılan nokta populasyonun 

içindeki farklı grupların, farklı verilerin bir arada değerlendirilebilmesidir. Ekolojik 

hata, ekolojik verilerin yanlıĢ yorumlanmasına dayanır. Bunun anlamı, bir grup içinde 

olan değiĢkenin aynı grup içindeki bir kiĢi için geçerli olmayabileceğidir (16). 
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Ekolojik çalıĢmalara verilebilecek örnekler, Fransa‟da sıcaklığa bağlı yaĢanan 

ölümler, meme kanseri insidansı ile ülkelerin ortalama diyette yağ tüketim düzeyleri 

gibi örneklerdir (17). 

2.2. Coğrafi Bilgi Sistemi Tanımı 

Bilgiden yararlanma olgusu, ülkelerin sahip olduğu ve ileriye yönelik 

planlamalarında kullanılabileceği en büyük hazinedir (18).  Ġçinde bulunduğumuz  bilgi 

çağında tüm meslek disiplinlerinde çeĢitli teknolojiler, uygulama alanı bulmakta ve 

kullanıcılar zaman, emek, maliyet anlamında kazanımlar sağlamaktadır (18, 19, 20) 

1980‟li yılardan itibaren kullanılmaya baĢlanan CBS, bilgiden yararlanma alanındaki 

boĢluğu önemli ölçüde dolduran bir bilgisayar teknolojisidir (21). Bu nedenle CBS‟nin 

kullanılması, hızlı, etkin ve dinamik bir bilgi akıĢının sağlanması, bürokrasinin hantal 

yapısını kırarak etkin bir yapıya kavuĢturulması, tüm kurumlar arasında koordinasyonun 

daha etkin olmasını sağlayan çağdaĢ teknolojik imkan sağlamaktadır (18).  

CBS, yeryüzü referanslı ve konuma dayalı gözlemlerle elde edilen, grafik ve 

grafik olmayan bilgilerin kullanılması ile, bilgileri toplayan ve depolayan, digital 

ortamda verileri iĢleyip, analizini yapıp daha sonrasında da yeni verilere ulaĢmamızı 

sağlayan, planlama, yönetim ve karar aĢamasında destek amaçlı kullanılan ve tüm 

bunları görüntüleme imkanı veren bir  yöntem bilimidir. CBS,  insan, zaman, mekan 

araĢtırmaları ile ilgilenen tüm meslek grupları, bilim dalları ve firma araĢtırmalarında 

kullanılabilir (22, 23).  

CBS‟yi sadece program ismi diye düĢünmek doğru değildir. CBS, bir bilgi 

sistemi yöntem biliminin ismidir. Birbirinden oldukça farklı meslek grupları, bilim 

grupları ve firmalar için değiĢik nitelik ve içeriklere sahip CBS yazılımları mevcuttur 

(22). Bu özelliği ile CBS, çok disiplinli uygulamalara örnek alanlardan birisini 

oluĢturmaktadır (19). 

CBS ile haritalandırma bilginin hızlıca güncellenmesini kolaylaĢtırır ayrıca 

bilgisayarlar aracılıyla en hızlı Ģekilde yöneticilere bilgi aktarılabilir (24). 

Ülkemizde henüz sağlıklı bir temel veri tabanının oluĢturulamaması, ortak 

kurumsal bir yapıya kavuĢmama, bilgi paylaĢımından uzak olma ve koordinasyon 

eksikliği gibi problemler bu konudaki çalıĢmalarda karĢılaĢılan en önemli sorunlardır. 

(18). 
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ġimdiye kadar ülkemizde uygulanılan projelerde bilgi sistemi, veri oluĢturma 

faaliyetleri ile ilgili karmaĢa ve güncel tutma faaliyetleri ile ilgili sorunlar 

gözlenmektedir (18). Bu sorunlar sadece geçmiĢi değerlendirmeyi değil aynı zamanda 

gelecek için yapılacak modelleme çalıĢmalarını da güçleĢtirmektedir (25). 

CBS‟nin popülaritesi büyük oranda analiz gücünden kaynaklanmaktadır. 

Geleneksel yöntemlerle uzun bir süreyi kapsayacak çalıĢmalar, çok kısa bir sürede ve 

görsel bir biçimde yapılabilmektedir (26). 

2.3. CBS nin bileĢenleri 

CBS‟de kullanılan tüm gereçler CBS teknolojileri olarak tanımlanır. CBS 

kullanımı için gerekli baĢlıca ihtiyaçlar CBS yazılımı, bilgisayar ve destek donanımları 

olarak iki baĢlık altına alınır (ġekil 2-1) (22).  

 

ġekil 2-1: CBS  bileĢenleri Ģeması  

2.4. CBS uygulama alanları 

YanlıĢ ve yetersiz bilgi; kaynak israfına, verim düĢüklüğüne, bilinçsiz ve plansız 

üretime, pazarlama sorunlarına ve düĢük rekabet gücüne, gelir kaybına ve çevre ile ilgili 

sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle bilgi doğru kaynaktan ve belirli bir sistem 

dahilinde sağlanmalıdır (27). Türkiye genelinde veri tabanı anlayıĢına dayanan biliĢim 

ağının kurulmasına mutlak surette ihtiyaç vardır (28)  

Son yıllarda kamu ve özel sektör kurumları arasında CBS kullanımı hızla 

yaygınlaĢmaktadır (5, 18, 22).  CBS kulanımındaki bu hızlı artıĢ ve popülarite, 

teknolojik geliĢmelerdeki kapasite ve yetenek sınırsızlığı ile dikkat çekici bir hal 

almıĢtır (22).  
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CBS, farklı çalıĢmalar arasında bilgi transferine olanak sağlamaktadır, bu durum 

çalıĢmaların süresini azalmakta, emek ve maliyet tasarrufuna yardımcı olmaktadır. Veri 

tabanının  rahatlıkla güncellenerek geliĢtirilmesi, kopyalama  yapılabilmesi mümkün 

olmakta, kullanımda ve sonuca ulaĢmada kolaylıklar sağlanmakta, böylelikle devamlılık 

ve güncellik yakalanmaktadır.  

Zamana bağlı istatistiksel değiĢimlerin iĢlenmesi ve takibi yapılabilmektedir. 

Bilgisayar ortamında yapıldığı için teknolojinin olanakları ıĢığında, kullanıcının hatasız, 

doğru ve verilere ulaĢması sağlanmaktadır (22). 

CBS sayesinde kaliteli niteliksel ve sayısal verilere ulaĢılabilmekte, niteliksel 

çalıĢmaların yanı sıra sayısal çalıĢmalar yapabilmektedir (22). 

CBS; sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veritabanı iĢlemlerini, 

görselleĢtirebilmekte, haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizlerle birleĢtirmektedir. 

Yalnızca metin ve tablolarla yeteri kadar açıklanamayan mekânla iliĢkilendirilebilen her 

bilginin sunulması için görselleĢtirme gereklidir (29). 

CBS planlama konusunda oldukça baĢarılı bir sistemdir. Verilerin toplanması, 

aktarılması, iĢlenmesi, depolanması gibi alanlarda, karmaĢık ve zor iĢlerin 

organizasyonunda kolaylık sağlamaktadır (22). 

2.5. CBS metodolojisi / Sayısal veri ve altlık oluĢturulması 

CBS metodolojisi, harita ölçeği ve bölgesel büyüklükle sınır konulamayan bir 

alana bağlı, alanla ilgili fiziksel özelliklere ait geometrik ve geometrik olmayan 

verilerin toplama, depolama ve  analiz yapma yöntemidir. Bu yöntemler bütünü bir 

kapsama bağlı olarak yapılır. Sorgulama ise bu kapsamın alanını belirleyen 

uygulamadır. Sorgulamalar ile kullanılacak analiz yöntemleri belirlenir (18,22). Bu 

temel fonksiyonlar sayesinde, veriyi-bilgiye ve yarara dönüĢtüren bir iĢlem süreci 

oluĢturulur (18). 

CBS‟nin konusu olan coğrafi veri, bir detayın konumu (koordinatları), 

öznitelikleri (konuma bağlı olmayan analiz edilecek tüm özellikleri) hakkında bilgi 

içerir (30). 
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Coğrafi ve coğrafi olmayan veriler girilirken bunların harita ve CBS 

analizlerinde kullanılabilmesi için sınıflandırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunun 

nedeni,  grafik verilerin geometrik olarak tanımlanması ve bilgisayar ortamında bu 

verilerin saklanmasını, iĢlenmesini ve analizine olanak vermesidir.  

 Coğrafi verilerin üç temel unsurdan meydana geldiği görülmektedir. 

Bunlar;  

 Nokta ( point ) 

 Çizgi ( line ) 

 Poligon ( polygon )  

ġeklinde geometrik verilere çevrilir (ġekil 2-2) 

   

Bir tek koordinat değeri (x,y) 
ile gösterilen, sıfır boyutlu, 
uzunluk ve alan bilgisi 
olmayan, ölçeğe bağlı 
büyüklüğe sahip coğrafi 
detaylardır (tepe noktası, vaka 
gibi). 

Uzunluk bilgisi olan, alan bilgisi 

olmayan, ölçeğe bağlı büyüklüğe 

sahip coğrafi detaylardır (yol, 

nehir gibi).  

Uzunluk ve alan bilgisi olan, 

ölçeğe bağlı büyüklüğe sahip 

coğrafi detaylardır (yerleĢim 

sınırları, göller gibi).  

ġekil 2-2: Coğrafi veri elementleri (23)   

 

CBS metodolojisi belirli bir akıĢ Ģeması ve basamaklar halindedir. AkıĢ Ģeması 

belirli ve sabit olmayıp, araĢtırmanın niteliğine göre değiĢmektedir. Her CBS 

araĢtırmasının orijinalliğini kullanılan verinin niteliği, CBS yazılımı ve donanımı, 

kullanan personel, amaçlar ve hedefler belirler. Bu nedenle her CBS çalıĢması aynı 

yöntemi kullanıyor olsa da, her çalıĢma tasarım ve akıĢ Ģemasına göre farklılık gösterir 

(22). 

2.6. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sağlıkta Kullanımı ve Dünyadan Örnekler 

Günümüzde bütün geliĢmiĢ ülkeler “sağlık coğrafyası” konusuna önem vererek 

ülkelerinde görülen hastalıkların coğrafi dağılımlarını ve bu dağılıma etki eden coğrafi 

faktörleri saptamaya çalıĢmaktadır. Özellikle bazı ülkelerde sağlık coğrafyası 
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çalıĢmaları devlet tarafından organize edilmektir. Bu çalıĢmalar, hastalık ve ölümlerin 

dağılımı,  ülkenin ekonomik, sosyal ve demografik yapı özellikleri ile birlikte 

incelenerek sağlık plan ve programlarının yapılmasında kullanılmaktadır. Böylece 

belirli bölgelerde yoğunlaĢan hastalıkların türüne göre sağlık hizmetleri götürülerek 

zaman ve malzeme israfına karĢı önlemler alınmaktadır (31). 

Kullanım alanı giderek artan ve sınırsız uygulamaları olan CBS, Dünya‟da ve 

ülkemizde bir çok kuruluĢta değiĢik amaçlarla etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır (21). 

CBS‟nin sağlık alanında kullanılması ise ilk olarak uluslararası sağlık kuruluĢları 

tarafından baĢlatılmıĢtır. Henüz çok yeni bir uygulama alanı olmasına rağmen çok 

büyük ilgi görmüĢtür. Konu ile ilgili araĢtırmalar hızlı bir artıĢ dikkati çekmektedir (32, 

33). 

Hastalıkların coğrafi dağılımlarının bilinmesi, ülkelerin sağlık politikaları ve 

yatırımları için olmazsa olmaz koĢullarından birisidir (6). CBS teknolojilerindeki 

geliĢmeler ve istatistiksel yöntemler sayesinde, coğrafi olarak tanımlı bir bölgedeki 

sağlık ve nüfus verisi bir arada değerlendirilmekte ve hastalık risklerinde mantıklı 

konumsal değiĢikliklerin araĢtırılmasına olanak sağlamakta, özellikle sağlıkla ilgili 

olayların izlenmesi ve analizlerinin yapılması sağlanmaktadır. CBS ile ayrıca hastalık 

haritalama, coğrafi korelasyon çalıĢmaları, çevresel risk değerlendirme ve hastalık 

kümeleme uygulamaları da yapılmaktadır (7). 

Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sosyo ekonomik düzeylerinin ortaya 

çıkarılarak dağılıĢların bunlara göre belirlenmesinde CBS önemli bir role sahiptir (34). 

Sağlık sistemlerini çeĢitli açılardan inceleyecek çalıĢmaların para, kaynak ve zaman 

gerektirdiği bir gerçektir. Bu nedenle sağlık belirliyicilerinin karmaĢık etkileĢimini 

anlamamıza geniĢ ve yerel ölçekte sağlayacak hızlı ve düĢük maliyetli araçlara ihtiyaç 

vardır (35). 

CBS, ideal ve hızlı bir değerlendirme aracıdır. Sağlık hizmeti planlayıcıları ve 

yöneticilerine saha çalıĢmalarında kaynak önceliklerini belirlemede yardımcı olur. 

Sağlık eĢitsizliklerini araĢtırmada birçok yaklaĢım kullanılabilir (36,5). 

Mekansal analiz ile sağlık olayları ile iliĢkili indikatörler (sosyo ekonomik 

eĢitsizlikler, nüfus, coğrafi özellikler vb.) görsel hale getirilerek problemin en yoğun 

olduğu bölge saptanabilir. Bu nedenle müdahale programları için ideal bir müdahale 
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araçlarıdır. Yapılan çalıĢmalar CBS‟nin maliyet etkin bir yöntem olduğunu ve yaygın 

olarak kullanılması gerektiğini göstermektedir (36). 

Coğrafi kodlama ve CBS, halk sağlığı araĢtırma ve uygulamalarında artarak 

kullanılmaktadır. Burada söz konusu olan insanların yaĢadıkları yer temel alınarak 

sağlık olayları (çevre sorunları, vakaların mekânsal dağılımı gibi) hakkında bilgi sahibi 

olmak ve bölgeler arası karĢılaĢtırmalar yapabilmektedir (6). 

BirleĢmiĢ Milletler, 2010 yılına ait sağlık raporunda, ulusal ve yerel tüm 

verilerin en az %90‟nının coğrafi kodlamasının yapılarak ulusal düzeyde CBS 

kullanımının özendirilmesi hedefi konulmuĢtur. Ulusal Kanser Enstitüsü‟nde kanser 

kontrol epidemiyolojisinde coğrafya bazlı araĢtırmalara öncelik vermiĢtir.  Her türlü 

yöntemde olduğu gibi coğrafi kodlama da tümüyle hatasız bir süreç değildir. Adresler 

hatalı girilmiĢ olabilir veya adres doğru girilmesine rağmen coğrafi kodlama sırasında 

hata yapılmıĢ olabilir.  Bununla birlikte coğrafi kodlama yöntemi üzerine olan halk 

sağlığı makaleleri genellikle yazılımın üstünlükleri ve kullanıcı dostu özellikleri üzerine 

yoğunlaĢmaktadır (6, 37, 38, 39). 

Sosyo ekonomik belirteçteki eksikliği gidermenin bir yolu insanları ikamet 

ettikleri bölgeye göre gruplandırarak incelemektir. Yer değeri baz alınarak geo sosyal 

inceleme yaĢ, cinsiyet, çalıĢma durumundan bağımsız olarak tüm topluma uygulanabilir 

(40, 41, 42, 43). 

ABD‟de 1930‟lar da baĢlanan geo sosyal ölçümlerin yapılması son 10 yılda CBS 

teknolojisi geliĢmesiyle önemli ölçüde kolaylaĢmıĢtır (44). Healty people 2010‟un 23-3 

numaralı hedefi 2010 yılına kadar sağlık verilerinin en az %90‟ının CBS‟e aktarılıp, 

ulusal kullanımını sağlamaktır (43). 

Kriger ve arkadaĢlarına göre sağlıkta sosyo ekonomik eĢitsizliklerin bölge bazlı 

gösterilmesi, kullanıcı dostu olması, kolay anlaĢılır olması, kolay güncellenebilir olması 

ve rutin toplanan verilere dayanması nedeniyle en iyi yöntemlerden biridir (43). 

Bilgisayar destekli haritalandırma sistemleri öncesi, haritalanma yöntemleri 

oldukça kısıtlıydı. Kısıtlılıklardan bir tanesi, büyük miktardaki bilgiyi yönetmenin 

zorluğuydu. Digital bilgisayarın icadını takiben ancak 1960‟lardan itibaren tematik 

haritalandırma geliĢmeye baĢladı ve CBS‟nin doğuĢu mümkün oldu (45). CBS farklı 

verileri coğrafi olarak görsel hale getirir. Topolojik ve öznitelik tablosu kullanılarak, 
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sorgulama, mekansal analiz ve modelleme yapılabilmektedir. CBS ile araĢtırmacının 

ilgilendiği veri ile farklı coğrafi değiĢkenler (nüfus sayımı, sosyo ekonomik düzey, 

çevre ile ilgili veriler gibi) harita koordinatlarına uygulanarak incelenebilir. CBS, 

coğrafi enformasyon biliminde teknolojik açıdan yeni bir disiplindir. Son yıllarda CBS 

halk sağlığı ve epidemiyolojik çalıĢmalarda önemli yer tutmaktadır (46, 47).  CBS‟nin 

epidemiyolojik çalıĢmalarda, karar vermede, yönetimde ve bilginin 

yaygınlaĢtırılmasında yararları kanıtlanmıĢtır. CBS sağlık sorunlarında bölgesel 

varyasyonları, çevresel riskleri ve sağlık hizmetlerinin kullanım yaygınlığını 

göstermede yardımcı olur ve anormal paternleri (farklılıkları) ortaya koyar (47). 

Sağlık ile iliĢkili CBS uygulamaları; vektör ve su kaynaklı hastalıkların 

izlenmesi (48, 49), çevre sağlığı (50), elektromanyetik alanlara maruziyetin 

modellenmesi (51), çevre felaketlerinin halk sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi (52), 

trafik kazalarının risk tahmin modellemesi (53), politika belirleme ve planlama (54) gibi 

konularda yapılmıĢtır. Hastalık haritalama çalıĢmaları bilgisayar teknolojisinin 

geliĢmesi ve CBS ile önemli yol almıĢtır, hastalık haritalama giriĢimleri enfeksiyon 

kaynağının saptanması ve yayılımın anlaĢılması amacıyla ilk olarak bulaĢıcı 

hastalıkların analizi için kullanılmıĢtır (55). Kronik hastalıkların haritalandırılması ise 

çevresel faktörlerin etiyolojide önemli rol oynadığının anlaĢılması ile baĢlamıĢtır. Sağlık 

ve çevresel maruziyetin ince detaylarla incelendiği coğrafi epidemiyolojik çalıĢmalar 

önemli yeni yaklaĢımlar ortaya koymaktadır (47, 56).  

Hastalık haritalandırmanın hedef ve amaçları Ģunlardır (57):  

1. Etiyolojik hipotezlerin oluĢturulması için hastalık insidansların mekânsal 

varyasyonlarının tanımlanması.  

2. Riskli  bölgelerin saptanıp önleyici giriĢimlerin yapılması. 

3. Daha iyi bir kaynak tahsisi ve risk değerlendirilmesine olanak sağlayan güvenilir 

bir harita sağlamak. 

CBS, epidemiyolojide en çok temel haritalandırma amacı ile kullanılmaktadır 

(58). Ancak CBS,  hastalık sıklığı ve eĢlik eden çevresel faktörler gibi daha sofistike 

mekansal analizler de içerebilir. Bununla birlikte CBS‟nin mekânsal analiz yeteneğinin 

kısıtlı olduğu konusunda düĢünceler vardır ve bu yüzden CBS‟nin mekânsal 

epidemiyolojideki yeri dikkatlice değerlendirilmeli ve tartıĢılmalıdır (47). 
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Türkiye‟de Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan CBS uygulamalarına örnek 

olarak Temel Sağlık Ġstatistikleri Modülü, Çekirdek Kaynak Yönetim Merkezi ve 

Hastane bilgi sistemi projeleri verilebilir (18). 

CBS‟nin sağlık alanında kullanımı ile ilgili Türkiye‟de yapılan akademik 

çalıĢmalardan örnekler; CBS yardımıyla fenilketonüri hastalığının izlenmesi: Konya 

örneği (59), Diyaliz hastalarının CBS yardımıyla izlenmesi: Konya örneği (60), Sağlık 

coğrafyasında CBS‟nin kullanılması Samsun sağlık ocakları örneği (5), CBS yöntemi 

ile kuĢ gribine karĢı güvenli tavuk çiftliği alanlarının oluĢturulması (61), Ġzmir ili için 

CBS tabanlı risk analizi uygulaması (62) gibi sınırlı sayıdadır. 

2.7. Mekansal veri ve ölçeğin önemi  

Mekansal veri CBS‟nin omurgasını oluĢturmaktadır. Bireylerin sağlık 

durumlarını gösteren coğrafi veri setlerinin sayısı son yıllarda önemli artıĢ göstermiĢtir 

(47, 63). CBS‟de çok çeĢitli kaynaklardan ek bilgi elde edilebilir. Örneğin, GPS 

haritalar üstünde nokta lokasyonları gösterir. CBS ile sıcaklık, toprak tipi, arazi 

koĢulları ile hastalıkların ortaya çıkıĢı ve potansiyel risk faktörleri ile iliĢkilendirilmesi 

mümkün olabilir. CBS kullanımında iki önemli zorluk: veriye ulaĢabilirlik ve veri 

kalitesidir. Mekânsal verilerdeki hataları ve CBS ile yapılacak analiz üzerindeki olası 

olumsuz etkilerini anlayabilmek önemlidir. CBS‟de kullanılacak veriye göre 

kullanılacak mekansal ölçekler serbestçe seçilebilir (47). 

Hastalık insidanslarının sunumu, basit nokta haritasından hastalık olaylarının 

yapısını tanımlayan karmaĢık modellemeye kadar çeĢitlilik gösterebilir (47). Hastalık 

haritaları, mekansal dağılımlarının sunumu, nokta, diagram, koroplet ve akıĢ haritaları 

ile gösterilebilir (50). Nokta haritalarda, sağlık olayları x ve y koordinat çiftiyle 

gösterilir.   Koroplet haritaları, mortalite veya morbilite oranlarını belirlenmiĢ coğrafi 

bölgelerde renklendirme, karalama, gölgelendirme kullanılarak göstermek için 

uygundur. AkıĢ haritaları, sağlık olaylarının dinamiğini zaman ve uzay içinde 

gösterebilir. Son olarak diagram haritaları bir haritada kantitatif verinin sunumuna 

olanak sağlar (47). 

Mekansal analiz kabaca üç sınıfa ayrılabilir, görselleĢtirme, tanımlayıcı veri 

analizi ve modellemedir (64). Bunlar basit çakıĢtırma haritalarından, modelleme 

analizine kadar birçok farklı çeĢitli olabilir. Birçok halk sağlığı profesyonelleri giderek 
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artan oranda tematik haritalarla çeĢitli çevresel faktörleri iliĢkilendirip, hipotezler 

geliĢtirmektelerdir (47).  

Epidemiyologlar, genellikle renklendirilmiĢ tematik, görsel haritalar kullanır ve 

bu haritalar genellikle yeterlidir. Belli bir hipotezi test etmek veya modelleme analizi 

yapabilmek için ise daha detaylı ve kaliteli veriye ihtiyaç vardır. Ġstatistik analizler ile 

CBS epidemiyolojik modellemede kullanılabilir (47). 

Ġyi bir istatistiksel analiz verilerin ardında yatan mekanizmayı 

tanımlayabilmelidir. Tüm ölümlerin dörtte biri ve global hastalık yükünün %30‟u 

infeksiyon hastalıklarından oluĢur ki özellikle bulaĢıcı hastalıkların paternini 

göstermede halk sağlığı otoriterleri ve epidemiyologlara yol gösterici olabilir. Örneğin 

hastalığın yayılımı animasyonlarla zamansal ve mekansal olarak görselleĢtirilebilir (47). 

Teknolojik ve sosyal değiĢimler toplumların maruz kaldığı risk faktörlerini 

etkiler. Örneğin ölüm ve hastalıkların mortalite ve morbiditesinin temel nedenleri 

enfeksiyon hastalıklarından kronik, dejeneratif hastalıklara kaymıĢtır. 2020 yılında 

Dünyadaki tüm ölümlerin %70‟inin bulaĢıcı olmayan hastalıklar nedeni ile meydana 

geleceği tahmin edilmektedir. BulaĢıcı hastalıklara bağlı ölüm nedenlerinin ise %15 

civarında seyredeceği öngörülmektedir (65). 

Ġstatistik tablolara kıyasla, CBS bulaĢıcı olmayan hastalıkların mekansal 

varyasyonlarını ve dağılım paternlerini daha etkin gösterebilir. Hastalık haritaları 

yardımıyla düĢük ve yüksek riskli bölgeler belirtilebilir ve hastalık oluĢumuna etkisi 

olan iliĢkili çevresel faktörler (fiziksel veya sosyo kültürel) hastalıklarla 

iliĢkilendirilebilir. Ayrıca çakıĢtırma yöntemi gibi CBS yöntemleri ile iki veya daha 

fazla hastalığın birlikteliği ve risk faktörleri ile iliĢkileri araĢtırılabilir (47). 

Mekânsal analizlerde, hangi metodolojinin kullanılacağı veri ve hipoteze göre 

değiĢkenlik gösterir. Genelde,  ilk basamak tanımlayıcı analizdir ve bunu daha spesifik 

probleme dayalı analizler takip eder. Tanımlayıcı veri analizinde ve hastalıkların birinci 

düzeyde araĢtırılmasında (örneğin çevresel risk faktörleri) geleneksel yöntemler ve CBS 

oldukça yeterlidir. Ancak CBS daha detaylı ve istatistik modelleme gerektiren çalıĢma 

tasarımlarında yetersiz kalabilir (47). 
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CBS neden sonuç iliĢkisini saptamada yeterli değildir ancak etken hastalık 

iliĢkisi belli ise, latent süresi kısaysa ve maruziyet mekansal olarak tanımlanmıĢsa 

hastalık frekans dağılımı ve risk faktörlerini belirlemede faydalı olabilir (47). 

Modern sanayileĢmiĢ dünyada, insanlar her yaĢta oldukça mobildirler. Çocuklar 

evle okul arasında yol alırken, çalıĢan popülasyon neredeyse her gün ev ile iĢ arasında 

mekan değiĢtirir. Toplumun önemli bir kısmı Ģehirler veya ülkeler arası hareketlilik 

gösterirler. Bu nedenle insanlar farklı bölgelerde farklı risk faktörlerine maruz kalır. Bu 

nedenle potansiyel çevresel risk faktörü ile hastalığa yakalanma arasındaki iliĢkiyi 

ispatlamak güçleĢmektedir (66). 

2.8. AraĢtırma Bölgesi (Ġstanbul ili) 

Türkiye‟nin en kalabalık, ekonomi açısından en önemli ve yeryüzündeki en eski 

Ģehirlerden biri olma özelliğine sahip olan Ġstanbul, Dünyanın ekonomi sıralamasında 

34. sırada yer almaktadır. Ayrıca Avrupa‟nın en kalabalık Ģehridir (67). 

Ġstanbul, Türkiye‟nin kuzeybatısında, Marmara Denizi çevresi ve Boğaziçi 

boyunca, Haliç‟i de çevreleyecek biçimde 41° K, 29° D koordinatlarında bulunmaktadır 

(ġekil 2-3). Ġstanbul coğrafi olarak Avrupa ve Asya kıtalarının arasında bulunmaktadır. 

Sürekli geliĢen ve büyüyen bir Ģehir olan Ġstanbul‟un Ģu an 39 ilçesi bulunmaktadır (67). 

 

             ġekil 2-3: Ġstanbul konumu. 

2007 yılından itibaren Türkiye Ġstatistik Kurumu (TUĠK)  her yıl Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile nüfus sayımı gerçekleĢtirilmektedir. 2009 yılı 
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ADKNS nüfus sayımı sonuçlarına göre Ġstanbul‟un toplam nüfusu 12.915.158 kiĢidir. 

Bunun 12.782.980 kiĢisi kent nüfusundan, 132.198‟i de belde ve köy nüfusundan 

oluĢmaktadır (67). Ġstanbul 2009 yılı nüfus sayım verilerine göre, 39 ilçe arasındaki en 

kalabalık ilçe Bağcılar, en az nüfusa sahip ilçesi de Adalar olarak tespit edilmiĢtir 

(Tablo 2-1) (68). 

 

Tablo 2-1: Türkiye istatistik kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) nüfus  

sayımı sonuçları ( 2009 ) (69). 

ĠLÇE NÜFUS ĠLÇE NÜFUS ĠLÇE NÜFUS 

Adalar 14,341 Büyükçekmece  171,222 Maltepe  427,041 

Arnavutköy 175,871 Çatalca  63,277 Pendik 562,122 

AtaĢehir 360,615 Çekmeköy 154,103 Sancaktepe  241,233 

Avcılar 348,635 Esenler  459,98 Sarıyer  278,527 

Bağcılar  724,268 Esenyurt 403,895 Silivri 134,66 

Bahçelievler  576,799 Eyüp  331,548 Sultanbeyli  286,622 

Bakırköy 218,352 Fatih  433,796 Sultangazi 452,563 

BaĢakĢehir  226,327 GaziosmanpaĢa  464,109 ġile 28,325 

BayrampaĢa  269,425 Güngören  311,672 ġiĢli 316,058 

BeĢiktaĢ  185,054 Kadıköy 529,191 Tuzla 181,658 

Beykoz  244,137 Kâğıthane  413,797 Ümraniye  573,265 

Beylikdüzü 193,972 Kartal  426,68 Üsküdar  524,379 

Beyoğlu  244,516 Küçükçekmece  674,795 Zeytinburnu  290,147 

Sürekli büyüyen bir metropol olan Ġstanbul 2005- 2009 araĢtırma yılları arasında 

ilçelere bağlı olan bazı semtler ilçelere döndürülmüĢtür. Bu ilçeler aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

Arnavutköy 2008 yılında ilçe olmuĢtur, daha öncesinde BeĢiktaĢ‟a bağlı idi. 

AtaĢehir, 2008 yılında Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve Kartal ilçelerinden ayrılan 

mahallelerden kurulmuĢtur. Beylikdüzü, Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden 

biriyken, 2008 yılında ilçe olmuĢtur. Sultangazi, GaziosmanpaĢa ilçesinin semtlerinden 

biriyken, 2008 yılında ilçe olmuĢtur. Sancaktepe, Ümraniye ilçesinin semtlerinden 

biriyken, 2008 yılında ilçe olmuĢtur. Çekmeköy, Ümraniye ilçesine bağlı bir belediye 

iken, 2009 yılında ilçe olmuĢtur. BaĢakĢehir, 2008 yılında Küçükçekmece ilçesinden 

ayrılarak ilçe yapılmıĢtır. Esenyurt, Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 

2008 yılında ilçe olmuĢtur (70). 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%9F%C4%B1thane,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cmraniye,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beylikd%C3%BCz%C3%BC,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kartal,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Csk%C3%BCdar,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyo%C4%9Flu,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%C3%A7ekmece,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytinburnu,_%C4%B0stanbul
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2.9. Sağlığın Sosyo Ekonomik Belirleyicileri 

            GeliĢmiĢ ülkeler de dahil hemen  her ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de gerek 

çocuk gerek eriĢkin sağlığı  konusunda   sosyo ekonomik eĢitsizliklerin varlığı 

bilinmektedir (71). Çocuk sağlığındaki sosyo ekonomik eĢitsizliklerin varlığı 

bilinmesine rağmen, bu eĢitsizlikleri saptamak için engelller vardır.  Bu engellerin en 

önemlisi surveyans sistemindeki sosyo ekonomik bilgilerin kısıtlılığıdır. Sosyo 

ekonomik indikatörler sağlık çıktılarıyla doğrudan iliĢkili olduğundan, yeterli sosyo 

ekonomik veri olmadan sağlık eĢitsizliklerini tam olarak anlamak mümkün değildir 

(72).  

Surveyans sistemindeki  sosyo ekonomik verinin eksikliğini giderebilecek olan 

bir yöntem, coğrafi kodlama ve yer değerlerinin kullanılmasıdır (41). Yer değerlerinin 

sosyo ekonomik indikatör olarak kullanılması bireysel düzeyde bilgi vermez, ancak 

bölgede yaĢayanların kompozisyonu ve bölge özellikleri hakkında (örneğin, yoksulluk 

oranı, kolay ulaĢabilir sağlık merkezlerinin varlığı/yokluğu, atık bölgelerine yakınlık, 

vb) bilgi verir (73). Bu bilgiler sadece çocuk sağlığı gibi belli bir grup için 

kullanılabileceği gibi yaĢ, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi indikatörlerden bağımsız olarak 

bölgede yaĢayan tüm topluma da uygulanabilir (41).  Bu potansiyel  çözüm yanında bir 

sorunu gündeme getirmektedir: sağlıkta sosyo ekonomik eĢitsizliklerin izlenmesi için 

hangi sosyo ekonomik ölçeklerin ne kadarlık (hangi düzeyde) bir coğrafyada 

incelenmesinin anlamlı olacağı konusunda bir fikir birliği yoktur (72, 73). 

Sosyo ekonomik eĢitsizliklerin belirlenmesi amacı ile çok farklı değiĢkenler 

kullanılmaktadır  (Örneğin yoksulluk oranı, hane halkı gelir düzeyi, iĢsizlik oranı, nüfus 

yoğunluğu, ev sahibi olma oranı, Z skorları gibi). Bu çeĢitlilik etiyolojik araĢtırmalarda 

faydalı olabilir ancak farklı çalıĢmaların karĢılaĢtırılmasını güçleĢtirmektedir (72). 

Genel olarak kötü sosyo ekonomik koĢullar kötü sağlığa yol açar. Toplumlar 

çeĢitli tabakalaĢma sistemleri gösterirler. En önemli tabakalaĢma Ģekillerinden biri, 

sosyo ekonomik duruma göre olandır. Diğer önemli tabakalaĢama Ģekilleri etnik köken 

ve cinsiyettir. Kaynakların bu tabakalar arasında eĢit olarak dağılmaması ekonomik, 

politik, sosyal ve kültürel eĢitsizlikler doğurur ki bu da sağlıkta eĢitsizliklere dönüĢür. 

Bazı durumlarda ise sağlık çıktıları tüm sosyo ekonomik gruplar arasında eĢit dağılım 

göstermektedir (örneğin lösemi). Hastalıkların görülme sıklığı zaman içinde gruplar 

arasında değiĢkenlik gösterebilir, örneğin 1960‟lı yıllarda bazı batı toplumlarında sigara 
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içiciliği dolayısıyla akciğer kanseri sosyal olarak avantajlı gruplarda daha yaygınken 

günümüzde dezavantajlı gruplarda daha yaygın görülmektedir (74). 

Sosyo ekonomik pozisyonun (SEP) saptamanın baĢka bir amacı da SEP‟in yol 

açtığı sağlık eĢitsizliklerinin oluĢum mekanizmasını açıklamaktır. Örneğin sanayileĢmiĢ 

toplumlarda meme kanseri varlıklı ve iyi eğitimli kadınlarda daha sık görülürken, sağ 

kalım süresi düĢük eğitimli fakir kadınlar arasında daha düĢüktür.  Bunun nedeni ilk 

gruptaki kadınların daha az ve daha geç çocuk sahibi olması nedeniyle meme kanserine 

yakalanma risklerinin daha yüksek olması, ikinci grubun ise zayıf sosyo-ekonomik 

koĢulları nedeniyle sağlık hizmetinden yeterince faydalanamaması nedeniyle 

açıklanabilir (74). 

 

ġekil 2-4: KiĢi baĢı gelire göre çeĢitli ülkelerde yaĢam beklenti süresi (2007) (75). 

 

Beklenen yaĢam süresi ülkelerin kiĢi baĢına düĢen gelirleri arttıkça uzamaktadır 

(ġekil 2-4). Erken yaĢ ölümler beklenen yaĢam süresini kısaltırken, insan gücü 

kaynağının erkenden kaybının sosyal ve ekonomik sonuçları doğmaktadır. Bu ölümlerin 

aynı zamanda çoğunun önlenebilir olması erken yaĢ ölümlerin tanımlanmasının önemini 

arttırmaktadır. Bebek ölümlerinin azalması, genç yaĢ kazalarının engellenmesi, genç yaĢ 

koroner kalp hastalıklarının kontrolü gibi toplum tabanlı müdahale programlarının 

gereksinimlere uygun Ģekilde planlanması için kentsel düzeyde de bu ölümlerle ilgili 
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bilgilerin tanımlanması, haritalandırılması bu projeler için öncelikli bölgelerin 

seçilmesinde önemlidir (75). 

Bölge yer değerleri özellikle kiĢilerin oturduğu bölgedeki sosyo ekonomik 

etkilerin sağlık çıktıların üzerindeki etkilerini değerlendirmek için gereklidir (74). 

DüĢük sosyo ekonomik düzeye sahip ailelerin çocuklarının doğum ağırlıklarının 

düĢük olma riski daha yüksektir, daha kötü beslenirler, pasif sigara içiciliğine ve 

enfeksiyon ajanlarına daha fazla maruz kalırlar. Eğitim olanakları daha kısıtlıdır (74). 

Ülkelerin mortalite ve morbidite oranları karĢılaĢtırılarak sağlık düzeyleri 

hakkında fikir edinilebildiği gibi, daha yerel düzeyde, barınılan bölgenin sağlığa etkisi 

sorgulanabilir. Ġngiltere‟de hükümetin, yoksul mahalleler ile ülkenin geri kalanı 

arasındaki uçurumu daraltmak ve böylece 10 ile 20 yıl içinde kimsenin, yaĢadığı yer 

nedeniyle önemli dezavantajlar yaĢamamasını sağlamak gibi resmi hedefleri 

bulunmaktadır (76). Sağlığın belli bölgelerde veya mahallelerde, diğerlerine göre daha 

kötü olduğu görülmektedir. Bu durumun sosyo ekonomik farklılıkların sağlık üzerine 

etkisinden mi kaynaklandığı, yoksa benzer risk profili olan kiĢilerin aynı bölgelerde 

kümelenmesi sonucunda mı ortaya çıktığı çok açık değildir. Mahalle ortamı ve sağlık 

arasındaki iliĢkiyi incelemek için birkaç tasarım kullanılmıĢtır: topluluk özelliklerini 

topluluk sağlığıyla iliĢkilendiren ekolojik çalıĢmalar (77), mahalle düzeyinde verileri 

kiĢisel sağlıkta birleĢtiren çok katmanlı çalıĢmalar (78, 79).  

Ġngiltere ve ABD‟de, nüfus sayım bölgeleri gibi idari sınırlar, resmi amaçlar 

dıĢında nicel çalıĢmalarda da sıklıkla kullanılır. Aynı idari sınırlar içinde yaĢayanlar 

benzer ortamlarda bulundukları,  aynı dükkânları, kiliseleri, barları paylaĢtıkları ziyaret 

ettikleri için bu mekânda yaĢayan topluluğun kimliği ile birebir olmasa bile, anlamlı bir 

örtüĢme içindedir (78). 

2.10. BeĢ YaĢ Altı Ölümlerin Nedenleri 

Çocuk mortalitesi, düĢük gelirli ülkelerde en önemli halk sağlığı 

konularındandır. 2010 milenyum geliĢim hedeflerinden biri de 2015 yılına kadar çocuk 

mortalitesinin 2/3 oranında azaltılmasıdır (77). Çoğu geliĢmekte olan ülkelerde son 20 

yılda çocuk mortalitesinde düzenli bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. Ne yazık ki bu düĢüĢ coğrafi 

olarak homojen dağılım göstermemektedir. Ülke içi ve ülkeler arası büyük eĢitsizlikler 

gözlenmektedir. Bu eĢitsizlikler hem geniĢ ölçekli çevresel ve sosyo ekonomik 
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faktörlere hem de bireysel/ev halkı risk faktörleri ve sağlık bakımı faktörleri gibi 

nedenlere bağlanabilir (80, 81, 82). Çocuk ölümlerinde çevresel ve ekonomik faktörlerle 

ilgili bilgi çeĢitli düzeylerde mevcutken, sağlık hizmetlerine ulaĢım ve kalite ile ilgili 

bilgiler genellikle yetersizdir. Son yıllarda sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve 

analizi için yapılacak sağlık araĢtırmalarına ağırlık verilmesi konusunda çağrılar 

yapılmıĢtır (36, 80, 81).  

Bölgeler arası bu eĢitsizliğin nedenlerini anlamak önemlidir.  Bu eĢitsizlikler 

sağlık hizmeti sunumu sağlık hizmetine ulaĢım güçlüğü ve kalite ile iliĢkili olabileceği 

gibi bölgesel coğrafi farklılıklardan ve sosyo ekonomik risk faktörlerinden 

kaynaklanabilir (36). 

BeĢ yaĢ altı mortalite hızı çocuk sağlığının en önemli ölçütlerindendir. Totturp 

ve arkadaĢları, Tanzanya‟da çocuk mortalitesinde sağlık eĢitsizliklerini araĢtırdıkları 

çalıĢmada, 1988 yılında zaten düĢük mortaliteye sahip olan bölgelerin takip eden 14 yıl 

içinde mortaliteyi daha da düĢürebildikleri, oysa mortalitesi yüksek seyreden bölgelerin 

mortaliteyi düĢürmede daha az baĢarılı oldukları görülmüĢtür (36). 

Bu çalıĢmada, Tanzanya‟da 1988 ile 2002 yılları arasındaki beĢ yaĢ altı mortalite 

düĢüĢleri, homojen dağılım göstermemektedir. Birbirine yakın bölgelerde benzer 

sonuçlar izlenmektedir. Bu çalıĢmanın sonucuna göre beĢ yaĢ altı mortalite sosyo 

ekonomik eĢitsizlik ve çevresel özellikler ile korelasyon göstermektedir (36). 

Ġnfant ve çocuk mortalitesini belirlemede bireysel ve barınma koĢulları ile 

iliĢkili faktörlerden çok, dıĢ etkenlerin veya coğrafi faktörlerin (örneğin, nüfus 

yoğunluğu, iklim, hastalık çevresi) önemli olduğunu öne süren çalıĢmalar vardır. Bir 

yaĢ altı bebek ölümleri daha çok önlenmesi zor olan endojen nedenlerden (konjenital 

anomaliler, prematürite, düĢük doğum ağırlığı) kaynaklanmaktadır. Bir ve dört yaĢ 

çocuk ölümlerinde dıĢ faktörlerin önemi artmaktadır. Aile eğitim düzeyi çocuk sağlığı 

ile doğrudan iliĢkilidir (beslenme, hijyen, eğitim, sağlık hizmetine ulaĢım) (79). 

Woods‟a göre, kır-kent ayrımının yapıldığı mortalite çalıĢmalarında özellikle 

çocuk mortalitesine odaklanılmalıdır, çünkü bu indikatör nüfus yoğunluğundaki 

değiĢikliklerden çok etkilenmektedir (82). Defo‟nun çalıĢmasına göre, aĢırı nüfus 

yoğunluğunun hem infant hem de çocuk mortalitesine olumsuz etkileri vardır (83). 

Tablo 2-2‟de Türkiye kentsel alan 0-14 yaĢ grubu çocuklarda ölüm nedenleri 

sunulmaktadır (84). 
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Tablo 2-2: Türkiye kentsel alanda ölüme neden olan ilk 20 hastalığın 0-14 yaĢ grubunda 

cinsiyete göre % dağılımı (UHY-ME çalıĢması,2000, Türkiye). 

No Toplam % Erkekler % Kadınlar % 

1 Perinatal nedenler 36,3 Perinatal nedenler 35,4 Perinatal nedenler 37,4 

2 Konjenital anomaliler 14,1 Konjenital anomaliler 13,5 Konjenital anomaliler 14,7 

3 Alt solunum yolu enfeksiyonları 10,9 Alt solunum yolu enfeksiyonları 10,6 Alt solunum yolu enfeksiyonları 11,3 

4 Ġshalle seyreden hastalıklar 6,2 Ġshalle seyreden hastalıklar 6,1 Ġshalle seyreden hastalıklar 6,4 

5 Trafik kazaları 3 Trafik kazaları 3,4 Trafik kazaları 2,5 

6 Menenjitler 2,1 Menenjitler 2,1 Menenjitler 2,1 

7 Lösemi 1,8 Lösemi 1,5 Kızamık 1,8 

8 Kızamık 1,6 Serobrovasküler hastalıklar 1,5 Lösemi 1,6 

9 Serobrovasküler hastalıklar 1,3 Kızamık 1,5 Üst solunum yolu enfeksiyonları 1,3 

10 Üst solunum yolu enfeksiyonları 1,2 Üst solunum yolu enfeksiyonları 1,1 Serobrovasküler hastalıklar 1,1 

11 Tüberküloz 0,9 Lenfomalar ve Multiple myeloma 1 Protein enerji malnütrisyonu 0,9 

12 Protein enerji malnütrisyonu 0,8 Tüberküloz 0,9 KiĢinin kendini yaralaması 0,8 

13 Lenfomalar ve Multiple myeloma 0,8 Protein enerji malnütrisyonu 0,7 Tüberküloz 0,8 

14 KiĢinin kendini yaralaması 0,6 Boğulmalar 0,5 Lenfomalar ve Multiple myeloma 0,5 

15 Yanıklar 0,4 KiĢinin kendini yaralaması 0,5 Yanıklar 0,4 

16 DüĢmeler 0,4 DüĢmeler 0,4 Epilepsi 0,4 

17 Astım 0,3 Astım 0,4 Astım 0,3 

18 Boğulmalar 0,3 Yanıklar 0,3 Zehirlenmeler 0,3 

19 Epilepsi 0,3 Demir eksikliği Anemisi 0,2 DüĢmeler 0,3 

20 Zehirlenmeler 0,3 Epilepsi 0,2 Hepatit B 0,2 

 

Tablo 2-2‟de görüldüğü üzere ilk ölüm nedeni olarak toplamda, %36,3‟lük bir 

yüzde ile perinatal nedenler almaktadır. Bu yüzdeler erkek ve kadınlarda sırasıyla 

%35,4 ve %37,4‟dür. Ġkinci ölüm nedeni olarak konjenital anomaliler erkeklerde %13,5, 

kadınlarda %14,7, toplamda %14,1 oranında görülmektedir. Toplamda alt solunum yolu 

enfeksiyonları %10,9 ile üçüncü sırada yer alırken, ishal ile seyreden hastalıklar 

toplamda %6,2, erkeklerde %6,1, kadınlarda %6,4 olarak belirlenmiĢtir. Kentsel alanda 

0-14 yaĢ grubunda beĢinci ölüm nedeni olarak trafik kazaları yer almaktadır (sırasıyla 

%3,0, %3,4 ve %2,5) (84). 

2.11. 15-24, 25-34 ve 35-44 YaĢ Arası Ölüm Sebepleri 

Türkiye‟de 0-4 yaĢ grubu erkeklerde ölüm hızı 8,9/1000 iken bu oran kız 

çocuklarda 8,5/1000 olarak hesaplanmıĢtır. 5-14 yaĢ grubunda bu oranlar erkeklerde 

0,7/1000; kadınlarda 0,5/1000, 15-29 yaĢ grubunda sırasıyla 1,5/1000 ve 0,7/1000 dir. 

30-44 yaĢ grubunda ise ölüm hızları erkeklerde 2,4/1000, kadınlarda 1,6/1000 olarak 

saptanmıĢtır (Tablo 2-3) (84). 
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Tablo 2-3‟de ulusal düzeyde ölüm hızları cinsiyet ve yaĢ gruplarına göre 

gösterilmektedir. 

Tablo 2-3: Türkiye ulusal düzeyde yaĢa, cinsiyete ve hastalık gruplarına özel ölüm 

hızlarının dağılımı (Ölüm/1000 kiĢi), (UHY-ME çalıĢması, 2000, Türkiye). 

Erkek 0-4 5 - 14 15- 29  30-44 

Grup I 7,2 0,2 0,2 0,2 

Grup II 1,5 0,3 0,6 1,8 

Grup III 0,2 0,2 0,7 0,4 

Kadın         

Grup I 7 0,1 0,1 0,1 

Grup II 1,3 0,2 0,4 1,3 

Grup III 0,2 0,2 0,2 0,1 

          

Erkek  8,9 0,7 1,5 2,4 

Kadın 8,5 0,5 0,7 1,6 

Grup I: BulaĢıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler ve beslenme yetersizliğine bağlı ortaya çıkan hastalıklar 

Grup II:  BulaĢıcı olmayan hastalıklar; Kalp damar sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi 

hastalıkları, endokrin, nutrisyonel ve metabolik hastalıklar, duyu organ bozuklukları, genito-üriner sistem hastalıkları, 

malign neoplazmlar, kas, iskelet sistemi ve nörolojik bozukluklar, nöropsikiatrik bozukluklar ve ağız ve diĢ sağlığı 

bozuklukları 

Grup III: Ġstemli ve istemsiz yaralanmalar 

Tablo 2-4: Türkiye kentsel alanda ulusal düzeyde yaĢa, cinsiyete ve hastalık gruplarına 

özel ölüm hızlarının dağılımı (Ölüm/1000 kiĢi), (UHY-ME çalıĢması, 2000, 

Türkiye). 

Erkek 0-4 5 - 14 15- 29  30-44 

Grup I 5,6 0,1 0,1 0,4 

Grup II 2,1 0,4 0,7 1,6 

Grup III 0,3 0,2 0,7 0,6 

Kadın         

Grup I 5,4 0,1 0,1 0,1 

Grup II 1,9 0,2 0,2 1 

Grup III 0,3 0,1 0,1 0,1 

          

Erkek  8 0,6 1,5 2,2 

Kadın 7,6 0,4 0,5 1,2 

Grup I: BulaĢıcı hastalıklar, maternal ve perinatal nedenler ve beslenme yetersizliğine bağlı ortaya çıkan hastalıklar 

Grup II:  BulaĢıcı olmayan hastalıklar; Kalp damar sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi 

hastalıkları, endokrin, nutrisyonel ve metabolik hastalıklar, duyu organ bozuklukları, genito-üriner sistem hastalıkları, 

malign neoplazmlar, kas, iskelet sistemi ve nörolojik bozukluklar, nöropsikiatrik bozukluklar ve ağız ve diĢ sağlığı 

bozuklukları 

Grup III: Ġstemli ve istemsiz yaralanmalar 
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Ulusal hastalık yükü ve maliyet-etkililik projesine göre 2000 yılına ait yaĢa özel 

ölüm hızları yukarıdaki tabloda gösterilmiĢtir. Tablo 2-4‟de görüldüğü üzere 0-4 yaĢ 

grubunda mortalite hızı erkeklerde 8,0/1000, kadınlarda 7,6/1000 dır. Ölüm hızları 5-14 

yaĢ grubunda erkeklerde 0,6/1000, kadınlarda 0,4/1000 dür. 15-29 yaĢ grubunda ise 

ölüm hızı erkeklerde 1,5/1000, kadınlarda 0,5/1000 dir. 30-44 yaĢ grubunda bu oranlar 

sırasıyla 2,2/1000 ve 1,2/1000 dır (84). 

Tablo 2-5: Türkiye kentsel alanda ölüme neden olan ilk 20 hastalığın % dağılımı (UHY-

ME çalıĢması, 2000, Türkiye). 

No Ölüm nedenleri 

Toplam 

Ölümler 

(%) No Ölüm nedenleri 

Toplam 

Ölümler (%) 

1 Ġskemik kalp hastalığı 22,1 11 Diabetesmellitus 2,1 

2 Serebrovasküler hastalıklar 14,6 12 Mide kanseri 1,4 

3 Perinatal nedenler 5,7 13 Ġshalle seyreden hastalıklar 1,2 

4 Kronik obstrütif akciğer hastalığı 5,3 14 DüĢmeler 1,1 

5 Alt solunum yolu enfeksiyonları 4 15 Lösemi 1,1 

6 Trakea, bronĢ ve akciğer kanseri 2,9 16 Nefrit ve nefrozlar 1,1 

7 Hipertansif kalp hastalığı 2,9 17 Lenfomalar ve multiple myeloma 1 

8 Ġnflamatuar kalp hastalığı 2,4 18 Romatimal kalp hastalıkları 1 

9 Trafik kazaları 2,3 19 Kolon ve rektum kanseri 0,9 

10 Konjenital anomaliler 2,2 20 Astım 0,9 

 

Türkiye kentsel alanda ölüm nedenleri tüm yaĢ gruplarında cinsiyete göre 

incelendiğinde kentsel alanda erkeklerde ve kadınlarda ölüm nedenlerinde ilk sırayı 

iskemik kalp hastalığının aldığı görülmektedir (%22,1). Ġkinci sırada toplamda %14,6 

ile serebrovasküler hastalıklar yer almaktadır. Üçüncü sırada toplamda %5,7 ile 

Perinatal nedenler  bulunmaktadır (Tablo 2-5) (84). 
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Tablo 2-6: Türkiye kentsel alanda ölüme neden olan ilk 20 hastalığın 15-59 yaĢ grubunda 

cinsiyete göre % dağılımı (UHY-ME çalıĢması,2000, Türkiye). 

No Toplam % Erkekler % Kadınlar % 

1 Ġskemik kalp hastalığı 22,9 Ġskemik kalp hastalığı 24 Ġskemik kalp hastalığı 20,6 

2 Serebrovasküler hastalıklar 9,6 Serebrovasküler hastalıklar 10,7 Serebrovasküler hastalıklar 7,3 

3 Trafik kazaları 6,1 Trafik kazaları 7,2 Romatizmal kalp hastalıkları 6,4 

4 Trakea, bronĢ ve akciğer kanseri 3,9 
Trakea, bronĢ ve akciğer 

kanseri 
5,2 Meme kanseri 4,6 

5 Romatizmal kalp hastalıkları 3,4 ġiddet 2,6 Trafik kazaları 3,8 

6 Diabetesmellitus 2,4 Lösemi 2,3 Diabetesmellitus 3,7 

7 Alt solunum yolu enfeksiyonları 2,2 
Alt solunum yolu 

enfeksiyonları 
2,1 Nefrit ve nefrozlar 2,6 

8 Nefrit ve nefrozlar 2,1 KiĢinin kendini yaralaması 2 Hipertansif kalp hastalığı 2,5 

9 ġiddet 2 Romatizmal kalp hastalıkları 1,9 Alt solunum yolu enfeksiyonları 2,3 

10 Lösemi 2 
Lenfomalar ve multiple 

myeloma 
1,9 Mide kanseri 2,2 

11 KiĢinin kendini yaralaması 2 Diabetesmellitus 1,8 Tüberküloz 2,1 

12 Mide kanseri 1,9 Nefrit ve nefrozlar 1,8 Maternal nedenler 1,9 

13 
Lenfomalar ve multiple 

myeloma 
1,8 Meme kanseri 1,8 KiĢinin kendini yaralaması 1,9 

14 Hipertansif kalp hastalığı 1,6 Peptik ülser 1,5 Lenfomalar ve multiple myeloma 1,6 

15 Tüberküloz 1,6 Ġnflamatuar kalp hastalığı 1,5 Astım 1,5 

16 Meme kanseri 1,5 Tüberküloz 1,4 Over kanseri 1,4 

17 Peptik ülser 1,5 Kolon ve rektum kanseri 1,4 Peptik Ülser 1,4 

18 Ġnflamatuar kalp hastalığı 1,3 Hipertansif kalp hastalığı 1,2 Lösemi 1,2 

19 Kolon ve rektum kanseri 1,3 Astım 1,1 Siroz 1,2 

20 Astım 1,3 KOAH 0,9 Trakea, bronĢ ve akciğer kanseri 1,1 

 

Ulusal hastalık yükü ve maliyet-etkililik projesine göre 2000 yılına ait Türkiye 

kentsel alanda kadın ve erkeklerde ölüme neden olan ilk 20 hastalığın 15-59 yaĢ 

grubunda dağılımı yukarıdaki tablo 2-6‟da gösterilmiĢtir. Görüldüğü üzere, 15-59 yaĢ 

ölüm nedenlerinin birinci sırasında iskemik kalp hastalıkları (%22,9), her iki cinsiyette 

de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada serebrovasküler hastalıklar yer almaktadır. Bu 

oranlar toplamda %9,6, erkeklerde %10,7 ve kadınlarda %7,3‟tür. Bu yaĢ grubunda 

üçüncü sırayı toplamda trafik kazaları (%6,1), erkeklerde yine trafik kazaları (%7,2) 

kadınlarda ise romatizmal kalp hastalıklarının (%6,4) aldığı görülmektedir. Kentsel 

alanda kadınlarda dördüncü ölüm nedeni meme kanseri %4,6 olarak saptanırken, 

erkeklerdeki neden %5,2 ile trakea, bronĢ ve akciğer kanseridir (Tablo 2-6) (84). 
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Tablo 2-7:18 yaĢ üstü ölüm nedenleri, 1999-2007, ABD (yüzbinde). 

Nedenler/ YaĢ Aralığı 

Tüm 

yaĢlar 

(age-
adjusted) 

Tüm 

yaĢlar 
(crude) 

    18+ 

(age-
adjusted) 

    18+ 
(crude)    18-44     18-24     25-44 

Tüm nedenler                            778,5 812,5 1027,9 1057,6 134,9 95,6 148,6 

Kardiovascular hastalıklar           262,7 276,8 353,3 366,6 18,1 3,9 23,1 

Kanser                                  181 187,3 243 247,7 16,6 4,4 20,8 

Kronik alt solunum yolu hastalıkları        41,5 42,7 55,8 56,5 1,1 0,4 1,3 

Kazalar (unintentional kazalar)        39,6 40,4 49,6 50,1 39,4 44,2 37,8 

Diabetus mellitus                              23,5 24,4 31,6 32,3 2,5 0,5 3,2 

Alzheimer's hastalığı                   22,7 24,3 30,6 32,3 . . . 

Influenza ve pneumonia                  18,1 19,2 24,1 25,2 1,2 0,5 1,4 

Böbrek hastalıkları                          14,5 15,1 19,4 20 1 0,3 1,2 

Septisemi                             11 11,5 14,7 15 1,1 0,4 1,4 

Kendini yaralama (Ġntihar)          11 11,2 14,4 14,4 13,4 11,8 13,9 
Anormal klinik semptomlar, 

hastalıkları        10,3 10,8 12 12,6 2,9 1,9 3,2 

Kronik karaciğer hastalıkları ve siroz      8,9 9,4 12 12,4 2,6 0,1 3,5 

Parkinson's hastalığı                   6,4 6,6 8,6 8,7 . . . 

Cinayet                       6,1 6,1 7,3 7,3 11 15,9 9,3 

Pneumonitis due to solids and liq        5,4 5,7 7,2 7,5 0,2 0,1 0,3 

HIV                                      4 4 5,3 5,3 4,7 0,5 6,2 

Doğumsal defektler                         3,5 3,5 1,6 1,6 1,1 1,1 1,1 

Peptik ülser                           1 1,1 1,4 1,5 0,1 . 0,1 

 

1999-2007 yılları arasını kapsayan ABD‟de yapılan yaĢa özel ölüm nedenleri 

tablo 2-7 incelendiğinde, 18-44 yaĢ aralığı ölüm hızlarının 134,9 olduğu görülmektedir. 

Nedenlerine göre ölüm hızları Ġncelendiğinde, Amerika‟da ki ilk dört nedenin sırasıyla 

kazalar (39,4), kardiovasküler hastalıklar ( 18,1), kanserler (16,6) ve kendini yaralama 

(13,4) olduğu görülmektedir (85) . 
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Tablo 2-8: 0-44 yaĢ arası ölüme neden olan ilk 10 hastalık dağılımı (ABD) (85). 

 
Ölüm 

Nedenleri/YaĢ 

aralığı Tüm yaĢlar 1 YaĢ Altı 1-4 yaĢ 15-24 yaĢ 25-34 yaĢ 35-44 yaĢ 

Tüm ölüm 

sayıları 2,403,351 100% 28,035 1.2% 4,979 0.2% 3,1307 1.3% 40,451 1.7% 89,798 3.7% 

 

Kardiovasular 

hastalıklar 936,923 39.0% 636 2.3% 234 4.7% 1,309 4.2% 3792 9.4% 16,624 18.5% 

Kanserler 553,091 23.0% 92 0.3% 420 8.4% 1713 5.5% 3916 9.7% 16,52 18.4% 

Kronik alt 

solunum yolu 

hastalıkları 122,009 5.1% 36 0.1% 51 1.0% 190 0.6% 296 0.7% 930 1.0% 

Diabetes 

Mellitus 69,301 2.9% 4 0.0% 6 0.1% 162 0.5% 623 1.5% 1,926 2.1% 

Influenza and 

Pneumonia 65,313 2.7% 289 1.0% 103 2.1% 189 0.6% 364 0.9% 1,068 1.2% 

Alzheimers  49,558 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0% 6 0.0% 

Motorlu araç 

kazaları  43,354 1.8% 168 0.6% 651 13.1% 10,56 33.7% 6,884 17.0% 6,927 7.7% 

Böbrek 

yetmezliği 3,6471 1.5% 152 0.5% 11 0.2% 78 0.2% 221 0.5% 701 0.8% 

Septisemi 3,1224 1.3% 274 1.0% 99 2.0% 100 0.3% 280 0.7% 877 1.0% 

AteĢli silah 

yaralanması 28,663 1.2% 13 0.0% 46 0.9% 6,575 21.0% 5,789 14.3% 0,5358 6.0% 

 

Yine Amerika‟da, 15-24 yaĢa özel ölüm hızının 1.3, 25-34 yaĢa özel ölüm 

hızının 1.7 ve 35-44 yaĢa özel ölüm hızının 3,7 olduğu görülmektedir. Ölüm 

nedenlerine göre yapılan incelemede ise 15-24 yaĢ ölüm nedenlerinin sırasıyla, motorlu 

araç kazaları (33,7), ateĢli silah yaralanması (21,0), kanserler (5,5) ve kardiovasküler 

hastalıklar (4,2) olduğu görülmektedir. 25-34 yaĢ arası ölüm nedenleri incelendiğinde,  

sıralamanın aynı olduğu hızların ise sırasıyla 17, 14,3, 9,7 ve 9,4 olduğu 

anlaĢılmaktadır. 35-44 yaĢları arası ölüm nedenlerinde sıralamanın değiĢtiği 

gözlenmektedir, kardiyovasküler hastalıklar (18,5), kanserler (18,4), motorlu araç 

kazaları (7,7) ve ateĢli silah yararlanmalarının (6,0) ilk sıralarda yer aldığı dikkat 

çekmektedir (Tablo 2-8) (85).  
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Tablo 2-9: 0-44 yaĢ arası ölümlerin ülkelere göre dağılımı. 

YaĢ Aralığı/ Tüm YaĢlar < 1 yaĢ 1-4 yaĢ 15-24 yaĢ 25-34 yaĢ 35-44 yaĢ 

Ülkeler Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Ġngitere 923,4 964,7 542,7 453,7 23,2 22,5 60,6 24,5 94,2 40,5 163,2 94,8 

Brezilya 652,7 460,3 1583 1291 70,9 61,1 209,3 53,1 277,4 84,1 407,9 171,6 

Almanya 955,4 1031 407,3 345,8 20,3 16,1 50,4 20,9 68 30,5 149,1 79,1 

Ġspanya 944,3 842,4 423,4 330,7 24,8 18,5 65,9 22,5 85,2 31,5 180,4 78,6 

Kore 

Cumhuriyeti 549,7 447,9 410,1 344,6 28,9 27 45 26,6 76,5 42,3 188,5 81 

 

*YaĢa özel ölüm hızları (100.000). 

 

 Tablo 2-9 incelendiğinde tüm yaĢ ve çeĢitli yaĢ gruplarının ülkelere göre ölüm 

hızlarının dağılımı görülmektedir (86). 

2.12. Z Skoru (Standart Sapma Skoru)       

DeğiĢken değerler standartlaĢtırılarak ölçü birimi farklılığı ortadan  

kaldırıldığında farklı değerlerdeki değiĢkenler arasında karĢılaĢtırma yapılabilir. 

DeğiĢken değerlerin standartlaĢtırılması çok çeĢitli Ģekillerde yapılabilmektedir. Bu 

yöntemlerden biri de Z skoru kullanımıdır.  Z skoru yöntemi, referans dağılımını 

göstermesi ve değiĢik yaĢların, parametrelere göre karĢılaĢtırma olanağının 

bulunmasından dolayı DSÖ tarafından da önerilen bir standardizasyon yöntemidir (87, 

88). 

Z skorunun araĢtırmalardaki en önemli avantajları toplum taramalarında 

kullanılabilmesi, ortalama ve standart sapmanın hesaplanabilmesidir. AraĢtırmayı 

oluĢturan birey veya grubun, referans grubun veya bireyin ortanca değerinden kaç 

standart sapma uzakta olduğunu ifade eder. Z skoru, aĢağıdaki formülden de 

anlaĢılacağı üzere gözlem değerlerinin referans grubun ortalama değerinden çıkarılıp, 

referans grubun standart sapmasına bölünmesiyle elde edilir (2-1). 

Z Skoru =  Xi – Xort                                                                             (2-1) 

                       S 

Xi) Veri Değeri, Xort) Verilerin Ortalaması 

S) Standart Sapma 

 

Z- skoru tekniğinde bulunan sonuçlar ile ölçüm değerlerinin her birinin ortalamadan 

uzaklığını gösterir (87, 88). 
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2.13. Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması 10 (UHS-10) 

Yeryüzünde görülen hastalıkların sayısı  çok fazladır. Bu nedenle   

“Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması”ında birçok ülkede yaygınlıkla kullanılan 

bir kodlama sistemi  kullanılmaktadır (89). 

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan bu kodlama sistemi ile 

uluslararası sağlık otomasyonunda ve istatistiki alanda ortak bir dil oluĢmaktadır.  

Ülkemizde “Hastalıkların ve Sağlıkla ilgili Sorunların Uluslararası Ġstatistiksel 

Sınıflaması (UHS)” veya (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems (ICD) ) olarak adlandırılan bu kodlama sistemi, hastalıkların 

ve sağlıkla ilgili problemlerin sınıflandırma standardını oluĢturur (89, 90).  

UHS, dünya üzerindeki hastalıkların takibinde, araĢtırılmasında, 

incelenmesinde, gözlemlenmesinde, epidemiyolojik araĢtırmalarda, klinik araĢtırma ve 

sağlık yönetimi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu durum toplumların karĢılaĢtırılıp, 

değerlendirilmesini, var olan koĢulların incelenmesi ve kaynak alımı ile ilgili bir fikir 

vermektedir. UHS, inceleme yöntemine göre istatistiksel bir sınıflamadır (89). 

UHS, sağlık problemlerini ve hastalıkları kolayca inceleyerek, kullanıcıya 

anlaĢılabilir veriler sunabilmektedir. Hastalıkların ve sağlık problemlerinin incelenip 

değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve kolayca anlaĢılabilir olması için standart bir form 

geliĢtirilmiĢtir (89, 90). 

2.13.1. Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Tarihçesi 

           Dünya‟da hastalık ve sağlık problemleri ile ilgili istatistiki araĢtırmalar 300 yıl 

kadar öncesine dayanmaktadır. Bilinen ilk istatistiki çalıĢma 17. yüzyılda Jaohn Graunt 

tarafından yapılan 6 yaĢ altı çocuk ölümlerinin araĢtırıldığı “London Bills of Mortality” 

adlı çalıĢmadır. Bu çalıĢma, dönem koĢulları incelendiğinde oldukça baĢarılı bir çalıĢma 

olmuĢ ve yakın tahminlerde bulunmuĢtur (89, 90). 

Hastalıkların ve sağlık problemlerinin sistemli bir Ģekilde istatistiki açıdan 

sınıflandırılması 18. Yüzyılda yaĢamıĢ olan William Farr tarafından yapılmıĢtır.  18. 

yüzyılın 2. yarısında, istatistiki çalıĢmalarda hastalıklarla ilgili terminolojinin 

oluĢturulması ile ilgili çalıĢmalar dikkat çekmektedir. Bu çalıĢmaların amacı 

uluslararası alanda ortak bir dil yaratabilmektir (89, 90). 
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1881 yılında Uluslararası Ġstatistik Enstitüsü, Jacques Bertillon yönetiminde 

ölüm nedenleri ile ilgili yeni bir çalıĢmaya baĢlamıĢ. Bu çalıĢmalar 1893 yılında 

tamamlanmıĢ ve çıkan öneriler enstitü tarafından onaylanmıĢ. Bu sınıflama “Bertillon 

Ölüm Nedeni Sınıflaması” adı ile birçok Avrupa ve Amerika kıtalarında uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır (89, 90). 

Fransa Hükümeti  “ Bertillon Ölüm Nedenleri Sınıflaması” nın süreklilik ve 

güncellik kazanabilmesi için 1900 yılında çağrıda bulunmuĢ ve sonrasında bu 

güncelleĢtirme çalıĢmaları ve konferansları 10 yılda bir gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. 

Bugün 10. revizyon ile birlikte UHS-10‟a kadar ulaĢılmıĢtır (89, 90). 

VI. konferanstan sonra DSÖ Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılmasından 

sorumlu olmuĢtur. 1990 yılının Mayıs ayında gerçekleĢtirilen 43. Dünya sağlık 

toplantısında, UHS-10‟nun kullanımının uygun görülmesinin ardından, 1994 yılında 

DSÖ‟ ye üye tüm ülkelerce de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. UHS-10 Hastalıkların 

Uluslararası Sınıflandırılması ile ilgili çalıĢmanın en güncel halidir (89, 90). 

2.13.2. Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının Yapısı 

UHS-10 dört düzeyde sınıflandırılmıĢtır. Her düzey, bir üstteki düzeyin 

detaylandırılmıĢ halidir. Ġlk düzey, hastalıkların genel olarak sınıflandırıldığı bölümler 

kısmıdır. UHS-10 toplam 21 bölümden oluĢmaktadır (Tablo 2-10) (89). 

Tablo 2-10: Uluslararası hastalık sınıflandırmasının bölümleri. 

Bölüm No Hastalık ve Ölüm Nedenleri  

Bölüm I  Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar 

Bölüm ll Neoplazmlar 

Bölüm lll Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları ve Ġmmun Mekanizmayı Ġçeren Hastalıklar 

Bölüm lV Endokrin, Nutrisyonel ve Metabolik Hastalıklar 

Bölüm V Akıl ve DavranıĢ Bozuklukları 

Bölüm Vl Sinir Sistemi Hastalıkları 

Bölüm Vll Göz ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları 

Bölüm Vlll Kulak ve Mastoid OluĢum Hastalıkları 

Bölüm lX DolaĢim Sistemi Hastalıkları 

Bölüm X Solunum Sistemi Hastalıkları 

Bölüm Xl Sindirim Sistemi Hastalıkları 

Bölüm Xll Cilt ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları 

Bölüm Xlll Kas-Ġskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları 

Bölüm XlV Ürogenital Sistem Hastalıkları 

Bölüm XV Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları 

Bölüm XVl Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar 

Bölüm XVll Konjenital Malformasyon, Deformasyon ve Kromozom Anomalileri 

Bölüm XVlll Semptomlar ve Anormal Klinik ve Laboratuar Bulguları 

Bölüm XlX Yaralanma, Zehirlenme ve DıĢ Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar 

Bölüm XX Hastalık ve Ölümün DıĢ Nedenleri 

Bölüm XXl Sağlık Durumu ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler 



 29 

2.14. Ġstanbul Ġli Ġçin Ölüm Haritalarının OluĢturulması 

Kamu sektöründe ve özel sektörde, her yıl coğrafi bilginin toplanması için 

milyarlarca dolar para harcanmaktadırlar. Örneğin ABD, coğrafi bilginin toplanması 

için her yıl 4 milyar dolar harcamaktadır. Fransa da ise coğrafi bilgi projelerine 

aktarılan miktar, kamu geliĢim bütçesinin %0,17‟sini oluĢturmaktadır. Diğer geliĢmiĢ 

ülkeler de CBS projeleri ve verilerinin üretilmesi, depolanması, belgelenmesi ve 

kullanılması için büyük bütçeler ayırmaktadırlar. Bu konuda yapılan son araĢtırmalar 

göstermektedir ki CBS teknolojileri üzerine kamu ve özel sektör tarafından yapılan 

yatırımlar 8,5 milyar dolara kadar artmaktadır. Bu bütçelerin her yıl %30 oranında 

arttığı bildirilmektedir. Sözü geçen ülkelerde,  devlet hem en büyük coğrafi veri 

üreticisi hem de en büyük coğrafi veri tüketicisidir (91).    

Türkiye‟de CBS çalıĢmaları ilk olarak Harita Genel Komutanlığı‟nın (HGK) 

1980‟li yıllarda yaptığı bazı kamu projeleri ile baĢladığı görülmektedir. Yine HGK 

tarafından 1990 yılında baĢlattığı “Çok amaçlı coğrafi veritabanı projesi” ile ciddi 

anlamda dikkat çekmiĢ ve CBS çalıĢmaları hızlandırılmıĢtır. Ayrıca bu dönemde 

üniversitelerde yapılan CBS ile ilgili tez çalıĢmaları ile desteklenen bu çalıĢmalar 

sonucunda kamu, CBS‟nin önemini fark etmiĢ ve ilk ulusal CBS sempozyumu 1994 

yılında düzenlenmiĢtir (20,23). Bu geliĢmelerin ıĢığında baĢta belediyeler olmak üzere 

bir çok kuruluĢ CBS uygulamaları ve CBS‟nin yönetim ve karar verme süreçlerinde 

etkin kullanımı baĢlamıĢtır. Ancak ülke çapında yapılan çalıĢmalarda mekansal verilerin 

standartları göz ardı edilmiĢ, bir çok kamu ve özel sektör kuruluĢu farklı standartlarda 

veri toplamıĢ ve depolamıĢtır. Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda standart veri  

sağlanmasının önemi anlaĢılmasına rağmen halen ülke genelinde standart verilerin 

kullanıldığını söylemek olanaksızdır (20). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırma Tipi 

AraĢtırma ekolojik tipte tasarlanmıĢtır. 

3.2. AraĢtırmanın Yeri ve Zamanı 

AraĢtırma yeri olarak, Ġstanbul‟un tüm ilçeleri seçilmiĢtir. ÇalıĢma zamanı, 

2005-2009 yılları arasını kapsamaktadır. 

3.3. Evren ve Örneklem 

2005-2009 yılları arası gerçekleĢen beĢ yaĢ altı, 15-24, 25-34, 35-44 yaĢ 

ölümleri alınmıĢtır. 

3.4. AraĢtırmanın Bağımlı ve Bağımsız DeğiĢkenleri 

(a) Bağımlı değiĢken: 

YaĢa özel ölüm hızları 

Ölüm hızı Z değerleri 

(b) Bağımsız değiĢkenler: 

Ölen kiĢinin ikamet ettiği ilçe 

Ölen kiĢinin ikamet ettiği ilçenin ortalama yer değeri 

Ölen kiĢinin yaĢadığı ilçede eğitim düzeyi (üniversite mezuniyet düzeyi) 

3.5. Veri Kaynağı 

AraĢtırma verileri Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesine (ĠBB) bağlı Ġstanbul 

mezarlıklar müdürlüğünün 2005-2009 yılları arasındaki ölüm kayıtlarından 

sağlanmıĢtır. Alınan bu kayıtlardan beĢ yaĢ altı, 15-24, 25-34, 35-44 yaĢ ölümler 

çalıĢma verisi olarak seçilmiĢtir. 

Ġstanbul‟un yer değeri durumunu gösteren ilçeler haritası verileri için, Maliye 

Bakanlığı‟nın 2010 yılı Ġstanbul arsa birim fiyatlarından yararlanılmıĢtır (92). 

YaĢa özel ölüm hızlarını elde etmek amacı ile ilçelerin 2007, 2008, 2009 yılları 

nüfusları TÜĠK‟den adrese dayalı nüfus sayımı verileri kullanılmıĢtır (93). 
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2006 ve 2005 yılları yaĢa özel nüfuslar da yine TÜĠK‟in  yıllara özel nüfus artıĢ 

hızlarından hesaplanarak elde edildi (69). 

ĠBB Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünden, Ġstanbul‟un sayısal ilçeler haritası 

alındı. Ġlçelerin kodlanmasında, ĠBB‟nin standart ilçe kodları kullanıldı (Tablo 3-1). 

Tablo 3-1: Ġstanbul ilçe kodları. 

Ġlçe Adı Ġlçe No Ġlçe Adı Ġlçe No Ġlçe Adı Ġlçe No Ġlçe Adı Ġlçe No 

Adalar 1 ġisli 22 Fatih 12 Çatalca 32 

Avcılar 2 Tuzla 23 GaziosmanpaĢa 13 Arnavutköy 33 

Bakırköy 3 Ümraniye 24 Güngören 14 AtaĢehir 34 

Bağcılar 4 Üsküdar 25 Kadıköy 15 BaĢakĢehir 35 

Bahçelievler 5 Zeytinburnu 26 Kağıthane 16 Beylikdüzü 36 

BayrampaĢa 6 Esenler 27 Kartal 17 Çekmeköy 37 

BeĢiktaĢ 7 Sultanbeyli 28 Küçükçekmece 18 Esenyurt 38 

Beykoz 8 Büyükçekmece 29 Maltepe 19 Sancaktepe 39 

Beyoğlu 9 ġile 30 
Pendik 20 Sultangazi 40 

Eyüp 11 Silivri 31 
Sarıyer 21     

*Eminönü 2008 yılında Fatih ilçesine bağlandığı için 10 (on) numara gözükmemektedir. 

**Ġlçe sıralaması ĠBB verdiği numaralamadır (70). 

Eğitim verileri 2009 yılı TÜĠK adrese dayalı nüfus sayımı verilerinden elde 

edildi (69). 

3.6. Veri Hazırlama Süreci 

 

2005-2009 yılları arası ölüm kayırtlarının temini için ĠBB‟ye bağlı Ġstanbul 

Mezarlıklar Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıĢtır. Ölüm kayıtlarından, beĢ yaĢ altı, 

15-24, 25-34, 35-44 yaĢ gruplarında gerçekleĢen ölümler yıllara göre seçildi. 

Ölen kiĢilerin ikamet ettikleri adresler, bağlı olduğu ilçelere göre sınıflandırıldı. 

Yıllara göre ilçelerdeki ölüm sayıları belirlendi. YaĢ gruplarına özel mortalite hızları 

ilçelere göre hesaplandı. 

Verilerde belirtilen ölüm nedenleri UHS-10 sınıflandırmasının ilk düzeyindeki 

21 bölüme göre yapıldı. Sınıflandırma sonucu tüm yaĢ grupları için ilk dört ölüm nedeni 

belirlendi. 
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Maliye Bakanlığının 2010 yılı Ġstanbul arsa birm fiyatlarından yararlanılarak ilçe 

yer değerleri hesaplandı ve ilçe yer değerleri en düĢükten en yükseğe doğru olmak üzere 

beĢe ayrıldı. Ġlçelerin yer değerlerine göre ayırma iĢlemi için yer değerleri önce 

küçükten büyüğe sıralandı. Ardından yüzde 20‟lik dilimlere göre ayırma iĢlemi yapıldı. 

Eğitim verileri 2009 yılı TÜĠK adrese dayalı nüfus sayımı verilerinden, her 

ilçedeki lisans eğitim ve lisansüstü eğitim yüzdeleri hesap edilerek elde edildi. 

AraĢtırmada veri tabanı düzenlemesinde, tanımlayıcı verilerin oluĢturulmasında 

ve Z değeri hesaplamasında SPSS 15,0 programı kullanıldı. 

3.7. Coğrafi Bilgi Sistemi ile Veri Analizi 

 

AraĢtırma da Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamaları ArcView 9,3,1 (Lisans no 

103149 37149490) yazılımı ile yapıldı. 

BeĢ yaĢ altı, 15-24, 25-34, 35-44 yaĢ nüfus, yıllara göre yaĢa özel ölüm hızları, 

ilçelerin yer değerleri kodları, ilçelerdeki ilk dört ölüm nedeni hızları ArcView 9,3,1 

yazılımının veritabanına girildi. Veritabanındaki bilgiler iĢlenerek dağılım ve tematik 

haritalar elde edildi. 

BeĢ yaĢ altı ölüm hızı dağılım haritaları, elde edilirken bulgular dört renge 

ayrıldı. Renk skalası ve sınır değerleri DSÖ‟nün http://www.childmortality.org‟tan 

alındı. 15-24, 25-34, 35-44 yaĢa özel ölüm hızları dağılım haritasında on renkte 

gösterildi (94). 

BeĢ yaĢ altı, 15-24, 25-34, 35-44 yaĢ ilk dört ölüm nedenleri, yaĢa özel ölüm 

hızları dağılım haritaları üzerinden nedenler çubuk Ģeklinde gösterildi. 

Ġlçelerin yer değerine göre özelliklerini gösteren tematik harita oluĢturuldu. 

Ġlçelerdeki lisans ve lisansüstü eğitim yüzdeleri ArcView veritabanına girilerek, 

dağılım haritası olarak gösterildi. 

2005-2009 yılları arasında, tüm yaĢ gruplarına özel ölüm hızları her yıl ayrı ayrı 

ve beĢ yıla ait ortalama ölüm hızları için Z değerleri hesap edildi. Bu sonuçlar ilçe 

düzeyinde haritalara yansıtıldı. 

http://www.childmortality.org'tan/
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4. BULGULAR 

AraĢtırmanın bulguları yaĢa özel ölüm hızlarının, nedenlerine göre ölüm 

oranlarının ve yer değeri bulgularının sunumundan oluĢturuldu. Son beĢ yıl içinde 

kayıtlara giren toplam 23107 beĢ yaĢ altı ölüm, 15-24 yaĢ arası 3575, 25-34 yaĢ arası 

5070, 35-44 yaĢ arası 8573 ölüm değerlendildi. 

4.1. Sosyo Ekonomik Düzey Haritaları 

 

ġekil 4-1: Ġstanbul'da mahallelerin yer değerine göre dağılımı (2010). 

 

Üçlü derecelendirme ile incelenen mahalle yer değeri haritasında, Ģehrin merkezi 

bölümlerinde yer değerlerinin daha yüksek olduğu gözlenmektedir (ġekil 4-1).  ġehrin 

dıĢında yer alan ilçelerde mahalle düzeyinde yer değerlerinin farklılaĢtığı 

gözlenebilmektedir. 
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ġekil 4-2: Ġstanbul'da ilçelerin yer değerine göre dağılımı (2010). 

 

Ġlçe düzeyindeki yer değeri değerlendirmesinde de merkezi ilçelerin yer değeri 

ortalamalarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir (ġekil 4-2).  
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4.2. Ġstanbul Ġlçelerinin Eğitim Düzeyi 

 

ġekil 4-3: Ġlçelere göre 15-44 yaĢ arası eğitim düzeyi yüzdelerinin dağılımı. 

 

Yüksek eğitim yüzdesi en fazla olan ilçeler Kadıköy, BeĢiktaĢ ve Bakırköy 

ilçeleridir. Yüksek eğitim yüzdesi en düĢük olan ilçeler ise Sancaktepe, ġile, 

Zeytinburnu, Esenler, Kâğıthane, Bağcılar, Sultangazi, GaziosmanpaĢa, Esenyurt, 

Arnavutköy, Silivri ve Çatalca‟dır (ġekil 4-3). BeĢ yaĢ altı ölüm hızlarından elde edilen 

Z değerleri göz önünde bulundurulduğunda GaziosmanpaĢa, Zeytinburnu, Bağcılar gibi 

ilçeler hem üniversite mezunları yüzdesi en düĢük olduğu hem de ölümlerin artarak 

farklılaĢtığı ilçeler olmuĢtur. BeĢ yaĢ altı ölüm hızları ve diğer yaĢ gruplarında da 

üniversite mezunları yüzdesi düĢük, ölüm hızlarının yüksek olduğu ilçe 

GaziosmanpaĢa‟dır. 15-24 yaĢ ölümlerde dikkat çekici bir özellikte hem yer değeri hem 

de yüksek eğitim yüzdesi fazla olan Bakırköy‟de ölüm değerlerinin artarak 

farklılaĢtığının gözlenmesidir.  
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4.3. BeĢ YaĢ Altı Ölüm Hızı Haritaları 

 

 

ġekil 4-4: Ġstanbul’un beĢ yaĢ altı ölümlerin yıllara göre seyri (Binde). 

Yıllara göre beĢ yaĢ altı ölümler 2005 yılında binde 19,37 iken 2006 yılında 

binde 14,63‟e, 2007 yılında binde 11,24‟e düĢmüĢ, 2008‟de biraz yükselerek binde 

14,79‟a çıkmıĢ. 2009 yılında yeniden düĢerek binde 14,31 olmuĢtur (ġekil 4-4). 

 

ġekil 4-5: Ġstanbul'da ilçelerin beĢ yaĢ altı ölüm hızlarının dağılımı (2005).  

 



 37 

 (Renk aralığı ve sınır değerler UNĠCEF http://www.childmortality.org‟tan 

alınmıĢtır.) 

Ġstanbul‟da 2005‟te gerçekleĢen ölümlerden beĢ yaĢ altı grubu incelendiğinde 

ölüm hızlarının ilçelerde iki düzeyde seyrettiği gözlenmektedir (ġekil 4-5). Görece daha 

yüksek ölüm hızları ġiĢli, Kâğıthane, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Bahçelievler, 

Güngören, Zeytinburnu, Esenler, BaĢakĢehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Maltepe, Kartal, 

Pendik, Adalar ilçelerinde izlenmektedir. Ölüm hızları binde Min: 0,00 - Maks: 45,57 

aralıklarında gözlenmektedir. 

 

ġekil 4-6: Ġstanbul'da ilçelerin beĢ yaĢ altı ölüm hızlarının dağılımı (2006). 

 

Ġstanbul‟da 2006 yıllında gerçekleĢen beĢ yaĢ altı ölüm hızları incelendiğinde 

ilçelere göre iki düzey görülmektedir. Fatih, Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar, 

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Eyüp ilçelerinde ölüm hızları 2005 yılı bulgularına 

benzer olarak görece yüksekti. Tuzla ve Beykoz ilçelerinde ise artıĢ izlenmektedir 

(ġekil 4-6).  Ölüm hızları binde Min: 0,00 – Maks: 36,01 aralıklarında görülmektedir. 

ġiĢli, Kağıthane, Beyoğlu, BaĢakĢehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Adalar ilçelerinde 

düĢüĢ gözlenmiĢtir. 

http://www.childmortality.org/
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ġekil 4-7: Ġstanbul'da ilçelerin beĢ yaĢ altı ölüm hızlarının dağılımı (2007). 

 

Ġstanbul‟da 2007 de gerçekleĢen beĢ yaĢ altı ölüm hızları incelendiğinde Fatih, 

Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar, Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Eyüp, Tuzla, 

Beykoz, Pendik, ġiĢli, Üsküdar, BaĢakĢehir, Avcılar görece daha yüksek ölüm hızlarına 

sahipti (ġekil 4-7). Ölüm hızları binde Min. 0,00 – Maks: 16,41 aralıklarında 

görülmektedir. 

 

ġekil 4-8: Ġstanbul'da ilçelerin beĢ yaĢ altı ölüm hızlarının dağılımı (2008). 
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Ġstanbul‟da 2008‟de gerçekleĢen beĢ yaĢ altı ölüm hızları incelendiğinde, 

Ġstanbul genelinde ölüm hızlarında bir artıĢ göze çarpmaktadır. Görece daha yüksek 

ölüm hızları gözlenen ilçeler çeĢitlenmiĢtir. Ölüm hızları binde Min: 0,00 - Maks: 31,01 

aralıklarında görülmektedir (ġekil 4-8). 

 

 

ġekil 4-9: Ġstanbul'da ilçelerin beĢ yaĢ altı ölüm hızlarının dağılımı (2009). 

  

 

Ġstanbul‟da 2009‟da gerçekleĢen beĢ yaĢ altı ölüm hızları incelendiğinde ilçelere 

göre farklılıklar 2008‟e göre azalmıĢtır. Ölüm hızları binde Min: 0,00 – Maks: 30,65 

aralıklarında gözlenmektedir (ġekil 4-9). 
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2005-2009 yılları beĢ yaĢ altı ölüm hızları (ġekil 4-10)  ilçeler arasında iki 

düzeyde dağılmıĢtır ( Ölüm hızları binde Min:1,38- Maks:25,32). Son beĢ yıl içinde beĢ 

yaĢ altı ölüm hızlarının sürekli olarak binde 10‟un üzerinde gözlendiği ilçeler sarı renkle 

izlenmektedir. 

 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen beĢ yaĢ altı ölüm hızları ortalamalarından 

(ġekil 4-11) elde edilen Z değerleri içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm hızı 

değerlerinden farklılaĢan iki ilçe olmuĢtur. Bunlar Bağcılar ve Fatih ilçeleridir (Fatih 

ilçesi Z değeri:2,19, Bağcılar ilçesi Z değeri:3,10‟dur). 

 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen beĢ yaĢ altı ölüm hızlarından (ġekil 4-12) 

her yıl için ayrı ayrı elde edilen Z değerleri içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm 

hızı değerlerinden daha yüksek değerler alarak farlılaĢan altı ilçe olmuĢtur. Bunlar 

Zeytinburnu, Güngören, GaziosmanpaĢa, Büyükçekmece, Bağcılar ve Fatih ilçeleridir 

(Zeytinburnu:3,00, Güngören:1,99, GaziosmanpaĢa:2,49, Büyükçekmece:2,49, 

Fatih:3,58, Bağcılar:4,40‟dır). 

 

4.4. 15-24, 25-34, 35-44 YaĢ’a Özel Ölüm Hızı Haritaları 
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ġekil 4-14: 15-24, 25-34, 35-44 yaĢ ölüm hızlarının yıllara göre değerlendirilmesi (Yüz 

binde). 

 

Beklendiği gibi yaĢ arttıkça ölüm daha fazla gözlenen bir olgudur. Yıllara göre 

ölüm hızlarında hafif bir artıĢ eğilimi gözlenmektedir (ġekil 4-13).   

4.4.1. 15-24 YaĢ Arası Ölüm Hızı Haritaları 

  

ġekil 4-15: 15-24 yaĢ arası ölüm hızları yıllara göre seyri. 

Ġstanbul genelinde yıllara göre 15-24 yaĢ arası toplam ölüm hızı 2005 yılında 

yüz binde 18,58 iken 2006 yılında yüz binde 20,42‟e, 2007 yılında yüz binde 27,68‟e 

yükselmiĢ, 2008‟de biraz düĢerek yüz binde 28,97‟de inmiĢ. 2009 yılında düĢmeye 

devam ederek yüz binde 27,85 olmuĢtur (ġekil 4-14).  
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ġekil 4-16: Ġstanbul'da 15-24 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2005). 

 

15-24 yaĢ ölümleri nadir görülen ölümlerdir. Haritada 2005 yılına ait ilçelere 

göre ölüm hızları yüz binde 0,00 ile 40,09 arasında gözlenmektedir. Pendik ilçesinde 

gözlenen 15-24 yaĢ ölüm hızı dikkat çekicidir (ġekil 4-15). 

 

ġekil 4-17: Ġstanbul'da 15-24 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2006). 

2006 yılı 15-24 yaĢ ölüm hızları incelendiğinde, ilçeler arasında farklılıklar 

gözlenmektedir. 2005 yılına göre bir artıĢ belirlenmiĢtir ( Ölüm hızları yüz binde 
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Min:0,00- Maks:39,34). BaĢakĢehir ve Küçükçekmece ilçeleri bu yaĢ grubunda görece 

daha fazla ölüm hızlarının gözlendiği ilçelerdir (ġekil 4-16). 

 

ġekil 4-18: Ġstanbul'da 15-24 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2007). 

ġekil 4-17‟de, 2007 yılı 15-24 yaĢ ölüm hızlarında ilçeler arasında farklı bir 

dağılım gözlenmektedir (Ölüm hızları yüz binde Min:3,56- Maks:125,63). ġile, Pendik, 

Tuzla ve Eyüp ilçelerinde en yüksek ölüm hızları saptanmıĢtır. 
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ġekil 4-19: Ġstanbul'da 15-24 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2008). 

ġekil 4-18‟de, 2008 yılı 15-24 yaĢ ölüm hızları Büyükçekmece, Küçükçekmece, 

GaziosmanpaĢa, Kartal ve Adalar ilçelerinde en yüksek düzeylerde gözlenmektedir 

(Ölüm hızları yüz binde Min:0,00- Maks:78,19). 

 

 

ġekil 4-20: Ġstanbul'da 15-24 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2009). 
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Ġstanbul'da 2009'da gerçekleĢen 15-24 yaĢ ölüm hızları incelendiğinde, 

Büyükçekmece, Küçükçekmece, GaziosmanpaĢa ve Çekmeköy ilçelerinde en yüksek 

ölüm hızlarının gerçekleĢtiği gözlenmektedir (Ölüm hızları yüz binde Min:0,00- 

Maks:77,60) (ġekil 4-19). 
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2005-2009 yılları 15-24 yaĢ grubu ölüm hızları incelendiğinde (ġekil 4-20) 

Pendik, Kartal, Büyükçekmece, Küçükçekmece, GaziosmanpaĢa ilçelerinde beĢ yıl için 

en yüksek ölüm ortalama hızları gözlenmektedir. Diğerlerinden farklı olarak 

Beylikdüzü ilçesinde ölüm hızı görece düĢüktür (Ölüm hızları yüz binde Min:9,05- 

Maks:40,76). 

 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen 15-24 yaĢ ölüm hızları ortalamalarından 

elde edilen Z değerleri (ġekil 4-21) içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm hızı 

değerlerinden daha yüksek ilçe, Adalar ilçesidir (Adalar ilçesi Z değeri:2,05‟dir). 

 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen 15-24 yaĢ ölüm hızlarından her yıl için 

ayrı ayrı elde edilen Z değerleri (ġekil 4-22) içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm 

hızı değerlerinden daha yüksek Z değerleri alarak farklılaĢan sekiz ilçe olmuĢtur. Bunlar 

Büyükçekmece, Küçükçekmece, BaĢakĢehir, Bakırköy, GaziosmanpaĢa, Adalar, 

Çekmeköy ve Pendik ilçeleridir. (Büyükçekmece:2,99, Küçükçekmece:2,12, 

BaĢakĢehir:2,12, Bakırköy2,23, GaziosmanpaĢa:2,46, Adalar:2,66, Çekmeköy: 2,22 ve 

Pendik:2,25) 

 

4.4.2. 25-34 YaĢ Arası Ölüm Hızı Haritaları 

 

 

ġekil 4-24: Ġstanbul'da 25-34 yaĢ arası ölümlerin yıllara göre seyri. 

 



 53 

Yıllara göre 25-34 yaĢ arası ölüm hızları 2005 yılında yüz binde 22,47 iken, 

2006 yılında yüz binde 23,78‟e, 2007 yılında yüz binde 29,36‟e yükselmiĢ, 2008‟de pik 

yaparak yüz binde 35,90 olmuĢtur. 2009 yılında bir önceki yıla göre düĢmüĢ (yüz binde 

30,02) bir ölüm hızı gözlenmektedir (ġekil 4-23). 

 

 

ġekil 4-25: Ġstanbul'da 25-34 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2005). 

 

2005 yılı 25-34 yaĢ ölüm hızları ilçelere göre yüz binde 0,00 ile 47,44 arasında 

gözlenmektedir. Fatih ve Bakırköy ilçelerinde ölüm hızı diğer ilçelere göre daha yüksek 

gözlenmektedir (ġekil 4-24). 
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ġekil 4-26: Ġstanbul'da 25-34 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2006). 

 

2006 yılı 25-34 yaĢ ölüm hızları incelendiğinde, diğer ilçelere göre Fatih ve 

Beykoz ilçelerinde ölüm hızının yüksekliği göze çarpmaktadır (Ölüm hızları yüz binde 

Min:0,00- Maks:57,41) (ġekil 4-25). 

 

ġekil 4-27: Ġstanbul'da 25-34 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2007). 
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2007 yılı 25-34 yaĢ ölüm hızları incelendiğinde Fatih, Bakırköy, Tuzla ve 

Bahçelievler‟de en yüksek ölüm hızları gözlenmektedir (Ölüm hızları yüz binde 

Min:0,00- Maks:60,19) (ġekil 4-26). 

 

 

ġekil 4-28: Ġstanbul'da 25-34 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2008). 

 

2008 yılı 25-34 yaĢ ölüm hızları incelendiğinde, genel olarak ilçelerde artıĢ 

gözlenmektedir (Ölüm hızları yüz binde Min:0,00- Maks:92,47). Beylikdüzü, 

BaĢakĢehir, Sultangazi, AtaĢehir ve Sancaktepe ilçelerinde en düĢük ölüm hızları 

gözlenmektedir (ġekil 4-27). 
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ġekil 4-29: Ġstanbul'da 25-34 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2009). 

 

2005 yılı 25-34 yaĢ ölüm hızları açısından Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, 

GaziosmanpaĢa, Beykoz ve Sultanbeyli ilçelerinde en yüksek hızlar gözlenmektedir 

(Ölüm hızları yüz binde Min:0,00- Maks:70,57). Beylikdüzü, BaĢakĢehir, Sultangazi 

ilçelerindeki düĢük ölüm hızları sürmektedir (ġekil 4-28). 
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2005-2009 yılları 25-34 yaĢ ölüm hızları incelendiğinde (ġekil 4-29), 

diğerlerinden farklı olarak Beylikdüzü ve Sultangazi ilçesinde ölüm hızı daha düĢüktür. 

Fatih, Büyükçekmece, Kartal ilçelerinde en yüksek ölüm hızları gözlenmektedir ( Ölüm 

hızları yüz binde Min:8,01- Maks:49,98). 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen 25-34 yaĢ ölüm hızları ortalamalarından 

elde edilen Z değerleri (ġekil 4-30), içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm hızı 

değerlerinden daha yüksek Z değerleri alarak farklılaĢan üç ilçe olmuĢtur. Bunlar 

Büyükçekmece, Fatih ve Kartal ilçeleridir. (Kartal ilçesi Z değeri:2,26 Fatih ilçesi Z 

değeri: 3,19 ve Büyükçekmece ilçesi Z değeri:2,15‟dir). 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen 25-34 yaĢ ölüm hızlarından her yıl için 

ayrı ayrı elde edilen Z değerleri (ġekil 4-31), içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm 

hızı değerlerinden daha yüksek dört ilçe olmuĢtur. Bunlar Büyükçekmece, 

GaziosmanpaĢa, Fatih, Bakırköy ilçeleridir. (Büyükçekmece:2,53, GaziosmanpaĢa:2,16, 

Fatih:2,44 Bakırköy: 2,43) 

4.4.3.35-44 YaĢ Ölüm Hızı Haritaları 

 

 

ġekil 4-33: Ġlçelerin 35-44 yaĢ arası ölümlerin yıllara göre seyri. 
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Yıllara göre 35-44 yaĢ arası ölüm hızları 2005 yılında yüz binde 53,89 iken 2006 

yılında yüz binde 64,33, 2007 yılında yüz binde 67,87‟e yükselmiĢ, 2008‟de pik 

yaparak yüz binde 82,11 olmuĢtur. 2009 yılında düĢmeye baĢlayarak yüz binde 72,19 

olmuĢtur. 35-44 yaĢ ölüm hızları 15-24 ve 25-34 yaĢa ölüm hızlarına göre daha 

yüksektir (ġekil 4-32). 

 

ġekil 4-34: Ġstanbul'da 35-44 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2005). 

 

2005 yılında ilçelere göre ölüm hızları yüz binde 2,93 ve 104,31 arasında 

değiĢmektedir. Fatih ilçesinde ölüm hızı görece yüksektir. Çatalca ve Sultanbeyli 

ilçelerinde ölüm hızları görece düĢük gözlenmektedir (ġekil 4-33). 
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ġekil 4-35: Ġstanbul'da 35-44 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2006). 

 

35-44 yaĢ ölüm hızları 2006'da, Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu ve Beykoz'da en 

yüksek düzeylerde gözlenmektedir (Ölüm hızları yüz binde Min:11,59- Maks:129,19). 

Sultanbeyli ilçesi diğer ilçelere göre düĢük ölüm hızının izlendiği bir ilçedir (ġekil 4-

34). 

 

ġekil 4-36: Ġstanbul'da 35-44 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2007). 
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 2007 yılı 35-44 yaĢ ölüm hızları incelendiğinde, Fatih, Zeytinburnu, Adalar ve 

Bahçelievler ilçelerinde en yüksek ölüm hızları gözlenmektedir (Ölüm hızları yüz binde 

Min:0,00- Maks:192,93). ġile ilçesi bu yaĢ grubu için en düĢük ölüm hızının izlendiği 

ilçedir (ġekil 4-35). 

 

 

ġekil 4-37: Ġstanbul'da 35-44 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2008). 

 

2008 yılı 35-44 yaĢ ölüm hızları Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, 

GaziosmanpaĢa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Çatalca, Adalar, Sultanbeyli, Kartal 

ve Kadıköy ilçelerinde daha yüksektir (Ölüm hızları yüz binde Min:0,00 - Maks:203,78) 

(ġekil 4-36).  
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ġekil 4-38: Ġstanbul'da 35-44 yaĢ ölüm hızlarının ilçelere göre dağılımı (2009). 

 

2009 yılı 35-44 yaĢ ölüm hızlarında Fatih, Güngören, GaziosmanpaĢa, 

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Arnavutköy, Beykoz ve Sultanbeyli ilçeleri görece 

yüksek ölüm hızına sahiptir (Ölüm hızları yüz binde Min:0,00 - Maks: 149,76). 

Beylikdüzü, BaĢakĢehir ve Sultangazi ilçeleri'nde ölüm hızları en düĢük düzeyde olduğu 

gözlenmektedir (ġekil 4-37). 
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2005-2009 yılları arasında 35-44 yaĢ ortalama ölüm hızlarında (ġekil 4-38) en 

yüksek ölüm hızı ortalaması gözlenen ilçeler Fatih, Küçükçekmece, Kartal ve 

Adalar'dır. (Ölüm hızları yüz binde Min: 19,71- Maks:121,47 dir.) 

 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen 35-44 yaĢ ölüm hızları ortalamalarından 

elde edilen Z değerleri (ġekil 4-39) içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm hızı 

değerlerinden daha yüksek olup farklılaĢan, Fatih ilçesi olmuĢtur (Fatih ilçesi Z 

değeri:2,64‟dir). 

 

2005-2009 yılları arasında gerçekleĢen 35-44 yaĢ ölüm hızlarından her yıl için 

ayrı ayrı elde edilen Z değerleri (ġekil 4-40) içinde 1,96 sınırını geçerek diğer ilçe ölüm 

hızı değerlerinden daha yüksek olarak farklılaĢan altı ilçe olmuĢtur. Bunlar 

Büyükçekmece GaziosmanpaĢa, Fatih,  Adalar, Kartal, Beykoz ilçeleridir 

(Büyükçekmece:2,58, GaziosmanpaĢa:2,44, Fatih: 2,58, Adalar:3,81, Kartal: 2,10 ve 

Beykoz. 2,09). 
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4.5. Ġlçelerde 15-24,25-34, 35-44 YaĢ Ölüm Nedenlerinin Dağılımı (Ġlk 4 Neden) 

 

 

ġekil 4-42: Nedenlerin yaĢ gruplarına göre dağılımı. 

 

2005-2009 yılları arasındaki ölüm nedenlerinin yaĢ gruplarına göre dağılımında 

farklılıklar gözlenmektedir. DıĢ sebeplerden kaynaklanan ölümler genç nüfusta 

yüksekken, 34-44 yaĢ grubunda dıĢ sebeplere bağlı ölümler azalmaktadır. Kanser 

nedeni ile yaĢanan ölümler ise yaĢ grubu ilerledikçe artmaktadır. DolaĢım sistemi 

nedeniyle oluĢan ölümlerde, yaĢ grubu yükseldikçe ölüm yüzdesi artmaktadır. Solunum 

sistemi hastalıkları nedeniyle oluĢan ölümlerde, yaĢ gruplarına göre fazla bir fark 

gözlenmemekle birlikte, 15-24 yaĢ grubunda ölümler diğer yaĢ gruplarına göre daha 

fazladır (ġekil 4-41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġ
ek

il
 4

-4
3
: 

Ġs
ta

n
b

u
l'

d
a
 5

 y
a
Ģ 

a
lt

ı 
ö
lü

m
le

ri
n

 i
lç

el
er

e 
v
e 

n
ed

en
le

re
 g

ö
re

 d
a
ğ
ıl

ım
ı 

(2
0
0

5
-2

0
0

9
).

 



 71 

 
 

 

 

 

 

 

ġ
ek

il
 4

-4
4
: 

Ġs
ta

n
b

u
l'

d
a
 1

5
-2

4
 y

a
Ģ 

ö
lü

m
le

ri
n

 i
lç

el
er

e 
v
e 

n
ed

en
le

re
 g

ö
re

 d
a
ğ
ıl

ım
ı 

(2
0
0

5
-2

0
0

9
).

 

 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġ
ek

il
 4

-4
5

: 
Ġs

ta
n

b
u

l'
d

a
 2

5
-3

4
 y

a
Ģ 

ö
lü

m
le

ri
n

 i
lç

el
er

e 
v
e 

n
ed

en
le

re
 g

ö
re

 d
a
ğ
ıl

ım
ı 

(2
0

0
5
-2

0
0

9
).

 

 



 73 

 
 

 

 

 

 

 

ġ
ek

il
 4

-4
6
: 

Ġs
ta

n
b

u
l'

d
a
 3

5
-4

4
 y

a
Ģ 

ö
lü

m
le

ri
n

 i
lç

el
er

e 
v
e 

n
ed

en
le

re
 g

ö
re

 d
a
ğ

ıl
ım

ı 
(2

0
0

5
-2

0
0

9
).

 

 



 74 

BeĢ yaĢ altı ölümler ilk dört nedene göre incelendiğinde (ġekil 4-42), ölümlerin, 

dolaĢım sistemi hastalıkları %31,2, perinatal dönemden kaynaklanan ölümler %22,7, 

solunum sistemi hastalıkları %12,1, hastalık ve mortalite dıĢı nedenler %8,2‟den 

meydana geldiği saptandı.  

 

2005 – 2009 yılları arasında ilçelerde 15-24 yaĢları arası ölüm hızları nedenlere 

göre incelendiğinde (ġekil 4-43), dıĢ sebeplerden kaynaklanan ölümler (turkuaz renkle 

gösterilmiĢtir) % 57,4, dolaĢım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler (mor 

renkle gösterilmiĢtir) % 12,7, solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler 

(mavi renkle gösterilmiĢtir)% 9,5, kanser nedeniyle meydana gelen ölümler( yeĢil 

renkle gösterilmiĢtir) % 9,3 oranında görülmektedir. ġekil 4-43 „de alt taban olarak 

2005-2009 yılları 15-24 yaĢ ölüm hızlar haritası (ġekil 4-20) kullanılmıĢtır. Bu harita  

üstünde her ilçeye ait ilk dört ölüm nedeni çubuk grafik ile gösterilmiĢtir.  

 

2005 – 2009 yılları arasında ilçelerde 25-34 yaĢları arası ölüm hızları nedenlere 

göre incelendiğinde (ġekil 4-44) dıĢ sebeplerden kaynaklanan ölümler (turkuaz renkle 

gösterilmiĢtir) %53.1, DolaĢım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler (mor 

renkle gösterilmiĢtir) %14,8, kanser nedeniyle meydana gelen ölümler (yeĢil renkle 

gösterilmiĢtir) %14,1, solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler (mavi 

renkle gösterilmiĢtir) %7,6, oranında görülmektedir. ġekil 4-44 „de alt taban olarak 

2005-2009 yılları 25-34 yaĢ ölüm hızlar haritası (ġekil 4-29) kullanılmıĢtır. Bu harita 

her ilçeye ait ilk dört ölüm nedeni çubuk grafik ile gösterilmiĢtir.  

 

2005 – 2009 yılları arasında ilçelerde 35-44 yaĢları arası ölüm hızları nedenlere 

göre incelendiğinde (ġekil 4-45) dıĢ sebeplerden kaynaklanan ölümler (turkuaz renkle 

gösterilmiĢtir) 31,5, kanser nedeniyle meydana gelen ölümler( yeĢil renkle 

gösterilmiĢtir) 26,6, DolaĢım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler (mor renkle 

gösterilmiĢtir) 24,7, solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler (mavi renkle 

gösterilmiĢtir) 7,3, oranında görülmektedir. ġekil 4-45 „de alt taban olarak 2005-2009 

yılları 35-44 yaĢ ölüm hızlar haritası (ġekil 4-38) kullanılmıĢtır. Bu harita üzerinde her 

ilçeye ait ilk dört ölüm nedeni çubuk grafik ile gösterilmiĢtir.  
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5. TARTIġMA 

5.1. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

CBS yerleĢim alanlarında epidemiyolojik verilerin izlenmesi ile bölgede 

yaĢayan popülasyonun sağlık önceliklerinin tanımlanması, riskli bölgelerin saptanması 

ve görselleĢtirilmesi açısından yararlı bir bilgi üretim yöntemidir. Bu çalıĢmada elde 

verilerin çeĢitli yaĢ gruplarında gerçekleĢen ölüm hızlarının kent coğrafyasında nasıl 

dağıldığını göstermede ve görece riskli bölgelerin saptanmasında etkili bir yöntem 

olduğu görülmüĢtür. 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalar geliĢmiĢ ülkelere nazaran oldukça azdır. Sağlık 

alanında yapılan çalıĢmalar geliĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında ülkemizdeki 

çalıĢmaların az sayıda ve dar kapsamlı olduğu görülmektedir. 

5.2. Yer değeri haritası, Yer değerine göre GiZ değeri haritası 

Yer değeri haritasında Ġstanbul‟un merkezi bölgelerinde yer değerinin yüksek 

olduğu beklendiği üzere gözlenmektedir. KiĢilerin sosyo ekonomik düzeyi yerine, yer 

değeri kullanılması bir çok çalıĢmada bir sosyo ekonomik belirleyici olarak 

kullanılmakta ve kullanılması önerilmektedir (74). Bu yöntem, bir bölgenin ekonomik 

düzeyini, genelleyerek ifade etmenin bir yolu olmaktadır. Bu açıdan ekolojik bakıĢ 

açısına uygun bir ölçüttür. Yer değeri kullanımının dezavantajı özellikle geniĢ 

bölgelerde kullanıldığında farklılıkların ortaya konmasında güçlük yaĢanmasıdır. 

ÇalıĢmada, ilçe bazında yer değerine göre Ġstanbul‟un zengin ve görece yoksul 

bölgelerini belirlenmiĢtir. Amaç, yer değerindeki farklılıkların, yaĢlara iliĢkin ölüm 

hızları üzerindeki etkilerini, yani ölüm hızlarına etki eden sosyo ekonomik faktörleri 

belirlemektir. Özetle, yer değeri haritası sosyo ekonomik farklılıkları gösteren bir zemin 

oluĢturmaktadır. Bu farklılıkları daha belirgin vurgulamak amacı ile Z değerlerini harita 

üzerinde kullanıldı. 

Bir çok yeni çalıĢma mortalite riskinin sosyo ekonomik durumla iliĢkili 

olduğunun göstermektedir. Bu durum çocukluk çağı için belirleyici olmakla beraber 

tüm yaĢ dönemlerinde etkileyebilmektedir (95). 
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Sosyal habitatın bina değeri ile kombine edilmesi sosyo ekonomik statünün 

belirleyicileri arasında kullanılabilmektedir. Bunlar gelir, eğitim, çalıĢma statüsü olarak 

daha yeni belirleyiciler olarak nitelenmektedir (96). 

5.3. BeĢ yaĢ altı ölümleri 2005-2009 yılları arası ve ölüm nedenleri 

 

BeĢ yaĢ altı ölümlerin nedenlerine yönelik yapılan sıralamada, ilk sırada 

kardiovasküler nedenlerin yer aldığı dikkati çekmektedir. Bu nedene bağlı ölümlerin ilk 

sırada yer almasının hekimlerin veri tabanına hatalı giriĢleri nedeniyle ortaya çıktığı 

düĢünülebilir. Bu yaĢ grubu için perinatal nedenler ve konjenital anomaliler ilk sıraları 

oluĢturan ölüm nedenleridir. Büyük olasılıkla prematüre doğumlarda gerçekleĢen kalp 

yetmezliği ve konjenital anomalilerde sıklıkla görülen kalp anomalileri, üzerinde 

çalıĢtığımız veritabanında kardiovasküler nedenler olarak gruplandırılmıĢtır. Ölüm 

nedenlerinin sağlıklı değerlendirilmesi için, hekimlerin sürekli mesleki geliĢim 

programlarına ölüm nedeni yazılımının önemini anlatan eğitimler eklenmelidir. Bu 

çalıĢmada, geçen beĢ yılın beĢ yaĢ altı ölüm hızı binde 14,86 olarak gözlendi. TNSA 

2003 ve 2008‟deki beĢ yaĢ altı ölümleri  incelendiğinde, 2003‟de binde 37 olan Ġstanbul 

beĢ yaĢ ölüm hızı, 2008‟de binde 23 kadardır. Ölüm hızları düĢtükçe TNSA tarafından 

kestirim güçleĢmekte ve güven aralığı geniĢlemektedir. Elde edilen beĢ yaĢ ölüm hızları, 

TNSA‟nın hesapladığı beĢ yaĢ altı ölüm hızları güven aralığında yer almaktadır. Yıllar 

içinde beĢ yaĢ altı ölüm hızları tutarlı Ģekilde azalma göstermektedir. Türkiye‟de 

bölgesel farklılıklar, kır ve kentsel farkı sürmektedir, Ġstanbul‟da da yer değerine göre 

yapılan incelemelerde kentin nüfus yoğunluğu ve yer değeri düĢük özellikle Avrupa 

yakasındaki bölgelerde diğer bölgelere göre ölüm hızının farklılaĢtığı gösterilmektedir 

(71). 

Totturp ve arkadaĢlarının Tanzanya‟da çocuk mortalitesinde sağlık 

eĢitsizliklerini araĢtırdıkları çalıĢmada 1988 yılında zaten düĢük mortaliteye sahip olan 

bölgelerin takip eden 14 yıl içinde mortaliteyi daha da düĢürebildikleri, oysa mortalitesi 

yüksek  seyreden bölgelerin mortaliteyi düĢürmede daha az baĢarılı oldukları 

görülmüĢtür (36). 
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Bu çalıĢmada Tanzanya‟da 1988 ile 2002 yılları arasındaki beĢ yaĢ altı mortalite 

düĢüĢleri homojen dağılım göstermemektedir. Birbirine yakın bölgelerde benzer 

sonuçlar izlemektedir. Bu çalıĢmanın sonucuna göre beĢ yaĢ altı mortalite sosyo 

ekonomik eĢitsizlik ve çevresel özellikler ile korrelasyon göstermektedir (36). 

Woods‟un araĢtırmasına göre, kır-kent ayrımının yapıldığı mortalite 

çalıĢmalarında özellikle çocuk mortalitesine odaklanılmalıdır, çünkü bu indikatör nüfus 

yoğunluğundaki değiĢikliklerden etkilenmektedir (82). Defo‟nun çalıĢmasına göre, aĢırı 

nüfus yoğunluğunun hem infant hem de çocuk mortalitesine olumsuz etkileri vardır 

(83). 

Ġstanbul‟da ise 2005-2009 yılları arasında ölüm hızlarının görece yüksek olduğu 

ilçeler göz önünde bulundurulduğunda, Bağcılar, Büyükçekmece, Güngören, 

GaziosmanpaĢa  gibi yer değerinin düĢük olduğu ilçelerde kümelenme gözlenmektedir. 

ÇeliĢen sonuçlar ise Fatih, Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerinin de bu kümeye dahil 

olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Yer değeri daha yüksek olan bu ilçeler mahallle 

düzeyinde analiz edilmelidir. Çünkü ilçe içinde de yer değeri düĢük mahalleler yer 

alabilmektedir. Ilçe ortalama yer değeri merkeze yakın ama sosyo ekonomik düzeyi 

düĢük ailelerin yaĢadığı bölgeler,  sosyo ekonomik özellikleri açıklamada yetersiz bir 

ölçüt olmaktadır. Fatih, Ġstanbul‟un en önemli sağlık kuruluĢlarının bir arada bulunduğu 

bir ilçedir. Bu sebeple, yüksek ölüm sayılarının, bu bölgeye yakın adres gösterilmesi 

gibi bir nedene dayandırılması olasılığını akılda bulundurmak gerekir. 

Türkiye kentsel alan ölüm nedeni olarak ilk sırayı toplamda %36,3‟lük bir yüzde 

ile perinatal nedenler almaktadır. Ġkinci ölüm nedeni olarak konjenital anomaliler %14,1 

oranında görülmektedir. Toplamda alt solunum yolu enfeksiyonları %10,9 ile üçüncü 

sırada yer alırken, ishal ile seyreden hastalıklar toplamda %6,2 olarak belirlenmiĢtir. 

Kentsel alanda 0-14 yaĢ grubunda beĢinci ölüm nedeni olarak trafik kazaları yer 

almaktadır (Toplamda %3,0) (84). 

Ulusal Hastalık yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢmasına göre 1-4 yaĢ erkeklerde 

binde 8,9 iken, bu oran kız çocuklarda binde 8,5 olarak hesaplanmıĢtır (84). 

Eggmann‟ın yaptığı çalıĢmada 1-4 yaĢ arası ölümlerde ilk neden motorlu araç kazaları 

(%13,1), ikinci neden olarak kanserler (8,4), üçüncü ölüm nedeni olarak kardiovasküler 

hastalıklar (%4,7) olarak gösterilmiĢtir (85). 
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Dünya‟da, tüm ölümlerin beĢte birinin çocuk ölümleri olduğu görülmektedir. 

Bebek ve 15-59 yaĢ ölümler, ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi artıkça diğer yaĢ grupları 

arasında daha az yer kaplamaktadır. Dünya genelinde ölüm nedenlerine bakıldığında ilk 

neden olarak kardiovasküler hastalıklar görülmektedir. Sırasıyla enfeksiyon ve paraziter 

hastalıklar, üçüncü neden olarak da kanserler gelmektedir. BeĢ yaĢ altı ölümlere 

bakıldığında Dünya genelinde ilk sırayı solunum hastalıkları, doğum ve doğumsal 

defektler almaktadır (35). 

5.4. 15-24 yaĢ arası ölümler, 2005-2009 yılları arası ve ölüm nedenleri 

 

Ġstanbul‟da 2005-2009 yılları arasında 15-24 yaĢ arası ölüm hızları ortalama 

27,7 (yüz binde) olarak saptandı. Bu oranın, diğer ülkeler ile karĢılaĢtırıldığında düĢük 

olduğu görülmektedir.  Buna tüm ölümlerin, mezarlıklar müdürlüğü kayıtlarına 

girmemesi neden olabilir. 

Yıllar içindeki kümelenme Avrupa ve Anadolu yakasınnın görece merkezden 

uzaktaki ilçelerinde daha yüksek bu yaĢa özel ölüm hızlarının gerçekleĢtiğini 

göstermektedir.  Her ne kadar ölüm hızları bizim veri tabanımızda daha düĢük saptamıĢ 

olsa da ölümlerin büyük kısmını içerdiğinden bu kümelenmelerin tahmini için önemli 

bir bilgi oluĢturmaktadır. Bu ilçelerde özellikle toplum tabanlı kaza ve yararlanmaların 

önlenmesine yönelik müdahale projeleri 15-24 yaĢ ölümleri azaltmak için uygulanabilir. 

15-44 yaĢ aralığında gözlenen ölümler daha çok hastalık ve mortalite dıĢı 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu durum 15-24 ve 25-34 yaĢ aralıklarında daha 

belirgindir, Kazalar ve yaralanmalardan kaynaklanan ölümler sık gözlenmektedir. 

ABD‟de, 15-24 yaĢ grubu ölüm hızları ve nedenleri imcelendiğinde, motorlu 

araç kazalarına bağlı ölümlerin %33,7, ateĢli silahlara bağlı ölümlerin %21, kanserlere 

bağlı ölümlerin %5,5, kardiovaküler hastalıklara bağlı ölümlerin %4,9 olduğu ve 

çalıĢma sonuçlarımız ile paralellik gösterdiği gözlenmektedir. 
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5.5. 25-34 yaĢ arası ölümler 2005- 2009 yılları arası ve ölüm nedenleri 

 

Ġstanbul‟da 2005-2009 yılları arasında 25-34 yaĢ ölümler yüz binde 22,47 ile 

35,90 arasında gözlenmektedir. Bu sonuç, karĢılaĢtırma yapılan ülkelere göre daha 

düĢük düzeydedir. Bu durum Ġstanbul‟da gerçekleĢen tüm ölümlerin mezarlıklar 

müdürlüğü kayıtlarına girmememsinden ya da özellikle bu yaĢ grubuna sık görülen bir 

ölüm nedeni olan kazalar veya ateĢli silah yararlanmaları gibi olaylardan kaynaklanan 

ölümlerin Ġstanbul‟da daha az gerçekleĢmesiyle iliĢkili olabilir. Burada 

karĢılastırılmaların ülke verileri ile yapıldığı göz ardı edilmemelidir. 

 Ġngitere‟de (2006) 25-34 yaĢ ölüm hızı yüz binde erkeklerde 94,2, kadınlarda 

40,5‟dir. Brezilya‟da (2004) ise ölüm hızları sırasıyla 277,4 ve 84,1‟dir. Almanya‟da 

(2006) 68,0 ve 30,5‟dir, Ġspanya‟da (2005) 85,2 ve 31,5 olarak gösterilmiĢtir. Kore 

(2006) ise 76,5 ve 42,3 olarak bildirilmiĢtir (86). 

Ġstanbul‟da bu yaĢ grubunda da dıĢ nedenlere bağlı ölümler ilk sırada yer 

almaktadır. Kardiovasküler hastallıklar ve kanserler bunu takip etmektedir. Benzer 

Ģekilde, ABD‟de 2000 yılı ölüm istatistikleirnde, 25-34 yaĢ grubuna ait ölüm hızları ve 

nedenleri incelendiğinde, motorlu araç kazalarına bağlı ölümlerin yüz binde 17,0, ateĢli 

silahlarla meydana gelen ölümlerin 14,3, kanserlere bağlı ölümlerin 9,7, kardivasküler 

hastalıklara bağlı ölümlerin 9,4 olduğu gözlenmektedir (85). 

2005-2009 yılları arasında 25-34 yaĢ ölüm hızılarında, GaziosmapaĢa ve 

Büyükçekmece, gibi yer değeri düĢük ilçelerinde kümelenme olduğu gibi, aynı zamanda    

Bakırköy ve  Fatih gibi yer değeri yüksek ilçelerde de aynı yoğunluk gözlenmektedir. 

Fatih ilçesi için bu durum yine hastanelerin o bölgede yoğun olması ve kiĢilerin bu 

sağlık kuruluĢlarına yakın adres vermesinden kaynaklanabilir. Fatih, Bakırköy gibi yer 

değeri daha yüksek olan bu ilçeler mahalle düzeyinde analiz edilmelidir. Çünkü ilçe 

içinde de yer değeri düĢük mahalleler yer alabilmektedir. Bu bölgeler içinde kazalar ve 

yararlanmaları azaltıcı müdahale programlarının yaĢama geçirilmesi önemli olacaktır 

(97). Bu yaĢ grubunda kardiovasküler hastalıklara bağlı  ölümler ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle ailesel hiperkolesteromi nin erken tanısı, ailede erken yaĢta kalp hastalığı 

öyküsü olanların risk düzeylerinin saptanması gibi toplum tabanlı müdahaleler erken 

kalp hastalığı kaynaklı ölümleri azaltabilir (98). 
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5.6. 35-44 yaĢ arası ölümler 2005-2009 yılları arası ve ölüm nedenleri 

 

Ġstanbul‟da 2005-2009 yılları arası 35-44 yaĢ arası ölüm hızları ortalaması yüz 

binde 68,07 olarak saptanmıĢtır. Bu veriler, diğer ülkeler ile karĢılaĢtırıldığında yaĢa 

özel ölüm hızı düĢük düzeydedir. Burada da verilerde ki kayıplar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Ġngitere‟de (2006) 35-44 yaĢ ölüm hızı yüz binde erkeklerde 163,2, kadınlarda 

94,8‟dir. Brezilya‟da (2004) ise ölüm hızları sırasıyla 407,9 ve 171,6‟dir. Almanya‟da 

(2006) 149,1 ve 79,1‟dir. Ġspanya‟da (2005) 180,4 ve 78,6 olarak gösterilmiĢtir, Kore‟de 

(2006) ise 188,5 ve 81,0 dır (86). 

ABD, 2000 yılı 35-44 yaĢ grubu ölüm   hızları ve nedenleri incelendiğinde, 

kardiovasküler hastalıklar yüz binde 18,5, kanserler 18,4, motorlu araç kazaları 7,7, ve 

ateĢli silah yararlanmaları na bağlı ölümlerin 6,0 olduğu gözlenmektedir (85). 

Ġstanbul‟da 2005-2009 yılları arası 35-44 yaĢ grubunda ölüm nedenlerinin 

baĢında dıĢ nedenlere bağlı ölümler gelmektedir. Kanserlerin ise ikinci ölüm nedeni 

olduğu  görülmektedir.  

Büyükçekmece, GaziosmanpaĢa, Kartal ve Beykoz gibi yer değeri düĢük 

bölgelerde 35-44 yaĢ ölüm hızlarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu ilçelere 

Fatih ve Adalar gibi yer değeri yüksek bölgeler eĢlik etmektedir. Fatih‟te yukarıda 

açıklanan benzer sebepler ile ölüm hızlarında yanıltıcı sonuçlar alınmıĢ olabilir. Ancak 

Fatih‟te yer değeri açısından mahalle bazında inceleme yapılması yararlı olacaktır. 

Adalar, nüfusu düĢük olan bir bölgedir. Ölüm hızının yüksek çıkması bu nedene 

bağlıdır. Bu açıdan genel değerlendirme içine alınmaması gereken bir bölgedir. 

Farklı yaĢ gruplarında ölüm kümelenmesi incelendiğinde, özellikle 

GaziosmanpaĢa ve Büyükçekmece de her yaĢ grubunda farklılaĢmıĢ yüksek ölüm hızı 

gözlenmektedir. Genç yaĢ ölümlerin engellenemesi amacı ile yapılacak müdahalelerde 

bu ilçelere öncelik  verilmelidir. 
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5.7. SONUÇ 

 

Özellikle kent sağlığının yönetiminde, mekansal açıdan eĢitsizliklerin 

tanımlanmasında, hastalıklar açısından riskli bölgelerin saptanmasında, sağlık personeli 

için gerekli bilgilerin sunumu ve yorumlanmasını kolaylaĢtıran bir yöntem olarak CBS 

uygulamaları, sürekli bir sağlık sürveyansının yapılabilmesi ve sonuçlarının 

yorumlanması için etkili bir yöntemdir. 

Ġstanbul‟da merkezi bölgeler yer değeri yüksek bölgelerdir. Mikro 

bölgelendirme yapıldığında yer değeri sosyo ekonomik bir belirleyici olarak daha 

yararlı olabilir. Ölüm hızlarının belirginleĢtiği ilçeleri saptamada Z değeri yaklaĢımı 

kümelerin oluĢturulmasında yararlıdır. ÇalıĢmada, özellikle Büyükçekmece ve 

GaziosmanpaĢa ilçelerinde erken yaĢta meydana gelen ölümler diğer ilçelere göre daha 

fazla kümelenmektedir. 

Ġstanbul da beĢ yaĢ altı ölümlerin   giderek azaldığı ve Türkiye genelinden 

farklılaĢarak ve kentsel özellikler gösteren azalmıĢ ölüm hızları  gözlenmektedir. 

Bununla birlikte kent içinde, görece periferde   yer alan bölgelerde, ölüm hızlarının daha  

yüksek  olduğu gözlenmektedir. Bu durum, beĢ yaĢ altı ölümler açısından,  sağlık 

alanında eĢitsizliklerin bir kanıtı olmaktadır. 

BeĢ yaĢ altı ölümlerde, perinatal nedenlerin ve konjenital anomalilerin ilk 

sıralarda yer aldığı bilinmektedir. Bu ölümlerin azaltılmasında toplum tabanlı müdahale 

çalıĢmalarının yaĢama geçirilmesi çok önemlidir (97). 

Çocuk ölümlerinde geniĢ ölçekli çevresel ve sosyo ekonomik faktörler ile ilgili  

birçok bilgi varken aynı bölgede sağlık hizmetine ulaĢım ve kalite ile ilgili bilgilerden 

eksiklik vardır. Bu nedenle sağlık araĢtırmalarının ağırlıklı olarak sağlık sistemlerinin 

analizi ve güçlendirilmesi konusunda yürütülmesine yönelik kararlar alınmıĢtır (35). Bu 

nedenle karmaĢık etkileĢim içinde olan sağlık belirleyicilerinin anlaĢılması için maliyet 

etkin araçlara ihtiyaç vardır (36).  

Çocuk mortalite verilerinin elde edilebildiği durumlarda bölgesel düzeyde 

analizler sağlık hizmetleri ve sağlık araĢtırmalarında önceliklerin belirlenebilmesi için 

oldukça yol göstericidir. Ulusal mortalite araĢtırmalarında değiĢkenler mekansal olarak 

düzenlenerek analiz edilmelidir. Tabakalama gibi sistematik mekansal paternler sıklıkla 
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meydana gelebilir. KomĢu bölgeler arasında mortalite trendlerinde benzerlik 

görüldüğünde mortalitenin bölgeler arası benzer sosyal, ekonomik ve/veya çevresel 

faktörlere bağlı olması muhtemeldir. Diğer yandan bir bölgede mortalite kendine has bir 

patern izliyorsa bunun daha lokal faktörlere bağlı olması (sağlık sistemi özellikleri) 

olasıdır (36). 

15-24 yaĢ ölümlerde, beĢ yaĢ altı ölümlerde olduğu gibi benzer Ģekilde Ģehrin 

yer değeri düĢük perifer ilçelerinde ölüm hızlarının yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu 

yaĢ grubuna ait ölüm nedenlerinde kazalar ön plana çıkmaktadır. Kaza önleme 

programlarının yaĢama geçirilmesi genç yaĢ ölümlerinin azaltılmasında önümüzdeki 

dönemde önemli olacaktır. 

 Kardio vasküler hastalıkların özellikle aile geçiĢi ile erken yaĢta görülen ve 

ölümle sonuçlanan tipleri için önleme programlarının geliĢtirilmesi önemlidir. 

Ġstanbul‟da özellikle 25-34 yaĢ arasında saptanan ölümlerde 15-24 yaĢ arasında 

meydana gelen ölüm özellikleri benzerlik göstermektedir. 

Ġstanbul‟da 2005-2009 yılları arasında 25-34 yaĢ ölümler yüz binde 22,47 ile 

35,90 arasında gözlenmektedir,bu veriye göre karĢılaĢtırma yapılan ülkelere göre ölüm 

hızları bu yaĢ grubunda daha düĢük düzeyde tespit edilmektedir. Bu durum Ġstanbul‟da 

gerçekleĢen tüm ölümlerin mezarlıklar müdürlüğü kayıtlarına girmememsinden olabilir 

ya da özellikle bu yaĢ grubuna ait sosyo kültürel ve sosyo ekonomik özelliklerin 

Ġstanbul‟da kazalar veya ateĢli silah yararlanmaları gibi olaylardan kaynaklanan 

ölümlerin daha az gerçekleĢmesiyle iliĢkili olabilir. Burada karĢılastırılmaların ülke 

verileri ile yapıldığı göz ardı edilmemelidir. 

Ġstanbul‟da 35-44 yaĢ arasında da sosyo ekonomik açıdan bölgesel farklar ölüm 

hızlarına yansımaya devam etmektedir. Kanserler, bu yaĢ grubunda ikinci sıraya 

yükselmektedir. Dikkat çeken artıĢ, bu yaĢ grubunda erken ölümlerin engellenmesi için 

gözlenen kanser tipine özgü erken tanı programlarının yaĢama geçirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. 
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Toplumda sağlık hizmetlerinin planlanması ve hizmetlere yön verilmesi için 

ölüm kayıtları önemli veri kaynaklarıdır. Bu verinin düzenli ve gerçeği en iyi Ģekilde 

gösterecek biçimde toplanması ile sağlıklı epidemiyolojik kanıtlar üretilebilir. Bu 

açıdan ilgili kurumların eĢgüdüm içinde çalıĢarak bu verilerin sağlıklı bir Ģekilde 

toplanması ve düzenli Ģekilde yorumlanabilmesi için uygun bir veri tabanı oluĢturmaları 

gereklidir. 

5.8. KISITLILIKLAR  

 

Ġstanbul‟un hızlı geliĢimi ve nüfusunun artması nedeni ile özellikle 2008 yıllında 

yeni ilçeler kurulmuĢtur. ÇalıĢma sırasında harita üzerinde mekansal analizler 

yapılırken yeni kurulan ilçeler kısıtlılıklara neden olmuĢtur. Özellikle yeni  ilçelerin 

2008 yılına ait ölüm kayıtları eskiden bağlı olduğu ilçelere kaydedildiğinden bu 

ilçelerde veriler eksiktir. 

Bu sorunu gidermek amacı ile daha önce BeĢiktaĢ ilçesine bağlı olan ancak 2008 

de   ilçe olan Arnavutköy‟ün    bu yıldan önceki verileri BeĢiktaĢ‟a kaydedilmiĢ, kendi 

verisi olarakta BeĢiktaĢ‟ınkiyle aynı yazılmıĢtır. Aynı uygulama aĢağıdaki ilçelere de 

uygulanmıĢtır. 

AtaĢehir, 2008 yılında Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve Kartal ilçelerinden 

ayrılan mahallelerden kurulmuĢtur, Büyük kısmı Kadıköy ilçesinden olduğundan 2008 

öncesi Kadıköy ilçesinin verileri kullanılmıĢtır. Beylikdüzü, Büyükçekmece ilçesinin 

semtlerinden biriyken, 2008 yılında ilçe olmuĢtur, 2008 öncesi Büyükçekmece ilçesinin 

verileri kullanılmıĢtır. Sultangazi, GaziosmanpaĢa ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 

yılında ilçe olmuĢtur, 2008 öncesi GaziosmanpaĢa ilçesinin verileri kullanılmıĢtır. 

Sancaktepe Ümraniye ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında ilçe olmuĢtur. 2008 

öncesi Ümraniye ilçesinin verileri kullanılmıĢtır. Çekmeköy Ümraniye ilçesine bağlı bir 

belediye iken, 2009 yılında ilçe olmuĢtur, 2009 öncesi Ümraniye ilçesinin verileri 

kullanılmıĢtır. BaĢakĢehir, 2008 yılında Küçükçekmece ilçesinden ayrılarak ilçe 

yapılmıĢtır, 2008 öncesi Küçükçekmece ilçesinin verileri kullanılmıĢtır. Esenyurt, 

Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında ilçe olmuĢtur, 2008 öncesi 

Büyükçekmece ilçesinin verileri kullanılmıĢtır. Esenyurt 2007 yılında Büyükçekmeceye 

bağlı olmasına rağmen ölüm kayıtlarında Esenyurt olarak kaydedilmiĢ veriler vardı, 

bunlar yine Büyükçekmece ilçesi verilerine aktarıldı (70). 
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CBS çalıĢması bakımından ülkemizde sayısal altlık olarak kullanılan haritalar 

üretilmemmektedir, üretilen haritalara eriĢim yada güncel harita bulma konusunda sorun 

yaĢanmaktadır. Ülkemizde interaktif sağlık bilgisi haritaları mevcut değildir, bu da 

hastalık ve hasta kimliklerine iliĢkin ulaĢılabilir veri sayısının oldukça az olduğu 

görülmektedir.  

Dünyada sağlık alanı üzerine yapılan çalıĢmalar pek çok meslek gruplarıyla 

iliĢkili olarak yürütülürken, ülkemizde farklı meslek gruplarının içinde yer aldığı 

multidisipliner çalıĢmalar oldukça azdır. 
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