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Türkiye’de illerde bebek ölüm h›z› ne kadar do¤ru hesaplanabiliyor?
Bursa’dan bir çal›ﬂma
How correct are the infant mortality rate calculations in the provinces of Turkey? A study from Bursa
Kay›han Pala, Alpaslan Türkkan, Harika Gerçek
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Bursa, Türkiye

Özet
Amaç: Bursa’da bebek ölüm h›z› il Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan 2008 y›l› için binde 6,0 olarak aç›klanmaktad›r. Türkiye’ye göre çok düﬂük
olan bu göstergeyi de¤erlendirmek amac›yla bir araﬂt›rma yap›lmas›na gerek duyulmuﬂtur. Bu araﬂt›rman›n amac›, Bursa’da 2008 y›l›ndaki
bebek ölüm h›z›n›n tahmin edilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bebek ölüm h›z›n›n hesaplanmas› için ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden, Türkiye ‹statistik Kurumu’ndan ve ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nden veri istenmiﬂtir. Ayr›ca Bursa s›n›rlar› içerisinde bulunan bütün belediyelerden veri toplanm›ﬂt›r.
Bulgular: Bursa’da 2008 y›l›nda ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün verilerine göre 206, ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nün verilerine göre 235 ve
Belediyelerden toplanan verilere göre 795 bebek yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, bebek ölüm h›z› binde 20,8 olarak tahmin edilmiﬂtir.
Ç›kar›mlar: Bebek ölüm h›z› Bursa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan duyurulan de¤erden çok daha yüksek bulunmuﬂtur. Sa¤l›k göstergelerini sa¤l›k sisteminin baﬂar›s›n› de¤erlendirmek için kullan›rken, ilk dikkat edilmesi gereken nokta do¤ru hesaplamak olmal›d›r. Bebek ölüm h›z›n›n hesaplanmas› s›ras›nda mezarl›k kay›tlar›n›n da kullan›lmas› için bir düzenlemenin yap›lmas› uygun olabilir. (Türk Ped Arﬂ 2010; 45: 264-7)
Anahtar sözcükler: Bebek ölüm h›z›, Bursa, sa¤l›k göstergeleri, sa¤l›k kay›tlar›

Summary
Aim: The Provincial Health Authority, declared that in 2008, infant mortality rate was 6,0 per thousand, in Bursa. As this rate is very low for
Turkey, there was a need to investigate it. The objective of this study was to estimate the infant mortality rate for 2008, in Bursa.
Material and Method: In order to calculate the infant mortality rate, data was requested from the Provincial Health Authority, Turkish
Statistical Institute and the Provincial Population and Citizenship Authority. We also gathered data from every municipality in Bursa.
Results: There were 206 and 235 infant deaths according to the Health Authority and the Population and Citizenship Authority respectively.
According to data from the municipalities the number of infant deaths was 795. We estimated the infant mortality rate as 20,8 per thousand.
Conclusions: We found a much higher infant mortality rate than the Health Authority of Bursa. When using health indicators to evaluate the
achievements of the health system the most important point is to collect reliable data. It might be appropriate also to use cemetery records
while calculating the infant mortality rate. (Turk Arch Ped 2010; 45: 264-7)
Key words: Bursa, health indicators, health records, infant mortality rate

Giriﬂ
Sa¤l›k sistemlerinin baﬂar›s›, sa¤l›k sistemi göstergeleri (h›z, orant› ya da say›lar) ile ölçülür. Bunlar, hizmetin var
oluﬂunu, halk taraf›ndan kullan›lma oran›n›, halk›n hizmetleri benimsemesini, niteli¤ini, süreklili¤ini, maliyetini ve verimlili¤ini gösteren ölçütlerdir (1). Sa¤l›k göstergeleri içerisinde en önemlilerinden birisi bebek ölüm h›z›d›r (BÖH).

Son y›llarda sa¤l›k sistemlerinin baﬂar›s› BÖH, beﬂ yaﬂ›n
alt›ndaki çocuk ölüm h›z›, anne ölüm h›z› ve eriﬂkin ölüm
h›z› gibi bilinen göstergeler yerine; sakatl›¤a uyarlanm›ﬂ
yaﬂam beklentisi (Disability adjusted life expectancy,
DALE), sakatl›¤a uyarlanm›ﬂ yaﬂam y›llar› (Disability adjusted life years, DALY’s) ve sa¤l›kl› yaﬂam beklentisi
(Healthy life expectancy, HALE) gibi “yeni” göstergelerle
de¤erlendirilmek istenmektedir (2). Ancak özellikle kaynaklar› s›n›rl› olan ülkeler için toplumun sa¤l›¤›n›n de¤er-
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lendirilmesinde kolay hesaplanabilen bir gösterge olarak
BÖH önemini korumaktad›r (3).
Türkiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤› da sa¤l›k sisteminin durumunu yans›tabilecek temel sa¤l›k göstergelerinin baﬂl›calar› aras›nda ilk s›rada BÖH’ü saymaktad›r (4).
Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas› (TNSA) sonuçlar›na göre, Türkiye’de BÖH, 2003-2008 y›llar› aras›ndaki beﬂ
y›ll›k dönem için binde 17,6; 1998-2003 y›llar› aras›ndaki
beﬂ y›ll›k dönemde ise binde 28,7 olarak tahmin edilmiﬂtir. Buna göre BÖH, 1998-2003 ile 2003-2008 y›llar› aras›ndaki beﬂ y›ll›k dönemde yüzde 47 azalm›ﬂt›r (5).
Bursa’da ise BÖH ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan 2006
y›l›nda binde 7,4, 2007 y›l›nda binde 6,8 ve 2008 y›l› için
binde 6,0 olarak aç›klanmaktad›r (6). Türkiye’ye göre çok
düﬂük olan bu göstergeyi de¤erlendirmek amac›yla ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen bas›n toplant›s›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n ana ve çocuk sa¤l›¤› konusundaki tasar›lar›n›n baﬂar›yla sürdürülmesi sonucunda Bursa’daki BÖH’ün geliﬂmiﬂ ülkeler düzeyine indi¤i aç›klanmaktad›r (7).
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan aç›klanan BÖH’ün gerçekten iddia edildi¤i gibi sa¤l›k hizmetlerinin baﬂar›yla
sürdürülmesi sonucunda m›; yoksa yanl›ﬂ tahmin edilmesinden kaynaklanan bir hatayla m› böyle düﬂük bulundu¤unun anlaﬂ›lmas› amac›yla bir araﬂt›rma yap›lmas›na gerek duyulmuﬂtur.
Bu araﬂt›rman›n amac›, Bursa’da 2008 y›l›ndaki bebek
ölüm h›z›n›n tahmin edilmesidir.

Gereç ve Yöntem
Bebek ölüm h›z›; bir takvim y›l›nda, bir yaﬂ›n alt›nda
gerçekleﬂen ölümlerin ayn› y›l içerisindeki canl› do¤um
say›s›na bölünmesiyle bulunmaktad›r (8). H›z›n hesaplanmas› için iki veriye gereksinim duyulmaktad›r: bebek ölümü say›s› ve canl› do¤um say›s›.
2008 y›l› içerisinde ölen bebeklerin say›s›n› elde etmek
amac›yla ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden, Türkiye ‹statistik Kurumu’ndan (TÜ‹K) ve ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nden veri istenmiﬂtir. Ayr›ca Bursa s›n›rlar› içerisinde
bulunan Büyükﬂehir Belediyesi de içinde olmak üzere bütün belediyelerden veri toplanm›ﬂt›r. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
sa¤l›k ocaklar›ndan sa¤l›k grup baﬂkanl›klar› yoluyla Müdürlü¤e gönderilen verileri resmi bir yaz› ile iletmiﬂtir (9).
Türkiye ‹statistik Kurumu 2008 y›l› için elinde ölüm verisi
olmad›¤›n› bildirmiﬂtir. ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü
ilçelere göre bebek ölümü say›s›n› resmi bir yaz› ile iletmiﬂtir (10).
Bursa’da 2008 y›l›nda on yedi ilçe bulunmaktad›r. Bunlardan üçü Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içinde oldu¤u
için, ölüm kay›tlar› Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan tutulmaktad›r. Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan Büyükﬂehir Belediyesi
ve 14 ilçe belediyesinin defin ruhsat› veren birimleri ziyaret
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edilerek 2008 y›l›nda yaﬂamlar›n› yitiren bebeklerin say›s› ve
çeﬂitli özellikleri (ad, soyad, ölüm tarihi vb.) istenmiﬂtir. Belediyelerden al›nan veriler ölü do¤umlar› içermemektedir.
2008 y›l› içerisinde canl› do¤an bebeklerin say›s›n› elde etmek amac›yla ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden, ‹l Nüfus ve
Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nden ve TÜ‹K’den veri istenmiﬂtir.
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü sa¤l›k ocaklar›ndan sa¤l›k grup baﬂkanl›klar› yoluyla Müdürlü¤e gönderilen verileri resmi bir
yaz› ile iletmiﬂtir (9). ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü
canl› do¤um say›s›n› resmi bir yaz› ile iletmiﬂtir (10). Türkiye ‹statistik Kurumu’ndan 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
Bursa’da adrese dayal› nüfus kay›t sistemi 2008 y›l› nüfus
say›m› sonuçlar›na göre s›f›r yaﬂ›ndaki bebeklerin say›s›
ise sat›n alma yoluyla edinilmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n s›n›rl›l›klar›
1. K›rsal alanda meydana gelen bebek ölümlerine iliﬂkin
veri toplanamam›ﬂt›r. Bursa’da toplumun yaklaﬂ›k beﬂte
birinin k›rsal alanda yaﬂad›¤› göz önüne al›n›rsa, bu durum
BÖH’ün daha düﬂük tahmin edilmesine yol açabilir.
2. Büyükﬂehir Belediyesi d›ﬂ›ndaki belediyelerden al›nan kimi veriler eksiktir. Örne¤in her bebe¤in ad› ve soyad›, anne-babas›n›n kimlik bilgileri al›namam›ﬂt›r. Bu nedenle öldüklerinde adlar› olmayan bebeklerin say›s› Büyükﬂehir Belediyesi’nden al›nan veriyle s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
3. ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nden canl› do¤um say›s› al›nmakla birlikte, al›nan veri ile ilgili baz› s›k›nt›lar olabilece¤i için BÖH tahmin edilirken TÜ‹K verisi kullan›lm›ﬂt›r. Bunlar (görevlilerden ö¤renildi¤i kadar›yla) baﬂka illerde gerçekleﬂen do¤umlar›n Bursa’da kay›t alt›na
al›nmas› ve geçmiﬂ y›llarda do¤an bebeklerin kay›tlar›n›n
2008 y›l›nda yap›lma olas›l›¤› gibi s›k›nt›lard›r. Türkiye ‹statistik Kurumu verisi de y›l sonu itibar›yla Bursa il s›n›rlar›
içerisinde yaﬂayan bebekleri göstermesi bak›m›ndan s›n›rl›l›k içermekle birlikte, ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nün verisine tercih edilmiﬂtir. H›z›n hesaplanmas›nda
kullan›lan say› bu nedenle canl› do¤um say›s› de¤il, TÜ‹K
taraf›ndan verilen s›f›r yaﬂ›ndaki nüfustur. Bebek ölüm h›z› tahmin edilirken, s›f›r yaﬂ›ndaki nüfusa ölen bebeklerin
say›s› eklenmiﬂtir.

Bulgular
Bursa’da 2008 y›l›nda ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün verilerine göre 206, ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nün verilerine göre ise 235 bebek yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Belediyelerden al›nan bebek ölümü say›s› ise her iki kurumun verisinden de yüksektir. Belediyelerden toplanan verilere göre
ayn› y›l içinde ölen bebek say›s› 795’tir (Tablo 1). Ölüm verileri bir ilçe d›ﬂ›nda (Büyükorhan) kurumlar aras›nda farkl›l›k göstermektedir.
Büyükﬂehir Belediyesi ölüm kay›tlar›nda yer alan 686
bebekten 517’sinin (%75,4) öldükleri s›rada adlar›n›n olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu bebekler ölüm kay›tlar›nda soyadlar› ile yer almaktad›rlar.
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‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün verilerine göre Bursa’da
2008 y›l›nda canl› do¤an bebek say›s› 34 362’dir. ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü’nden al›nan veriye göre
2008 y›l› içerisinde gerçekleﬂen do¤um say›s› 42 052’dir.
Türkiye ‹statistik Kurumu’ndan al›nan 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Bursa’da adrese dayal› nüfus kay›t sistemi
2008 y›l› nüfus say›m› sonuçlar›na göre s›f›r yaﬂ›ndaki
bebeklerin say›s› 37 423’tür. Bursa’da 2008 y›l› için de¤iﬂik kurumlardan elde edilen veriler kullan›larak hesaplanan BÖH binde 5,6 ile 20,8 aras›nda de¤iﬂmektedir
(Tablo 2). Bu çal›ﬂmada, bebek ölüm h›z› binde 20,8 olarak tahmin edilmiﬂtir.
Tablo 1. Bursa’da gerçekleﬂen bir yaﬂ›n alt›ndaki ölümler (2008)
Veri kayna¤›na göre bebek ölümleri (2008)
‹lçe

‹l
Sa¤l›k
Müdürlü¤ü

‹l Nüfus ve
Vatandaﬂl›k
Müdürlü¤ü

Belediyeler
686

Büyükﬂehir*

115

197

Kestel

7

0

12

Gürsu

13

2

14

‹negöl

28

12

12

Orhaneli

6

0

1

Harmanc›k

0

0

1

Büyükorhan

0

0

0

Keles

4

2

2

Yeniﬂehir

5

5

10

‹znik

0

1

1

Orhangazi

2

1

17

Gemlik

5

2

18

Mudanya

4

0

3

Karacabey

7

5

7

Mkemalpaﬂa

10

8

11

Toplam

206

235

795

* Y›ld›r›m, Osmangazi ve Nilüfer

Tablo 2. Bursa’da 2008 y›l› için bebek ölüm h›z›n›n tahmin
edilmesi
Ölen
bebek
say›s›

Canl›
do¤um
say›s›

Bebek
ölüm h›z›
(Binde)

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü

206

34 362

6,0

‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü

235

42 052

5,6

--

37 423

--

795

--

--

Veri kayna¤›

Türkiye ‹statistik Kurumu
Belediyeler
Belediyeler+ ‹l Nüfus ve
Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü
Türkiye ‹statistik Kurumu
+Belediyeler

795

42 052

18,9

795

37 423*

20,8**

* Türkiye ‹statistik Kurumu verisi canl› do¤um say›s› de¤il, s›f›r yaﬂ›ndaki nüfustur.
** Bebek ölüm h›z› hesaplan›rken, canl› do¤um say›s›, s›f›r yaﬂ›ndaki nüfusa ölen
bebek say›s› (37 423+795) eklenerek 38 218 olarak kabul edilmiﬂtir
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Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada BÖH binde 20,8 ile Bursa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan duyurulan de¤erden (binde 6,0) çok
daha yüksek bulunmuﬂtur. Bunun temel nedeni Bursa’da
gerçekleﬂen bebek ölümlerinin büyük bir bölümünün ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün kay›tlar›nda yer almamas› olabilir.
Ülkemizde halen yürürlükte olan 224 say›l› yasa gere¤i
sa¤l›k ocaklar›n›n kendi sorumluluk alan› içinde meydana
gelen ölüm ve do¤umlar› her ay düzenli bir ﬂekilde tespit
ederek ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerine bildirmeleri gerekir. Ancak
bu durum çal›ﬂan eksikli¤i, konuya karﬂ› ilgi azl›¤› yan›nda
yöneticide denetim ve de¤erlendirme olgusunun yeterince olmamas› yüzünden aksamaktad›r. Sonuç olarak sa¤l›kl› ve güvenilir BÖH’ler hesap edilememektedir (11). Ancak, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan, bir milletvekilinin sormas› üzerine yan›tlanan bir soru önergesinde 2008 y›l›nda
Bursa’da 657 bebek ölümünün bildirildi¤inin aç›klanmas›
kafa kar›ﬂt›rmaktad›r (12). Çünkü kuramsal olarak Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n aç›klad›¤› verinin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan gönderilen veri olmas› beklenir. Oysa Bakanl›k taraf›ndan aç›klanan bebek ölümü say›s› Müdürlü¤ün bildirdi¤i say›dan 451 bebek daha fazlad›r. Bu durumda ortaya
iki olas›l›k ç›kmaktad›r: ya Bakanl›k farkl› bir veri kayna¤›
kullanmaktad›r, ya da ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Bakanl›¤a bildirdi¤i bebek ölümlerini BÖH’ü hesaplarken kullanmamaktad›r. Her iki olas›l›k da kamu sa¤l›k yönetimi aç›s›ndan düﬂündürücüdür ve irdelenmelidir.
Türkiye’de genel olarak ölümlerin kay›t alt›na al›nmas›nda ve ölümlerle ilgili h›zlar›n hesaplanmas›nda bir sorun
yaﬂanmaktad›r. ‹zmir’de Narl›dere E¤itim ve Araﬂt›rma
Sa¤l›k Bölgesi’nde de 1999 y›l›na iliﬂkin BÖH binde 13,1
olarak hesaplanm›ﬂ; daha sonra yap›lan bir araﬂt›rma ile
yedi bebek ölümünün kay›tlara geçmedi¤i saptanm›ﬂ ve
BÖH binde 17,6 olarak düzeltilmiﬂtir (13).
Bursa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan aç›klanan BÖH
de¤erinin gerçe¤in çok alt›nda olmas›, yaln›zca 2008 y›l›na özgü bir durum da de¤ildir. Müdürlük 2000 y›l›na iliﬂkin
BÖH’ü binde 16,6 olarak duyururken (6); Devlet ‹statistik
Enstitüsü genel nüfus say›m› sonuçlar›na göre Bursa’da
BÖH’ü ayn› y›l için binde 39 olarak aç›klamaktad›r (14).
Dolay›s›yla y›llar içinde yinelenen bir hatadan söz etmek
olanakl›d›r.
Türkiye’de yap›lan çeﬂitli araﬂt›rmalar kentlerde mezarl›k kay›tlar›n›n güvenilir bir veri kayna¤› oldu¤unu ve
Devlet ‹statistik Enstitüsü formlar›ndan elde edilemeyen
bilgileri de içerdi¤ini ortaya koymaktad›r. Örne¤in 1987 y›l›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen bir araﬂt›rmada mezarl›k
verilerine göre toplam ölümlerin say›s›, Devlet ‹statistik
Enstitüsünün gösterdi¤i say›dan daha yüksek bulunmuﬂtur (15). Bu nedenle BÖH’ün hesaplanmas› s›ras›nda be-
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lediyelerden elde edilecek defin ruhsat› kay›tlar›n›n kullan›lmas› uygun olabilir. Çünkü yaﬂam›n› yitiren bebeklerin
büyük bir ço¤unlu¤unun henüz nüfus cüzdan› ç›kar›lmadan öldükleri anlaﬂ›lmaktad›r. Bizim araﬂt›rmam›zda Bursa Büyükﬂehir Belediyesi defin ruhsat› kay›tlar›na göre
ölen her dört bebekten üçünün henüz adlar› bile konulmad›¤›, dolay›s›yla nüfus cüzdanlar›n›n olmad›¤› bulunmuﬂtur. Bu durumda ‹l Nüfus ve Vatandaﬂl›k Müdürlü¤ü verilerine dayanarak BÖH hesaplamak do¤ru olmayacakt›r.
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Sonuç ve öneriler
Bu çal›ﬂmada Bursa’daki BÖH ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün aç›klad›¤› de¤erden çok daha yüksek bulunmuﬂtur. Üstelik bulunan de¤er, b›rak›n›z geliﬂmiﬂ ülkelerin düzeyine inmeyi; Türkiye için TNSA taraf›ndan aç›klanan de¤erden bile yüksektir.
Bursa’da eksik veriler yüzünden yanl›ﬂ hesaplanan
BÖH, ildeki sa¤l›k hizmetlerinin do¤ru de¤erlendirilememesine yol açmaktad›r. Bebek ölüm h›z›n› sa¤l›k sisteminin baﬂar›s›n› de¤erlendirmek için kullan›rken, ilk dikkat
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sorunlar›n irdelenmesi ve ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Bebek ölüm h›z›n›n hesaplanmas› s›ras›nda mezarl›k kay›tlar›n›n da kullan›lmas› için bir düzenlemenin yap›lmas› uygun olabilir.
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