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Ġstatistiksel ĠĢlemler II

MODÜLÜN TANIMI

Verilerin merkezî eğilim ve dağılım ölçülerinin
hesaplanması, nüfusun yapı ve özelliklerinin ayırt edilmesi
ve sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranların
hesaplanması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

Ġstatistiksel iĢlemleri yapmak
Genel Amaç
Verilerin merkezî eğilim ölçülerini, dağılım ölçülerini
sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranları
hesaplayabilecek ve toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini
ayırt edebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Verilerin merkezî eğilim ölçülerini tam ve doğru
hesaplayabileceksiniz.
2. Verilerin dağılım ölçülerini tam ve doğru
hesaplayabileceksiniz.
3. Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini
edebileceksiniz.
4. Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranları
olarak hesaplayabileceksiniz.

olarak
olarak
ayırt
doğru

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Tahta, kalem, silgi, formlar, bilgisayar, tepegöz,
projeksiyon, DVD, VCD vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

Ortam: Sınıf ve bilgisayar laboratuvarı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġstatistik amaçlı toplanan verilerin sıraya konulması, frekans tablosunun düzenlenmesi
gibi iĢlemler veriler hakkında çok genel bilgiler vermektedir. Lord Kelvin “Gözlemlerinizi
ölçemiyor ve sayılarla anlatamıyorsanız bilginiz değersizdir.” demiĢtir. Gözlenen verinin
düzenlenerek tablolarla, grafiklerle sunulması çoğu kez yeterli olmayabilir. Verilerin
bütününe ait bilgilere ulaĢmak için yer gösteren, merkezî eğilim/ortalamalar ve dağılım
(yaygınlık) ölçütleri kullanılır.
Demografi bilimi sayesinde toplumun nüfus yapısı ve özellikleri hakkında detaylı
bilgilere ulaĢırız. Nüfusun yapısı ve özellikleri hakkında elde edilen bilgiler, sağlık
hizmetlerinin planlanması ve uygulanması aĢamalarında en çok baĢvurulan kaynaklardır.
Toplumun sağlık düzeyini objektif olarak ve sayısal değerler hâlinde belirlemek için
geliĢtirilen sağlık durum göstergeleri kullanılır. Bu göstergelerle ülke veya bölgesel
toplumlardaki doğum, ölüm ve hastalıklar hakkında bilgiler elde edilir.
Bu modül ile kazanacağınız bilgi ve becerileri öğrenim hayatınızda ve çalıĢma
hayatınızda her zaman kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Verilerin merkezî eğilim ölçülerini tam ve doğru olarak hesaplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Merkezî eğilim ölçülerinin niçin hesaplandığını araĢtırınız. Elde ettiğiniz
bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
SınıflandırılmamıĢ ve sınıflandırılmıĢ verilerde ortalamaların nasıl
hesaplandığını araĢtırınız.

1. MERKEZÎ EĞĠLĠM ÖLÇÜLERĠ
(ORTALAMALAR)
DüzenlenmiĢ verilerin yorumlanması ve daha ileri düzeydeki iĢlemler için verilerin
bütününe ait tanımlayıcı ve özetleyici ölçülere ihtiyaç vardır. Bu ölçüler, verileri yalnızca
özlü bir biçimde belirtmekle kalmaz karĢılaĢtırmalara, genellemelere, yorumlamalara olanak
sağlar.
Ölçüler incelenirken her ölçünün anlamı, hangi koĢullarda kullanılabileceği ve
hesaplama iĢlemleri açıklanmalıdır.
AraĢtırmalarda denekler değiĢik değerler alır. Deneklerin kimi küçük, kimi orta kimi
ise yüksek değerler (birimler) alacaktır. Bu değerlerin teker teker incelenmesi ya da en
büyük ve en küçük değerleri belirtmek bir anlam taĢımaz. Örneğin, öğrencilerin istatistik
dersi sınavında aldıkları puanların 45–95 arasında değiĢtiğini söylemek anlamlı değildir.
Öğrencilerin çoğu 95 civarında puan almıĢ bir veya iki tanesi 45 puan almıĢ olabilir ya da
çoğunluğu 45 civarında iken bir veya iki tanesi 95 puan almıĢ olabilir.
Dağılımın tümünü temsil edecek bir ölçüye gereksinim vardır. Verilerin bütününe ait
özellikleri ortaya koymada merkezî eğilim (ortalamalar) ölçülerinden yararlanılmaktadır. Bu
amaçla kullanılan en uygun ölçü ortalamadır.
Ortalama; dağılım orta noktasını gösteren ve incelenen bireylerin değerlerinin tek
değerle temsil edilmesini sağlayan ölçüdür.
Sağlık bilimlerinde en çok kullanılan merkezî eğilim ölçüleri Ģunlardır:

Aritmetik ortalama (Mean)

Ortanca (Medyan)

Tepe değer (Mod)
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ġema 1.1: Merkezî eğilim ölçüleri

1.1. Aritmetik Ortalama (Mean)
Aritmetik ortalama; incelenen deneklerin aldığı değerler toplamının birim sayısına
bölünmesiyle elde edilen matematiksel gerçek bir değerdir.
Aritmetik ortalama; örnek için hesaplandığında
hesaplandığında “µ” (mü) simgeleri kullanılır.

“

”,

evren

(yığın)

için

Aritmetik ortalama sınıflandırılmamıĢ ve sınıflandırılmıĢ verilerde farklı yollarla
hesaplanır.

1.1.1. SınıflandırılmamıĢ Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması
SınıflandırılmamıĢ verilerde aritmetik ortalama, bütün deneklerin değerlerinin toplanıp
denek sayısına bölünmesiyle elde edilir.

formülü ile hesaplanır.
Formülde:
: Aritmetik ortalama
: Her bir deneğin aldığı değer

n: Denek sayısı
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Örnek: A okulundaki 10 öğrencinin diploma notları;
65 54 85 72 77 58 69 62 58 60’dır.
Bu puanların aritmetik ortalaması kaçtır?

1.1.2. SınıflandırılmıĢ Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması
Veri sayısı çok olan araĢtırmalarda veya çalıĢmalarda aritmetik ortalamayı
sınıflandırmadan hesaplamak, zor ve yorucudur. Ayrıca zaman alıcı ve hata yapma olasılığı
fazladır.
SınıflandırılmıĢ verilerde aritmetik ortalama Ģu Ģekilde hesaplanır:








Sınıflar yazılır.
Sınıf değeri (SD) bulunur ve sınıfın karĢısına yazılır. SD, sınıfın ortalamasıdır.
Her sınıfın alt ve üst sınırları toplanarak ikiye bölünür. Çıkan sonuç SD’yi
oluĢturur. AĢağıda verilen örnek problemde ilk sınıfın sınıf değeri (SD) =
(25+29)/2 = 27’dir.
Her sınıfın frekansı karĢısına yazılır. Frekans toplamı alınarak alt bölüme
yazılır.
ÇalıĢma birimi olarak adlandırılan “b” kolonu oluĢturulur. Herhangi bir sınıfın
(genellikle frekansı en büyük sınıfın karĢısına) “0” değeri yazılır. Üste doğru
eksi (-) olarak “1”den baĢlanarak ve birer artırılarak alta doğru artı (+) olarak
“1”den baĢlanarak ve birer artırılarak çalıĢma birimleri yazılır (Örnek
problemde olduğu gibi).
Frekansla çalıĢma biriminin çarpımları alınarak ve sınıfların karĢısına yazılarak
“fb” kolonu oluĢturulur. Rakamların önündeki eksi ve artı iĢaretlerine dikkat
ederek toplanır. Toplam fb (Σfb) bulunur, eksi veya artı olarak yazılır.
Değerler, formüle yerleĢtirilir ve aritmetik ortalama bulunur.
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SınıflandırılmıĢ verilerde aritmetik ortalama;

formülü ile hesaplanır.
Formülde:
: Aritmetik ortalama
A: b kolonunda karĢısına sıfır konulan sınıfın sınıf değeri (Genellikle frekansı yüksek
olan sınıfın karĢısına yazılır.)
C: Sınıf aralığı
Σfb: Frekansla çalıĢma biriminin çarpımlarının toplamı
n: Denek sayısı
Örnek: Sağlık meslek lisesindeki öğretmenlerin yaĢ dağılımı verilmiĢtir. AĢağıdaki
dağılımın aritmetik ortalaması nedir?

Tablo 1.1: Öğretmenlerin yaĢ dağılımı

A = 42 C = 5 n = 56

Σfb = -42

Değerler formülde yerine yerleĢtirilir.
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1.1.3. Aritmetik Ortalamanın Özellikleri
En kolay hesaplanan ve en çok kullanılan ortalamadır. Ne tür olduğu belirtilmeden bir
ortalamadan bahsediliyorsa muhtemelen kastedilen aritmetik ortalamadır. Ancak bazı
dağılımlara aritmetik ortalama uygun olmayabilir.
Aritmetik ortalamanın özellikleri:










Hesaplaması basit ve anlaĢılması kolaydır.
Her dağılımda bir tane aritmetik ortalama vardır.
Aritmetik iĢlemler için elveriĢlidir.
Verilerin bütünü iĢleme katılır.
Hassas bir ortalamadır, değerlerdeki küçük bir değiĢim ortalamayı önemli
ölçüde etkiler.
Aritmetik ortalama ile birim değerleri arasındaki farkları toplamı sıfırdır.
Diğer ortalamalara göre daha güvenilirdir.
Standart sapma, korelasyon katsayısı gibi istatistiksel hesaplamalar aritmetik
ortalamaya bağlıdır ve beraber yorumlanır.
Dağılımdaki aĢırı değerlerden etkilenir.

Dağılımdaki aĢırı değerler aritmetik ortalamayı kendilerine doğru kaydırır. Bu
etkileme aĢırı değerlerin aĢırılık ölçüsüyle doğru dağılımdaki veri sayısı ile ters orantılıdır.
Ters yöndeki aĢırı değerler birbirlerinin etkisini azaltır.
Dağılımda aĢırı değerler varsa;




AĢırı değerler değerlendirmeden çıkarılabilir.
AĢırı değerler yerine yakın değer atanabilir.
Bunlar yapılamıyorsa aritmetik ortalama yerine baĢka bir ortalama ölçüsü
kullanılabilir. Bu durumda sıklıkla ortanca tercih edilir.

AĢırı değerler katılarak aritmetik ortalama hesaplanırsa sonuç gerçeği yansıtmayabilir
ve yanlıĢ yorumlamaya neden olabilir. AĢağıdaki örnekte bu durum gösterilmiĢtir.
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A serisindeki aritmetik ortalama 28, B serisindeki ortalama 39’dur. A serisindeki
değerler incelendiğinde değerlerin ortalamaya yakın olduğu görülür. B serisinde ise aĢırı
değer (87) ortalamayı olumsuz etkileyerek gerçek değer bulunamamıĢ ve yanlıĢ sonuca
ulaĢılmıĢtır.

1.2. Ortanca (Medyan)
Büyüklük sırasına konulmuĢ bir veri grubunda ortadaki değere ortanca (medyan)
denir. AraĢtırmalarda yığındaki verilerin sayısı çok olduğu durumlarda verilerin özetlenmesi
için merkezî eğilim ölçüsü olarak medyan kullanılabilir. Ortanca, bütün birimlere değil
sadece tam ortaya düĢen birim ya da birim değerlerine bağlıdır. Dağılımı iki eĢit parçaya
böler. Dağılımdaki değerlerin % 50’si ortancadan küçük, % 50’si ise ortancadan büyüktür.
Ortanca sınıflandırılmıĢ ve sınıflandırılmamıĢ verilerde farklı Ģekillerde hesaplanır.

1.2.1. SınıflandırılmamıĢ Verilerde Ortancanın Hesaplanması
Basit dağılımdaki değerlerin medyanını bulabilmek için değerler ya büyükten küçüğe
ya da küçükten büyüğe doğru sıralanır ve tam ortaya düĢen değer bulunur. Bulunan değer
ilgili dağılımın (serinin) medyanıdır. Medyan, denek sayısının tek veya çift olmasına göre
hesaplanır.


Denek sayısı tek ise:

formülü ile hesaplanır.
Formülde: n: denek sayısını ifade etmektedir.
Örnek: Ana sınıfındaki 9 çocuğun boy uzunlukları ölçülerek aĢağıdaki sonuçlar elde
edilmiĢtir:
1,23- 1,16- 1,25- 1,18- 1,20- 1,14- 1,20- 1,19; 1,15 serisinin medyan boy uzunluğunu
bulunuz.

Serideki boy uzunlukları küçükten büyüğe doğru sıralanır.

Or tan ca 

n 1 9 1

 5 sıradaki değer.
2
2

Yani;

Ortanca = X5 = 1,19’dur.
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Denek sayısı çift ise:

Dağılımdaki denek sayısı, çift olduğu zaman medyan arada kalır. Arasında kaldığı
değerlerin aritmetik ortalaması medyanı verir.

Or tan ca 

X (n / 2)  X (n  2) / 2
formülü ile hesaplanır.
2

Örnek: 12 öğrencinin matematik I dersi sınavından aldıkları puanlar aĢağıda
verilmiĢtir:
52- 48- 55- 73- 46- 85- 40- 87- 65- 59- 63- 70, serisinin medyanını bulunuz.


Serideki puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır.

X6 = Altıncı sıradaki değer
X7 = Yedinci sıradaki değer

1.2.2. SınıflandırılmıĢ Verilerde Ortancanın Hesaplanması
SınıflandırılmıĢ verilerde ortanca birikimli frekanslar yardımıyla hesaplanır. Ancak bu
tür serilerde tam ortadaki terim bir sınıf içinde yer alır. Ortanca değerini içinde bulunduran
sınıfa ortanca sınıfı denir. SınıflandırılmıĢ verilerde ortanca hesaplamasında sırasıyla Ģu
iĢlemler yapılır.




Sınıflar yazılır.
Her sınıfın frekansı yazılır.
Yığılımlı (birikimli) frekans bulunur. Yığılımlı frekans, her frekansın önceki
frekanslarla toplamıdır. Bu toplam her sınıfın karĢısına yazılır.
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SınıflandırılmıĢ verilerde ortanca formülü:

Formülde:
L: Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın ara değeri (SAD) dir. Sınıf ara değeri, bir üst
sınıfın üst sınırı ile bir alttaki sınıfın (ortanca sınıfının) alt sınırının ortalamasıdır.
Örnek: 15- 19
20- 24 serisinde SAD’i bulunuz.
Birinci sınıfın üst sınırı (19) ile ikinci sınıfın alt sınırı (20) toplanır ve ikiye bölünür.

Yfi: Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın bir üstündeki sınıfın yığımlı (birikimli)
frekansı.
f: Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın frekansı
C: Sınıf aralığı
n: Denek sayısı
Örnek: 100 hastanın açlık kan Ģekeri ölçümüne ait dağılım aĢağıda verilmiĢtir.
Dağılımın ortancasını hesaplayınız.

Tablo 1.2: 100 hastanın açlık kan Ģeker oranı
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Önce ortancanın hangi sınıfın içinde olduğu bulunur.


Ortancanın içinde bulunduğu sınıfı belirlemek için:

n/2=100/2=50
50 yığılımlı frekans kolonunda 63’ün içinde olduğundan ortancanın içinde bulunduğu
sınıf 120-139 sınıfıdır.
Buna göre;
L=119+120/2=119.5(SAD) n/2=50 Yfi=40


C = 20 f = 23

Değerler formülde yerine yerleĢtirilir.

1.2.3. Ortancanın Özellikleri



Çok küçük ve çok büyük değerlerden etkilenmez.
Açık uçlu dağılımlar içinde hesaplanabilir.

1.3. Tepe Değer (Mod)
Bir veri dağılımında en çok tekrarlanan değere tepe değer (mod) denir.

1.3.1. SınıflandırılmamıĢ Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması
SınıflandırılmamıĢ verilerde tepe değeri dağılımda en çok görülen (en çok tekrarlayan)
değerdir.
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Örnek: 20 hastanın hastanede yatıĢ süreleri aĢağıda verilmiĢtir. Dağılımın tepe
değerini bulunuz.
4 7 12 8 15 14 7 8 12 4 6 12 6 8 9 5 8 9 11 10


Tepe değeri kolayca saptamak için veriler küçüklük/büyüklük durumuna göre
sıralanır.

4-4-5-6-6-7-7-8-8-8-8-9-9-10-11-12-12-12-14-15
Yukarıdaki dağılımın tepe değeri en çok görülen değer olan 8’dir.
Tepe değer (Mod)= 8’dir.
Bir seride tek bir mod varsa tek modlu seriler, birden fazla aynı sayıda tekrarlanan
değer varsa bu serilere çok modlu seriler denir.
Örnek: 4-4-4-4-5-6-6-7-7-8-8-8-8-9-9-10-11-12-12-12-12-14-14-15-15
Yukarıdaki seride 3 değer (4, 8 ve 12) tepe değeri olabilecek durumdadır. Birbirinden
farklı bu 3 değeri tepe değeri olarak kullanmak anlamlı olmaz. Bu nedenle tepe değeri böyle
serilerde kullanılmaz.

1.3.2. SınıflandırılmıĢ Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması
SınıflandırılmıĢ verilerde tepe değeri en fazla frekansa sahip olan sınıfın sınıf
değeridir. SınıflandırılmıĢ verilerde tepe değeri hesaplanırken sırasıyla Ģu iĢlemler yapılır.




Sınıflar yazılır.
Her sınıfın frekansı yazılır.
Mod sınıfı belirlenir.

SınıflandırılmıĢ verilerde tepe değer formülü;

Formülde:
TD: Tepe Değeri
L: Frekansı en fazla olan sınıfın alt sınır değeri
d1: Tepe sınıfı ile bir önceki sınıfın frekansları farkları
d2: Tepe sınıfı ile bir sonraki sınıfın frekansları farkları
C: Sınıf aralığı
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Örnek: 60 hastanın kanında bulunan kolesterol düzeylerine göre dağılımı aĢağıda
verilmiĢtir. Dağılımın tepe değerini hesaplayınız.

Tablo 1.3: 60 hastanın kan kolesterol düzeyi



L = 190

Önce frekansı en fazla sınıf bulunur. En fazla frekansa sahip olan sınıf 3
numaralı sınıf tepe değer (mod) sınıfıdır.
d1 = 15-13 = 2 d2 = 15-9 = 6

C = 209-190 = 19

Değerler formülde yerine yerleĢtirilir.

1.3.3. Tepe Değerinin Özellikleri





Tepe değer uç noktalardan etkilenmez. Bu özelliği bakımında ortancaya benzer.
Hesaplanması ve anlaĢılması kolaydır.
Bazı dağılıĢlarda tepe değeri bulunmayabilir, bazılarında da birden fazla tepe
değeri bulunabilir. Ġki tepe değeri bulunan dağılıĢlara bimodal dağılıĢ adı
verilir.
Tepe değeri aritmetik iĢlemler için elveriĢli değildir.
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1.4. Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri ĠliĢkileri


EĢit (simetrik) dağılımlarda aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine
eĢittir.
Aritmetik Ortalama=Ortanca=Tepe Değeri
Örnek: 40 kız öğrencinin boy uzunlukları aĢağıda verilmiĢtir.

Tablo 1.4: Kız öğrencilerin boy uzunluğu

Bu dağılımın aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerini hesapladığımızda üçünün de
sonucu 157’dir. Dağılımın değerleri grafik üzerine iĢaretlenirse dağılımın ortalamaya göre
simetrik olduğu görülür.

Grafik 1.1: Simetrik dağılım
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Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri arasında tepe değeri< ortanca<
aritmetik ortalama iliĢkisi varsa dağılım sağa çarpıktır. Sağa çarpık
dağılımlarda küçük değerlerde yığılma vardır.

Grafik 1.2: Sağa çarpık dağılım



Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri arasında aritmetik
ortalama<ortanca<tepe değeri iliĢkisi varsa dağılım sola çarpıktır. Sola çarpık
dağılımlarda büyük değerlerde yığılma vardır.

Grafik 1.3: Sola çarpık dağılım
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Verilerin merkezî eğilim ölçülerini tam ve doğru olarak hesaplayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 12-17-15-12-14-19-13-14-11-18
sersinin
aritmetik
ortalamasını
hesaplayınız.

 SınıflandırılmamıĢ
verilerde
aritmetik
ortalama, deneklerin aldığı değerler
toplanıp denek sayısına bölünmesi ile elde
edildiğini unutmayınız.
 Verileri
sınıflandırırken
kurallarına uyunuz.

sınıflandırma

 Sınıfınızdaki
öğrencilerin
boy
verilerde
aritmetik
uzunluklarını
sınıflandırarak  SınıflandırılmıĢ
ortalamayı
hesaplarken
tablonuzu
formülde
aritmetik ortalamasını hesaplayınız.
yerine
koyacağınız
değerlere
göre
geliĢtirmeyi unutmayınız.
 12-17-15-12-14-19-13-14-11-18
serisinin ortancasını hesaplayınız.

 Ortancanın veri sayısının tek veya çift
olmasında nasıl hesaplandığını hatırlayınız.

 Sınıfınızdaki arkadaĢlarınızın Temel  SınıflanmıĢ verilerde ortancayı hesaplarken
yığılımlı frekans almayı unutmayınız.
Sağlık Uygulamaları dersinden aldığı
notları sınıflandırarak ortancasını  Ortancanın açık uçlu dağılımlarda da
hesaplayınız.
hesaplanabileceğini unutmayınız.

 Sınıfınızda
ağırlıklarının
hesaplayınız.
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 Veri dağılımında birden çok tepe değeri
bulunabileceğini unutmayınız.
arkadaĢınızın
tepe
değerini  SınıflandırılmıĢ verilerde tepe değeri en
fazla frekansa sahip olan sınıfın sınıf değeri
olduğunu hatırlayınız.

16

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi aritmetik ortalamayı tanımlar?
A) Dağılımın tam orta noktasını gösteren ölçüttür.
B) Değerler büyüklük sırasına göre sıralanır, tam ortadaki değer ortalamadır.
C) Dağılımın birim değerlerinin toplamının denek sayısına bölümü ortalamayı verir.
D) Dağılımda en çok tekrarlayan değer aritmetik ortalamadır.
E) Dağılımın frekans toplamı aritmetik ortalamayı verir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, aritmetik ortalama için söylenemez?
A) En çok kullanılan ölçüdür.
B) AĢırı uçlardan etkilenir.
C) Hesaplaması basit ve kolay anlaĢılır.
D) Açık uçlu dağılımlarda da hesaplanır.
E) Aritmetik ortalama ile birim değerleri arasındaki farkların toplamı sıfırdır.

3. “16-7-13-6-2-8-12-4-10-14-3-9” serinin aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 8,66
B) 8,45
C) 8,7
D) 8,93
E) 8,26
4.

9 hastanın hastanede kalıĢ süreleri aĢağıda verilmiĢtir. Bu dağılımın ortancası kaçtır?
“6-7-3-5-2-6-8-9-11”
A) 7
B) 6
C) 8
D) 5
E) 9

5.

AĢağıda verilen dağılımın tepe değeri kaçtır?

A) 8,82

B) 8,14

C) 8,24

D) 8,33

E) 8,42

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Verilerin dağılım ölçülerini doğru ve tam olarak hesaplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Dağılım ölçülerinin hangi durumlarda kullanıldığını araĢtırınız.
Standart sapmanın niçin hesaplandığını araĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Aritmetik ortalama ile standart sapma iliĢkisini araĢtırınız.
DeğiĢim katsayısı hangi durumlarda kullanılır? AraĢtırınız.

2. DAĞILIM (YAYILMA) ÖLÇÜLERĠ
Dağılımdaki her bir verinin ilgili değiĢken bakımından ne ölçüde farklı olduğunu
gösteren ya da dağılımdaki her bir verinin ortalama değer etrafındaki dağılım derecesini
gösteren ölçülerdir.
Bazı dağılımlarda değiĢkenler bir ortalama değer etrafında diğer dağılımlara göre daha
fazla yığılma gösterir.
Örnek: Ortalamaları eĢit iki serinin dağılımı aĢağıda verildiği gibidir:

Yukarıda birinci serideki birimler ortalamaya daha yakın konumda yer alırken ikinci
serideki birimler ortalamaya daha uzak konumda yer almaktadır.
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Örnekte olduğu gibi sadece bir ortak değer, bir dağılımı temsil etmede yeterli değildir.
Bu nedenle dağılımın özelliklerini ortaya koymada ortak değerlerle birlikte değiĢkenlerin
ortalama etrafındaki dağılıĢ oranının belirleyen ölçülere ihtiyaç vardır.
Dağılımda yayılma (veriler arasındaki büyüklük farkı) arttıkça ortalamanın temsil
yeteneği azalır. Ortalama ile dağılım ölçüleri arasında ters orantı vardır.
Örnek: 5 öğrencinin matematik, fizik ve kimya derslerinden aldıkları notlar aĢağıdaki
gibidir.

Örnekte olduğu gibi matematik, fizik ve kimya derslerinden 5 öğrencinin aldığı
notların ortalaması 56 olmasına rağmen derslerdeki baĢarısız öğrenci sayısı farklıdır.
Matematik dersinden 1 öğrenci (20), kimya dersinden 2 öğrenci (20, 30) baĢarısız olurken
fizik dersinden baĢarısız olan öğrenci yoktur. Aritmetik ortalama tek baĢına bu serileri temsil
etmemektedir.
Dağılım ölçüleri:

Yayılma (dağılım) geniĢliği

Standart sapma

Varyasyon katsayısı (DeğiĢim katsayısı)

Çeyrek sapma

Standart hatadır.

ġema 2.1: Dağılım ölçüleri
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2.1. Yayılma (Dağılım) GeniĢliği
Dağılımdaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka yayılma geniĢliği
(Range/Açıklık) denir. Dağılım ölçüleri içinde hesaplanması kolay olmakla beraber veri
hakkında en kaba bilgi veren ölçüdür ve güvenirliği azdır.
Yayılma geniĢliği “R” ile gösterilir ve aĢağıdaki formülle hesaplanır.

R = XMaks – XMin
XMaks = Veri grubundaki en büyük değer
XMin = Veri grubundaki en küçük değer
Örnek: 6-12 ay arası 10 bebeğin vücut ağırlıkları aĢağıda verilmiĢtir.
Xi (kg) : 8.200- 6.100- 9.00- 12.300- 16.100- 13.500- 10.250- 7.700- 8.400- 7.550
Verilen serinin yayılma geniĢliğinin hesaplanması:
XMaks = 16.100
R = XMaks – XMin
R = 16.100 – 6.100
R = 10.00 dur.

XMin = 6.100

Yayılma geniĢliğinin dağılımın diğer değerleri dikkate alınmadan sadece en büyük ve
en küçük değerler arasındaki farka dayanması bilinen önemli sakıncalarındandır. Merkeze
yığılma ölçüsü olarak sadece modun kullanılabildiği verilerde dağılım ölçüsü olarak da ranj
kullanılır.

2.2. Standart Sapma
Standart sapma; dağılımdaki her bir gözlem değerinin aritmetik ortalamaya göre ne
kadar uzakta olduğunu gösteren ölçüdür. Dağılımın yaygınlığını gösteren ölçüler içinde en
sık kullanılan ve güvenilen ölçüdür. Standart sapma büyüdükçe dağılımın yaygınlığı artar,
standart sapma küçüldükçe dağılımın yaygınlığı küçülür. Standart sapma, S, SS, SD,  gibi

sembollerle gösterilir.

2.2.1. SınıflandırılmamıĢ Verilerde Standart Sapma
Sırası ile Ģu iĢlemler yapılır.




Deneklerin (verilerin) aldığı değerler toplanır.
Deneklerin aldığı değerlerin tek tek kareleri alınır ve toplanır.
Yukarıda elde edilen değerler formülde yerine konularak standart sapma
hesaplanır.
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SınıflandırılmamıĢ verilerde standart sapma formülü:

S: Standart sapma
: Deneklerin aldıkları değerlerin karelerinin toplamı (2. iĢlemden elde edilen
değer)
: Deneklerin aldıkları değerlerin toplamı (1. ĠĢlemden elde edilen değer)

n: Denek sayısı
Örnek: 10 öğrencinin okula devamsızlık ettikleri gün sayısı aĢağıda verilmiĢtir.

Tablo 2.1: Öğrencilerin devamsızlık süreleri

Bu serinin standart sapmasının hesaplanması:

21

2.2.2. SınıflandırılmıĢ Verilerde Standart Sapma
Sırası ile Ģu iĢlemler yapılır.








Sınıflar yazılır.
Her sınıfın frekansı karĢısına yazılır.
ÇalıĢma birimi (b) kolonu oluĢturulur.
fb kolonu oluĢturularak toplamı alınır (Ġlk 3 iĢlem aritmetik ortalamayı
hesaplamak için yapılan iĢlemlerle aynıdır.).
b kolonundaki değerlerin karesi alınır ve her sınıfın karĢısına yazılır (b² kolonu
oluĢur).
Her sınıfın frekansı, kendi b² değeri ile çarpılır fb² kolonu olarak yazılır.
Bulunan değerler formülde yerine konulur.

SınıflandırılmıĢ verilerde standart sapma formülü:

S: Standart sapma
C: Sınıf aralığı
: fb² kolonundaki değerlerinin toplamı
: fb kolonundaki değerlerin toplamının karesi
n: Denek (birim) sayısı
Örnek: 60 kadın hastanın hemotokrit değerleri aĢağıda verildiği gibidir.

Tablo 2.2: 60 kadın hastanın hemotokrit değeri
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C=3 ΣFb = -32


ΣFb² =152 n = 60

Değerleri formülde yerine konulur.

2.3. Varyasyon Katsayısı (DeğiĢim Katsayısı)
Varyasyon katsayısı (değiĢim katsayısı) standart sapmanın ortalamaya göre yüzde
kaçlık bir değiĢim gösterdiğini belirtir. Varyans ve standart sapma büyüdükçe dağılım
yaygınlaĢır, küçüldükçe dağılım daralır.
Standart sapma için bulunan değerin büyüklüğü ya da küçüklüğü hakkında karar
verebilmek için varyasyon katsayısının hesaplanması gerekir. Varyasyon katsayısı dağılım
ölçüleri içinde kullanılması oldukça yaygın olup verilerin homojenlik yapısı hakkında
karĢılaĢtırmalı olarak bilgi verir.
Varyasyan katsayısı (VK ) aĢağıdaki formülle hesaplanır.
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Örnek: Aritmetik ortalaması 192.69 ve standart sapması 6.23 olan dağılımın
varyasyon katsayısı:

Bu dağılımdaki değerler ortalamaya göre % 3,23’lük bir değiĢim göstermektedir.

2.4. Çeyrek Sapma
Merkezî eğilim ölçüsü olarak ortalama yerine ortancanın kullanıldığı dağılımlarda
dağılım ölçüsü olarak çeyrek sapma kullanılır. Çeyrek sapma standart sapma gibi aĢırı
uçlardan etkilenmez. AĢırı uç değerlerin çok olduğu çarpık dağılımlarda çeyrek sapma tercih
edilen bir dağılım ölçüsüdür. Çeyrek sapma Q sembolü ile gösterilir. Çeyrek sapma üçüncü
yüzdelik (Q3) ile birinci yüzdelik (Q1 ) arasındaki farkın yarısına eĢittir. Q1 birinci çeyrek
dağılımın ilk % 25’ni; Q2 ikinci çeyrek, serinin % 50’sini yani medyanı; Q3 üçüncü çeyrek,
dağılımın % 75’ini ifade eder.
Çeyrek sapma aĢağıdaki formüle hesaplanır.

Öncellikle Q1 ve Q3 istatistikleri (çeyrek yüzdelikleri) hesaplamak gerekir.

2.4.1. SınıflandırılmamıĢ Verilerde Çeyrek Sapma





Öncelikle veriler sıralanır.
Serinin ortancası bulunur.
Medyandan büyük değerlerin ortancası bulunur (Q3, bu değerlerin % 75 oranına
karĢılık gelir).
Serinin ortancasından küçük değerlerin ortancası bulunur (Q1, bu değerlerin %
25 oranına karĢılık gelir).
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Örnek: 10 öğrencinin fizik dersi not ortalamaları aĢağıda verildiği gibidir.
Xi = 75, 48, 69, 37, 83, 73, 68, 52, 55, 71 serisinin çeyrek ayrılıĢını hesaplayınız.


Veriler küçükten büyüğe sıralanır.

Xi = 37, 48, 52, 55, 68, 69, 71, 73, 75, 83


Serinin ortancası bulunur.

Denek sayısı çift olduğu için;
n = 10

Birinci çeyrek bulunur. Serinin ortancasından (68,5) küçük değerlerin ortancası ile
bulunur. Bulunan ortanca birinci çeyrektir.

25



Üçüncü çeyrek bulunur. Serinin ortancasından (68,5) büyük değerlerin
ortancası ile bulunur. Bulunan ortanca üçüncü çeyrektir.



Bu serinin çeyrek sapması:

2.4.2. SınıflandırılmıĢ Verilerde Çeyrek Sapma
SınıflandırılmıĢ verilerde aynı formül kullanılır. Burada değiĢen birinci ve üçüncü
çeyreğin hesaplama durumudur.


Önce Q1 ve Q3 değerleri belirlenir.

formülleri ile hesaplanır.
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Bu formüllerde;
L1: Birinci dörttebirlik sınıfının baĢlangıç değeri
F1: Birinci dörttebirlik sınıfından önceki sınıfın yığılımlı frekansı
fA: Birinci dörttebirlik sınıfının frekansı
L3: Üçüncü dörttebirlik sınıfının baĢlangıç değeri
F3: Üçüncü dörttebirlik sınıfından önceki sınıfın yığılımlı frekansı
fC: Üçüncü dörttebirlik sınıfının frekansı
C: Sınıf aralığı
n: Denek sayısını ifade eder.
Örnek: AĢağıda frekansları ve yığımlı frekansları verilen 50 hastanın sistolik kan
basınç dağılımının çeyrek sapmasını hesaplayınız.

Tablo 2.3: 50 hastanın sistolik kan basıncı değeri



Önce Q1 hesaplanır.

Q1 = X (n/4)
Q1 = X (50/4)
Q1= X 12.5 (12,5 değeri; Yf’si 20, f’sı 9 olan 120< X >130 sınıfında yer almaktadır.)
L1 = 120 F1 = 11 fA = 9 C = 10 n = 50

Hastaların % 25’inin sistolik kan basınç değerleri 121,66’dan küçüktür.
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Sonra Q3 hesaplanır.

Q3 = X (3n/4)
Q3 = X (3x50/4)
Q3 = X ( 37,5) (37,5 değeri; Tabloda Yf’si 40, f’sı 7 olan 140< X >150 sınıfında yer
almaktadır.)
L3 = 140

F3 = 33 fC = 7

C = 10

n = 50

Hastaların % 75’inin sistolik kan basınç değerleri 146,42’den küçüktür.


Buna göre çeyrek sapma;

2.5. Standart Hata
Standart hata, farklı geniĢlikteki örneklem ortalamalarının standart sapmasıdır. Bir
baĢka deyiĢle örneklem ortalamalarının yaygınlığını gösterir. Aritmetik ortalamanın anlamlı
olabilmesi için standart hata ile birlikte gösterilmesi gerekir. Ortalama standart hata ile
birlikte;
±
Ģeklinde ifade edilir. Bu durumda ortalamanın hangi aralıkta olacağı
konusunda bir fikir edinilebilir.
Standart hata aĢağıdaki formül ile hesaplanır.

SX 

S
n
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Formülde;
: Standart hata
S: Standart sapma
N: Denek sayısı
Örnek: AĢağıda verilen serinin standart hata değerini hesaplayınız.
Xi: 8, 11, 6, 9, 13, 14, 17, 15, 7, 10
Öncelikle serinin örnek ortalaması ve standart sapması hesaplanır.
= 11

S= 3,65

Buradan standart hata hesaplanırsa;

Aritmetik ortalama, standart hata ile birlikte gösterilir.
= 3,65± 1,15 olarak yazılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Verilerin dağılım ölçülerini doğru ve tam olarak hesaplayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

A sınıfındaki 15 erkek öğrencinin ağırlıkları aĢağıda verildiği gibidir.
Xi = 63, 59, 72, 61, 58, 56, 65, 62, 70, 58, 67, 60, 63, 74, 57
 Yukarıdaki
verilerin
geniĢliğini hesaplayınız.

yayılma

 SınıflandırılmamıĢ verilerin standart
sapmasını hesaplayınız.

 SınıflandırılmıĢ verilerin
sapmasını hesaplayınız.
 Verilerin
varyasyon
hesaplayınız.

standart

katsayını

 SınıflandırılmamıĢ verilerin çeyrek
sapmasını hesaplayınız.

 SınıflandırılmıĢ verilerin
sapmasını hesaplayınız.
 Verilerin
standart
hesaplayınız.

çeyrek

hatasını

 Yayılma
geniĢliğinin
özelliklerini
hatırlayınız.
 Aritmetik ortalamaları aynı olan iki veri
grubunun yaygınlığının da aynı olup
olmadığını karĢılaĢtırınız.
 SınıflandırılmamıĢ
verilerin
standart
sapmasını hesaplarken değerlerin karelerini
alıp toplamayı unutmayınız.
 SınıflandırılmıĢ verilerin standart sapmasını
hesaplamak
için
gerekli
iĢlem
basamaklarını
tablo
üzerinde
oluĢturabilirsiniz.
 Varyasyon katsayısı, standart sapmanın
ortalamaya göre yüzde kaçlık bir değiĢim
gösterdiğini belirttiğini unutmayınız.
 Merkezi eğilim ölçüsü olarak ortalama
yerine ortancanın kullanıldığı bir durumda
dağılımın ölçüsü olarak ortancadan olan
sapmaya iliĢkin bilgi veren çeyrek sapma
kullanıldığını unutmayınız.
 Çeyrek sapmanın, standart sapmanın tersine
aĢırı
değerlerden
etkilenmediğini
unutmayınız.
 SınıflandırılmıĢ verilerin çeyrek sapmasını
hesaplarken tablo oluĢturmayı unutmayınız.
 Standart hatanın aritmetik ortalama ile
birlikte
gösterilmesi
gerektiğini
unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

SınıflandırılmıĢ verilerde standart sapma hesaplanırken hangi iĢlem yapılmaz?
A) Seri sınıflandırılır.
B) Her sınıfın frekansı bulunur.
C) b kolonu oluĢturulur.
D) Yf kolonu oluĢturulur.
E) Fb kolonu oluĢturulur.

2.

Xi: 8, 4, 5, 3, 9 serisinin varyasyon katsayısı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 44,48
B) 44,00
C) 4,448
D) 44,50
E) 44,42

3.

AĢağıdakilerden hangisi, dağılım ölçüleri içinde hesaplanması kolay olmakla beraber
veri hakkında en kaba bilgi veren ölçüdür?
A) Standart sapma
B) Yayılma geniĢliği
C) Çeyrek sapma
D) Varyasyon katsayısı
E) Standart hata

4.

AĢağıdakilerden hangisi, aĢırı uç değerlerin çok olduğu çarpık dağılımlarda tercih
edilen bir dağılım ölçüsüdür?
A) Standart hata
B) Standart sapma
C) Çeyrek sapma
D) Varyans
E) Aritmetik ortalama

5.

AĢağıdakilerden hangisi, ortalamanın hangi aralıkta olacağını gösteren dağılım
ölçüsüdür?
A) Aritmetik ortalama
B) Çeyrek sapma
C) Standart sapma
D) Varyasyon katsayısı
E) Standart hata

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA





TÜĠK’in nüfus ile ilgili istatistik yayınlarını araĢtırınız.
YaĢadığınız ilin veya bölgenin nüfusunun yapısal özellikleri (nüfus miktarı, yaĢ
grupları, nüfusun cinsiyeti, eğitim durumu ve ekonomik faaliyet kollarına
dağılımı) araĢtırınız.
YaĢadığınız ilin nüfus verilerinden yararlanarak kadın ve erkek nüfus oranlarını
karĢılaĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla tartıĢınız.
YaĢadığınız yerde nüfusun artma ve azalma nedenleri nelerdir? AraĢtırınız.

3. TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE
ÖZELLĠKLERĠ
3.1. Nüfusun Büyüklüğünü ve Yapısını Etkileyen Faktörler
Bir ülkenin veya bölgenin nüfus yapısı ve özellikleri sağlık hizmetlerinin sunumu
açısından önemlidir. Sağlık hizmetlerini planlama, örgütleme, uygulama ve yeniden
düzenleme aĢamalarında en çok baĢvurulan veri, bölgenin nüfusu ve nüfus yapısı
özellikleridir.

Resim 3.1: Nüfus

Nüfus yapısı, cinsiyet, yaĢ, eğitim, meslek ve çeĢitli yaĢ grupları yönünden dağılım
konularını kapsar. Doğum, ölüm, iç ve dıĢ göçler, evlenme ve boĢanma gibi olaylar ise nüfus
büyüklüğünü (nüfusta artıĢ veya azalıĢ) etkiler.
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Nüfus olaylarını inceleyen bilim dalına demografi denir. Demografi bilimi dıĢında
coğrafya, sosyoloji, ekonomi, tarih, biyoloji, tıp ve istatistik gibi bilim dalları nüfus konusu
ile yakından ilgilenmektedir.
Toplumların kalıcı olabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri, her Ģeyden önce
o toplum nüfus miktarına ve daha önemlisi nüfusun kalitesine, yani nüfus yapısına bağlıdır.
Bu nedenle ülkelerin veya bölgelerin nüfus hareketleri, kır ve kent nüfus yoğunluğu ve
eğitim durumu gibi özellikleri incelemek büyük önem taĢır.
Nüfusla ilgili kavramlar Ģunlardır:


Nüfus; sınırları belirli bir alanda yaĢayan insan sayısına denir. Dünya nüfusu,
ülke nüfusu, kent nüfusu, ilçe nüfusu vb.

(milyon kiĢi)
Tablo 3.1: 1750-2005 yılları arasında kıtalara göre nüfus dağılıĢ miktarları (Dünya Bankası)









Genç nüfus; 15 yaĢ altı çocuk nüfusunun toplam nüfus içinde % 40’tan fazla
olduğu toplumların nüfus yapısına denir. Bu nüfus yapısında ortalama yaĢ
düĢük ve geliĢmemiĢ ülke nüfus yapısını temsil eder.
YaĢlı nüfus; 65 yaĢ ve üzeri nüfusun toplam nüfus içinde % 10’dan fazla
olduğu toplumların nüfus yapısına denir. GeliĢmiĢ ülke nüfus yapısı bu
özelliktedir.
Orta yaĢlı nüfus; 15- 64 yaĢ grubundaki nüfusun toplam nüfus içinde % 30-40
oranlarında olduğu toplumların nüfus yapısına denir. GeliĢmekte olan ülkelerin
nüfus özelliğini taĢır.
Yıl ortası nüfus; Bir bölgede meydana gelen doğum ve iç göçlerin eklenip
ölüm ve dıĢ göçlerin çıkarıldığı 30 haziran veya 1 temmuzdaki nüfustur.
Bağımlı nüfus; genellikle 0-14 ve 65 yaĢ üstü yaĢ grubu, bağımlı nüfus olarak
tanımlanır. ÇalıĢan nüfusun bakım ve sorumluluğuna ihtiyaç duyan çocuk,
öğrenci, yaĢlı, hasta vb. gruplardan oluĢan nüfustur.
ÇalıĢan nüfus; bağımlı nüfus dıĢında kalan 15-65 yaĢları arasındaki nüfustur.
Nüfus politikaları; nüfus değiĢimlerini (nüfus artıĢını yavaĢlatıcı veya
hızlandırıcı) etkileyen önlemlerin tümüne denir.
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Nüfus hareketleri; bir bölgede olagelen doğum, ölüm, göç, evlenme ve
boĢanma olaylarının tümüdür.
Nüfus sayımları; belli bir zamanda, bir ülke sınırları içinde kiĢilere yönelik
yapılan demografik, ekonomik, sosyal verilerin toplanması ve bu verilerin
değerlendirilmesi iĢlemidir. Nüfus sayımları iki ayrı yöntemle yapılır. Bunlar:

De facto sayım yöntemi; sayım anında bölge sınırları içinde bulunan
bireylerin sayılmasıdır. 2000 yılına kadar Türkiye’de nüfus sayımı bu
yöntemle yapılmıĢtır.

De juro sayım yöntemi; sayım anında nerede bulunursa bulunsunlar
bireylerin sürekli olarak oturdukları yerde sayılmasıdır.
Hane halkı; aynı evde yaĢayan, aynı tencereden yemek yiyen kiĢilerin
oluĢturduğu topluluktur.

Aile; Aralarında kan bağlılığı olan, evlilik ya da yasal yollardan iliĢkisi
bulunan iki ya da daha çok kiĢinin oluĢturduğu topluluktur.

Çekirdek aile; anne, baba ve evlenmemiĢ çocuklardan oluĢan
topluluktur.

GeniĢ aile; birkaç kuĢağın yatay, dikey veya her iki yönde geniĢlediği ve
birden fazla evli çiftin bulunduğu topluluktur.

ParçalanmıĢ aile; ölüm, boĢanma ve ayrı yaĢama gibi nedenlerle
eĢlerden birinin veya her ikisinin bulunmadığı aile tipidir.

Doğumlar, ölümler, iç ve dıĢ göçler, evlenmeler ve boĢanmalar nüfusun büyüklüğünü
ve yapısını etkileyen faktörlerdir. Doğumlar ve ölümler; nüfus sayısını, iç ve dıĢ göçler; hem
nüfus yapısını hem de nüfus sayısını, evlilik ve boĢanmalarsa nüfusun medeni durumu ile
doğumların azalması ya da artması olaylarını etkiler.

3.1.1. Doğumlar
Doğumlar, nüfusun büyüklüğünü, genç veya yaĢlı olmasını etkileyen faktörlerdendir.
Toplumlardaki doğum oranında artıĢ, nüfusun gençleĢmesine; doğum oranında azalma
nüfusun yaĢlanmasına neden olur. Demografik durum, (yaĢ, evlilik oranı, aile planlaması
vb.) ekonomik durum, din, gelenek, kültürel özellikler ve yerleĢim yeri gibi faktörler,
doğurganlık olayını etkiler.

Grafik 3.1: Türkiye’de dönemlere göre toplam doğurganlık hızı
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Grafik 3.2: Türkiye’de yaĢa özel doğurganlık hızı

Türkiye’de 1923-1950 yılları arasında doğurganlık hızında artıĢ olmuĢ, kadın baĢına
(15-49 yaĢ aralığındaki kadın nüfusuna) düĢen çocuk sayısı 5,5’den 7,0’a yükselmiĢtir.
1970’li yıllarda kadın baĢına ortalama 5 çocuk düĢerken bu sayı 1990’lı yılların sonunda 2,6
çocuğa düĢmüĢtür. 2006 Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerine göre doğurganlık hızı
2,2 olarak hesaplanmıĢtır. Kaba doğum hızı da 2000’li yılların 2. yarısında %0 18 olarak
tahmin edilmiĢtir.

3.1.2. Ölümler
Nüfusun yapısı ve büyüklüğünü etkileyen diğer faktör ölümlerdir. Nüfusun azalması
ölüm ve dıĢ göçler sonucu oluĢur. Ölüm oranları, toplumun kalkınma ve sağlık hizmetlerinin
derecesinin önemli bir göstergesidir.
Ölüm oranları içinde en önemlisi bebek ölüm hızı (BÖH) dır. GeliĢmiĢ ülkelerde BÖH
%0 14, Avrupa Topluluğu ülkelerinde %0 10 civarındadır. Ülkemizde BÖH, 1940’lı yıllarda
%0 274, 1970’li yıllarda %0 130 ve 2006 yılında %0 97 olarak tespit edilmiĢtir.

35

Grafik 3.3: Türkiye’de 1935-2000 yılları arasında doğum ve ölüm oranları (TÜĠK, 2004)

Türkiye’de kaba ölüm hızı, 1940’lı yıllarda %0 30 iken, 2000’li yılların ikinci
yarısında %0 6’ya düĢmüĢtür. Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2006 verilerine göre beklenen
yaĢam süresinin erkekler için 71 yıl, kadınlar için 75 yıl olacağını tahmin etmektedir.

3.1.3. Göçler
Nüfusun devamlı yaĢadığı sahayı, kiĢi, aile veya gruplar hâlinde terk edip geçici veya
sürekli yaĢamak amacıyla bir baĢka yere gitmesine "göç" denir. Önemli nüfus
parametrelerinden biri olan göç hareketi, değiĢik sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerden
kaynaklanmakta ve tarih öncesi dönemlere kadar dayanmaktadır.
Göç hareketleri, iç göçler ve dıĢ göçler olarak sınıflandırılır.


Ġç göç; ülke içinde nüfusun yer değiĢtirmesine denir. Ġç göçlerle bir ülkenin
toplum nüfusunda değiĢme olmaz. Sadece bölgelerin ve illerin nüfusunda artma
ya da azalma meydana gelir. Türkiye’de cumhuriyetin baĢlangıcından
günümüze kadar özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı göç olayı
gerçekleĢmiĢtir. Ġç göçün nedenleri arasında;








Kırsal nüfus artıĢı,
Miras yoluyla tarım alanlarının daralması,
Tarımda makineleĢmenin artması,
Kırsal alanda iĢ imkânlarının sınırlı olması,
Ekonomik istikrarsızlık,
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği,
Ġklim ve yer Ģekillerinin olumsuz etkilenmesidir.
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Resim 3.2: Ġç göç nedenleri



DıĢ göçler; çalıĢmak veya uzun süre kalmak amacıyla bir ülkeden diğer ülkelere
yapılan nüfus hareketidir. Göç alan ülkede nüfus artar, göç veren ülkede nüfus
azalır. DıĢ göçün nedenleri arasında;






Ekonomik nedenler,
SavaĢlar,
Etnik nedenler,
Sınırların değiĢmesi,
Uluslararası anlaĢmalarla sağlanan nüfus değiĢimidir.

Türkiye’de 1927 yılında nüfusun % 83,62’si kırsal alanda yaĢarken % 16,38’i
kentlerde yaĢamaktaydı. 1950’den sonra kırsal alanlardan kentlere göç sonucu, hızlı bir
kentleĢme sürecine girilmiĢtir. 1950 yılında kentlerde yaĢayan nüfusun payı % 25 iken 2007
yılında % 70’e yükselmiĢtir. 1990-2000 döneminde kent nüfus oranı % 32 olarak
gerçekleĢmiĢtir.

Grafik 3.4: Türkiye kentsel ve kırsal nüfusu (TÜĠK, 2004)
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Ülkemiz, 1960’lı ve 1970’li yıllarda baĢta Almanya olmak üzere batı Avrupa’ya göç
veren ülke olmuĢtur. 1980’li yıllarda bu göç olayı Ortadoğu petrol üreticisi ülkelere
yönelmiĢtir. Son 20 yıl boyunca bölgedeki politik dalgalanma ve Avrupa Birliği iĢ gücü
politika uygulamalarında meydana gelen değiĢiklikler göç örüntüsünü etkilemeye devam
etmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Bağımsız Devletler Topluluğu ve
Ortadoğu ülkeleri Türk iĢ adamları ve iĢçileri için yeni göç bölgeleri olmuĢtur. Türkiye, son
yıllarda Balkan, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacı dalgalarına maruz
kalmaktadır.

ġekil 3.1: Türkiye’de nüfus hareketleri

3.2. Nüfus Veri Kaynakları
Nüfusla ilgili istatistikler demografik çalıĢmalarda, siyasal, sosyal ve ekonomik
alanlarda en çok baĢvurulan kaynaklardır.
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3.2.1. Nüfus Sayımları
Tarih boyunca çeĢitli amaçlarla birçok nüfus sayımı yapılmıĢtır. Bu nüfus sayımlarının
temel amaçları, askere alınacak ve vergi verecek kiĢi sayısını belirlemektir. Ancak dünyada
nüfus sayımları tüm ülkelerde düzenli olarak yapılmadığından dünya nüfusu hakkında doğru
bilgilere ulaĢılamamıĢtır.

Tablo 3.2: Yıllara göre dünya nüfusu

Grafik 3.5: Yıllara göre dünya nüfusu (Dünya Bankası)

Modern nüfus sayımları, ilk defa Ġskandinav ülkelerinde yapılmıĢtır. Osmanlı
Devleti'nde ilk kapsamlı nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılmıĢ olup
asker ve vergi yükümlülerini belirlemeye yöneliktir.
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Bir ülkenin kalkınmasında alınan kararların amaçlanan hedeflere ulaĢması için mevcut
kaynakların bilinmesi gerekir. Bu kaynaklardan biri de insandır. Bir ülkedeki nüfusun
miktarı, niteliği, ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, yaĢ grubu ve cinsiyet yapısı gibi
özelliklerin bilinmesi gerekir ki gerçekçi bir kalkınma planı yapılabilsin. Modern nüfus
sayımlarının yapılmasının nedeni nüfusun niteliklerini tespit etmektir. Çünkü ülke
kaynaklarının doğru kullanılmasında ve kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde nüfusun
niteliklerinin bilinmesi önemlidir.

Grafik 3.6: 1950-2005 yılları arasında dünya nüfus artıĢ oranları (Dünya Bankası)

Nüfus sayımlarının yapılmasında hedeflenen amaçlar Ģunlardır:








Ülkenin nüfus miktarı
YaĢ grupları
Kent ve kır nüfusu
Nüfusun eğitim durumu
Nüfusun mesleklere göre dağılımı
Nüfusun cinsiyet durumu
Nüfus hareketleri

Resim 3.3: Atatürk’ün Nüfus Hüviyet Cüzdanı
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Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıĢtır. Türkiye
nüfusu 13,6 milyon olarak saptanmıĢtır. 1935 yılındaki ikinci nüfus sayımından sonra 1990
yılına kadar her beĢ yılda bir nüfus sayımı yapılmıĢtır. 1990 yılından sonra 10 yılda bir
sayım yapılması kanunla belirlenmiĢtir. 22 Ekim 2000 tarihinde gerçekleĢtirilen 14. genel
nüfus sayımında Türkiye nüfusu 64,7 milyon sayılmıĢtır (TÜĠK, 2003).
1927- 2008 dönemi içinde Türkiye nüfusu sürekli olarak artmıĢtır. Yıllık nüfus artıĢ
hızı 1955-1960 döneminde %0 29 olarak gerçekleĢmiĢtir. 1990-2000 dönemi için hesaplanan
sayımlar arası nüfus artıĢ hızı %0 18’dir.

Grafik 3.7: Türkiye nüfusunun yıllara göre artıĢı (TÜĠK, 2004)

2006 yılında çıkarılan 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ülkemizdeki nüfus
sayımlarında veri kaynağını oluĢturacak yeni bir sistem kurulmuĢtur. Sistemin kurulmasına
yönelik tüm çalıĢmalar TÜĠK koordinasyonunda yürütülmektedir. Ġl ve ilçelerde, vali ve
kaymakamların baĢkanlığında oluĢturulan yürütme tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu
çalıĢmada öncelikle bütün adres bilgileri kaydedilerek “Ulusal Adres Veri Tabanı”
oluĢturulmuĢtur. Bu adreslerde ikamet eden vatandaĢlar T.C. kimlik numaralarıyla
yabancılar ise pasaport numaraları aracılığıyla adresle iliĢkilendirilerek kayıt altına alınmıĢ
ve “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)” oluĢturulmuĢtur.
Merkezi Nüfus Ġdaresi Sistemi (MERNĠS):
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nedir?
KiĢilerin yerleĢim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus
hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNĠS kayıtlarındaki TC Kimlik Numarasına göre
kiĢiler ile ikamet adreslerinin eĢleĢtirildiği bir kayıt sistemidir.
Bu Sistemin Eski Nüfus Sayımlarından Farkı Nedir?
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus sayımı değil, devamlı yapılacak
güncellemeler ile yaĢatılan modern bir veritabanıdır. Daha önce 10 yılda bir sokağa çıkma
yasağı ile uygulanan nüfus sayımları artık yapılmayacaktır. Ayrıca bu sistemde TC Kimlik
Numaralarına göre kayıt yapılacağından mükerrer kayıt ya da kayıt olamama gibi riskler
yoktur.
Tablo 3.3: Merkezi Nüfus Ġdaresi Sistemi
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Nüfus sayımlarında yaĢanan mükerrer kayıt ve kayıt olmama gibi sorunlar bu sistemle
ortadan kalkmıĢtır. TÜĠK tarafından kurulan ADNKS, 5490 sayılı kanun gereği ĠçiĢleri
Bakanlığına devredilmiĢtir. Söz konusu kanun uyarınca kamu kurum ve kuruluĢları adrese
dayalı tüm idari iĢlemlerinde bu sistemden yararlanacak ve güncel bilgiler elde edilecektir.
Ülkemizde nüfus bilgileri 2007 yılından itibaren de juro yöntemi olarak bilinen ikamet
adresine dayalı nüfus sayımları ile elde edilmektedir. Elde edilen bilgiler TÜĠK tarafından
kamuoyuna duyurulmaktadır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 70.586.256
kiĢidir. Nüfusun 35.376.533’ünü erkek nüfusu, 35.209.723’ünü ise kadın nüfusu
oluĢturmaktadır. Nüfusun % 70,5 kentlerde, % 29,5 kırsal alanda yaĢamaktadır. 31 Aralık
2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72 561 312 kiĢidir. 2009 yılında Türkiye’nin yıllık
nüfus artıĢ hızı binde 14,5 olarak gerçekleĢmiĢtir.

Grafik 3.8: Türkiye’de nüfusun yıllara göre sayısal artma durumu

Grafik 3.9: Türkiye nüfusunun cinsiyetlere göre okuryazarlık oranları (TÜĠK, 2000)
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Türkiye nüfusunun yarısı, 28,3 yaĢından küçük, % 66,5’i 15-64 yaĢları arasında, %
26,4’ü 0-14 yaĢ grubunda ve % 7,1’i ise 65 ve daha yukarı yaĢ grubundadır. 1 km² ye düĢen
kiĢi sayısı 92’dir (nüfus yoğunluğu).

3.2.2. Nüfus AraĢtırmaları
Nüfus sayımlarından elde edilen bilgiler bazen yeterli veya istenilen düzeyde
olmayabilir. Ayrıca ülkemizde nüfus hareketleri ve sorunlarını sürekli olarak izleme ve
inceleme olayını nüfus sayımlarıyla gerçekleĢtiremeyiz. GeçmiĢte ve günümüzde nüfus
hareketleri ve sorunlarıyla ilgili araĢtırmalar yapılmıĢ ve yapılmaktadır.
Örnek:




1965-1966,1966-1967 yıllarında hıfzıssıhha okulunun yaptığı “Türkiye Nüfus
AraĢtırmaları”
1975 yılında Devlet Ġstatistik Enstitüsünün yaptığı “Türkiye Nüfus
AraĢtırmaları”
1993, 1998, 2003 ve 2008 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsünün yaptığı “Nüfus ve Sağlık AraĢtırmaları” gibi.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün çalıĢmaları eğitim, araĢtırma,
demografik veri/bilgi üretilmesi ve yayılması olmak üzere üç ana baĢlık altında yer
almaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık araĢtırmaları 1968’den bu yana sayımlar arası yıllara
denk gelecek Ģekilde her beĢ yılda bir yapılmaktadır. Bu araĢtırmalarla Türkiye baĢka hiç bir
ülkede olmadığı Ģekilde 35 yılı kapsayan bir dizi araĢtırma verisine ve uluslararası düzeyde
karĢılaĢtırılabilir nüfus ve sağlık veri tabanına sahip olmuĢtur.

3.2.3. Nüfusa ĠliĢkin Kayıtlar
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sosyalleĢtirildiği bölgelerde nüfusun her yıl haziran
ayının ortasında, o bölgede çalıĢan sağlık personeli tarafından ev ev dolaĢılarak her hane için
bir tane olacak Ģekilde düzenlenen “Evhalkı Tespit FiĢleri” (EFT) kullanılarak periyodik
nüfus tespitleri yapılır.
Periyodik nüfus kayıtları ilgili bölge halkı hakkında (nüfus yapısı, hane sayısı,
bölgesel göçler, doğumlar, ölümler, oturulan ev ve çevre özellikleri, hastalıklar vb.) önemli
bilgi/veri toplanmasını sağlar. Her yıl bilgilerin güncellenmesi, sağlık hizmetlerinin daha
sağlıklı planlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
Ülkemizde bireylere ait önemli hayati olaylar (ölüm ve doğum kayıtları gibi) kayıt
altına alınmaktadır. Kayıtlar;




VatandaĢlıkla ilgili tüm iĢlemlerin doğru ve kesin bir yasal dayanağa göre
yapılmasını sağlamak,
Sağlık düzeyini, bu düzeydeki değiĢimleri belirlemek ve planlar yapmak,
Toplumun genel yapısına, doğurganlık, ölüm düzeyleri ve ortalama yaĢam
süresi hakkında bilgi elde etmek amacıyla tutulmalıdır.
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Kayıtların yararlı olabilmesi için toplumdaki tüm hayati olayların aralıksız biçimde
kaydedilmesi gerekir. Kayıt formundaki tüm sorular yanıtlanmalı ve bilgiler kaydedilmelidir.
Kaydedilen bilgiler yasa ve yönetmeliklerde belirtilen süre içinde ilgili birimlere
bildirilmelidir. Kayıt formundaki bilgiler, yanıtlar gizli tutulmalı, ölümle ilgili formlarda
ölüm nedeninin doğru saptanabilmesi için her türlü çaba harcanmalıdır.

3.3. Nüfusun Değerlendirilmesi
Nüfus sayımları ile elde edilen veriler, toplumun ve kurumların bilgi ihtiyacını
karĢılayacak Ģekilde gruplandırılır ve kullanıma sunulur. Bu bilgilerin derlenmesi ve
değerlendirilmesi sonucu toplumun nüfus yapısı hakkında detaylı bilgilere ulaĢılır.

Tablo 3.4: Nüfusu değerlendirme kriterleri
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3.4. Nüfusla Ġlgili Hız ve Oranlar
Nüfusla ilgili bazı hız ve oran hesaplamaları aĢağıda verilmiĢtir.


²

Nüfus yoğunluğu: Bir bölgede 1 km ye

kaç kiĢinin

düĢtüğünü gösteren

ölçüdür.

formülüyle hesaplanır.


Yıl ortası nüfus (YON): Genellikle sağlıkla ilgili istatistiksel çalıĢmalarda 30
Haziran/ 1 Temmuz tarihindeki nüfus kullanılır. Ġki Ģekilde hesaplanır.


YılbaĢı ve yılsonu nüfus biliniyorsa;



O bölgede o yıl içinde olan doğumlar ve iç göçler toplanır. Bu toplamdan
o yıl içinde olan ölümler ve dıĢ göçler toplamı çıkarılır, ikiye bölünür ve
yılbaĢı nüfusuna eklenir.

formülüyle hesaplanır.


Yıllık doğal artıĢ hızı: Bir bölgedeki nüfusun bir yıl içinde yalnız doğumlar ve
ölümlere bağlı azalması ya da çoğalmasına doğal artıĢ hızı denir.

formülü ile
hesaplanır.
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Yıllık toplam artıĢ hızı: Ölümler ve doğumlara ek olarak iç ve dıĢ göçlerin
eklenmesiyle hesaplanan ve nüfusun azalmasını ya da çoğalmasını gösteren
ölçüttür.

formülü ile hesaplanır.


Genel cinsiyet oranı: Ülke veya bölge nüfusu içinde her 100 kadına kaç
erkeğin düĢtüğünü belirleyen ölçüdür.

formülü ile hesaplanır.

3.5. Nüfus Piramitleri
Nüfus piramidi, nüfusun yaĢa ve cinsiyet yapısının incelenmesi ve gösterilmesini
sağlayan grafiklerdir. BeĢer yıllık yaĢ grupları yatay bir dikdörtgen çubukla gösterilir. Küçük
yaĢ grubu alttan baĢlayarak tepeye doğru yaĢ grupları büyüyerek artar ve dikdörtgen
çubuklar üst üste gelecek Ģekilde dizilir. Bu Ģekliyle grafik bir piramide benzer.

3.5.1. Nüfus Piramidinin Çizimi










Cinsiyetlere göre yaĢ gruplaması yapılır. En çok kullanılan beĢerli yaĢ
gruplarıdır. Ġleri yaĢtakiler toplanabilir (Örn: 75+ / 80+ vb.).
Her yaĢ grubundan kadın ve erkek nüfusu yazılır.
Her cinsiyetin yaĢ grubu toplam kadın veya erkek nüfusuna göre yüzdeye
çevrilir. Bazen de nüfus toplamı üzerinden eĢit aralıklı rakamlarla ifade
edilebilir.
Bu verilerle nüfusun yaĢa ve cinsiyete göre dağılımını gösteren tablo
oluĢturulur.
X ekseni çizilir, tam ortadan bir doğru ile ikiye ayrılır. X ekseninin soluna
bakan kolon erkek nüfus, sağında kalan kolon ise kadın nüfus için kullanılır.
En küçük yaĢ grubu altta kalacak Ģekilde bütün yaĢ grupları büyüklük sırasına
göre tam ortaya yerleĢtirilir.
X ekseninde yüzde ya da sayı (nüfus milyon) olarak belirli yaĢ ve cinsiyet
gruplarında var olan nüfusu gösteren ölçü kullanılır. Yüzde ifade
kullanıldığında her yaĢ grubundaki kadın ve erkek yüzdeleri toplam nüfusa göre
ya da kadın ve erkek nüfusuna göre ayrı ayrı olarak alınır.
Her yaĢ grubundaki nüfus, erkek ve kadın bölümlerinde kullanılan ölçeğe göre
X eksenine paralel olarak dikdörtgen çubuklar çizilir.
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Grafik 3.10: Nüfus piramidi

Örnek: Türkiye’nin 2000 yılına ait nüfus verileri ve bu veriler doğrultusunda
düzenlenmiĢ örnek nüfus piramidi aĢağıda verilmiĢtir.
Bu piramitte nüfuslar, X ekseninde yüzde ölçeğine göre düzenlenmiĢtir. 0-4 yaĢ kadın
nüfusunun yüzdelik hesabını toplam kadın nüfusuna göre hesaplanırsa;
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Tablo 3.5: Türkiye erkek ve kadın nüfus oranları (2000)

Grafik 3.11: Türkiye nüfus piramidi (2000)

Piramidin tabanı, yeni doğan ve 5 yaĢına kadar olan nüfusu gösterirken piramit
yükseldikçe yaĢ grubu artar. Piramidin en üst kısmı en yaĢlı olan nüfusu gösterir. Piramitler
amaca göre farklı yaĢ grupları ile sınıflandırılabilir.
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3.5.2. Nüfus Piramitlerinin Yorumlanması
Nüfus piramitleri, bölgelerin veya ülkelerin demografik özellikleri hakkında (nüfusun
yaĢa, cinsiyete göre dağılımı, iç ve dıĢ göçlerin ve savaĢların nüfusa etkisi gibi) bilgi verir.

Grafik 3.12: Dünya nüfus piramidi (2050 yılı için)

Tabanı geniĢ piramidin yaĢ grupları ilerledikçe daralmaya uğraması, ileriki yaĢlarda
nüfusun, ölüm veya göçlerle kaybedildiği anlamına gelir. Piramidin sadece erkek bloğunda
görülen bir girinti o yıllarda gerçekleĢen göçleri veya savaĢta ölen erkek nüfusun
kaybedildiğini düĢündürebilir. Toplumda doğumlarda önemli dalgalanmalar yoksa bebek ve
genç yaĢ ölümleri az ise piramit, yanlara ve yukarı doğru geniĢleme gösterir.


Geri kalmıĢ ülkelerin ortak özellikleri








Geri kalmıĢ ülkeler; sanayileĢememiĢ, nüfusunun büyük bölümü tarımda
çalıĢan yoksul ülkelerdir.
Ülke nüfusun büyük bölümü köylerde yaĢar. KentleĢme oranı düĢüktür.
KiĢi baĢına yıllık milli gelir, çoğunlukla 2000 doların altındadır.
Eğitim, sağlık, barınma hizmetleri ve beslenme imkânları yetersizdir.
Ġç göç ve dıĢarıya göç fazladır.

Geri kalmıĢ ülke piramitlerinin özellikleri






Nüfus piramidi üçgene benzer.
Ülke nüfusu kırda yoğunlaĢtığı için doğum oranları fazladır.
Sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan bebek ve çocuk ölümleri fazladır.
Olumsuz sağlık koĢulları nedeniyle ortalama yaĢam süresi kısadır. YaĢlı
nüfus oranı düĢüktür.
Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, eğitim hizmetleri ve beslenme Ģartları
yetersizdir.
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Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluĢturur.

Grafik 3.13: Afganistan nüfus piramidi (2000)



GeliĢmekte olan ülkelerin ortak özellikleri









Ülke sanayileĢmektedir.
Tarımda makineleĢmenin artması, kentte sanayileĢme ve dolayısıyla iĢ
imkânları köyden kente göçü artırmaktadır.
Tarımsal nüfus ve dolayısıyla kır nüfusu her geçen gün azalmakta ve
nüfusun büyük bölümü bir veya daha fazla kentte yoğunlaĢmıĢtır.
Ülkenin geliĢmesine bağlı olarak kentlerde hastane, okul, konut imkânı
fazlalaĢmıĢ sağlık, eğitim, barınma Ģartlarında, düzelme görülmektedir.
Ülke nüfusu, doğal artıĢ ile bir süre daha artar. KentleĢme hızlandıkça
doğum oranı da zamanla azalır.
Ayrıca bebek ölümlerinde azalma ve ortalama yaĢam süresinde artıĢ söz
konusudur. Bunlarda ülke nüfusunu artıran diğer nedenlerdir.

GeliĢmekte olan ülke piramitlerinin özellikleri





GeliĢmekte olan ülkelerin nüfus piramidi üçgen Ģeklinden çok çan
eğrisine benzemeye baĢlamıĢtır.
GeliĢmekte olan ülkelerde doğum oranlarında azalma dikkati çeker.
Ortalama yaĢam süresi artmıĢtır. Ülkenin nüfus piramidinde 60 yaĢ
sonrası önemli bir orana sahiptir.
Orta yaĢ ve yaĢlı nüfus, genç nüfusa göre oransal olarak artmaya baĢlar.
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Ülke geliĢtikçe nüfus piramidi de geliĢmiĢ ülkelere özgü olan çan eğrisi
Ģekline dönüĢür.

Grafik 3.14: Brezilya nüfus piramidi (2000)



GeliĢmiĢ ülkelerin ortak özellikleri

GeliĢmiĢ ülkelerde nüfusun büyük bölümü sanayi sektöründe ve hizmet
sektöründe çalıĢır.

Tarımda çalıĢan nüfus ortalama olarak % 2 - % 5 oranındadır.

Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri oldukça geliĢmiĢtir.

Kent nüfus oranı % 95 civarındayken kır nüfusu % 5 civarındadır.

Ülke içi nüfus hareketleri, yani iç göç çok düĢük oranlardadır.

DıĢ göç alımı, ülke dıĢına göç verme oranından çok daha fazladır.

Doğum oranları düĢük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır. Ortalama yaĢam
süresi fazladır. Doğal nüfus artıĢ hızı düĢüktür.

Zengin ülkelerdir.

Nüfusun yaĢlanması söz konusudur.

Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaĢ ve yaĢlı nüfus grubu
oluĢturur.

GeliĢmiĢ ülkelerin nüfus piramidinde 80’li, 90’lı yaĢ grupları önemli bir
yer tutar.



GeliĢmiĢ ülke piramitlerinin özellikleri

GeliĢmiĢ bir ülkede piramidin tabanı ile önceki dönemler arasında pek bir
değiĢim yoktur. Ülkenin özel Ģartlarına göre doğumlarda önemsiz
miktarlarda artıĢ ya da azalıĢ görülebilir.

Doğum oranları düĢük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır.

Ortalama yaĢam süresi fazladır.

Nüfusun doğal artıĢ hızı düĢüktür.

Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaĢ ve yaĢlı nüfus grubu
oluĢturur.

GeliĢmiĢ bir ülkede piramidin yaĢlı nüfusu gösteren üst kısımları geniĢ
sayılabilecek bir biçimdedir.
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GeliĢmiĢ ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer.

Grafik 3.15: Belçika nüfus piramidi (2000)



Ülkemizdeki durum

Türkiye geliĢmekte olan bir ülkedir.

Sanayide ve hizmet sektöründe çalıĢan nüfusun oranı zaman geçtikçe
artarken, tarımsal nüfus oranı azalmaktadır.

Ġç göç ve dıĢ göç hareketleri çok yoğundur.

Günümüzde ülkemiz nüfusunun % 35’i köylerde yaĢarken % 65’i
kentlerde yaĢar.

Grafik 3.16: Türkiye nüfus piramidi (2008)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini ayırt ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Nüfusa ait kavramları sıralayınız.

 Konuyu daha iyi kavramak için kavramları
karĢılaĢtırmalı olarak sayabilirsiniz.
 Nüfusun büyüklüğü ve yapısını  Doğum, ölüm, iç ve dıĢ göç gibi durumların
etkileyen faktörleri sıralayınız.
nüfusun büyüklüğünü ve yapısını nasıl
etkilediğini hatırlayınız.
 Nüfus
veri
kaynaklarını
sıralayınız.
 Nüfus
değerlendirilmesinde  Nüfusu değerlendirme ölçütlerini açıklayınız.
kullanılan ölçütleri sıralayınız.
Nüfusla ilgili hız ve oranlar hesaplanacak ise
 Nüfus yoğunluğunu tanımlayınız.

uygun
soru
yapabilirsiniz.

Formüle
oluĢturarak
hesaplama

 Yıl ortası nüfusu tanımlayınız.

 Yıllık
doğal
tanımlayınız.

artıĢ

 Yıllık
toplam
artıĢ
tanımlayınız.
 Genel
cinsiyet
tanımlayınız.

Formüle uygun soru oluĢturarak hesaplama
yapabilirsiniz.

hızını

 Bölgenizdeki sağlık ocağının hizmet sınırları
içindeki nüfusun yıllık doğal artıĢ hızını
hesaplayabilirsiniz.
hızını  Ġç ve dıĢ göçlerin yıllık doğal artıĢ hızını nasıl
etkilediğini inceleyiniz.
oranını  Oturduğunuz bölgenin nüfusunu öğrenerek
içerisindeki kadın nüfus oranını hesaplayınız.

Nüfus piramidi çizilecek ise
 Cinsiyete göre yaĢ gruplaması  Cinsiyete göre yaĢ gruplamasını 5 yıllık
yapınız.
süreçlere göre yapmayı unutmayınız.
 Her yaĢ grubunun erkek ve kadın  Ġleri yaĢtakiler toplanabilir (Örn: 75+ / 80+
nüfusunu yazınız.
vb.).
 Her cinsiyetin yaĢ grubunu,  Genel nüfus toplamı üzerinden de yüzdeye
toplam kadın ve erkek nüfusuna
çevirebileceğinizi unutmayınız.
göre yüzdeye çeviriniz.
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 Elde edilen verilerlerden nüfusun  Ġstatistiksel ĠĢlemler 1 modülünden tablo
yaĢa ve cinsiyete göre dağılımını
yapım kurallarını yeniden inceleyebilirsiniz.
gösteren tablo oluĢturunuz.
 Nüfus piramidi için X ekseni  Ġstatistiksel ĠĢlemler 1 modülünden grafik
çiziniz.
çizimini inceleyebilirsiniz.
 X eksenini iki bölüme ayırarak en
küçük yaĢ grubu altta kalacak
Ģekilde bütün yaĢ gruplarını X
ekseninin orta hattına yazınız.


ġekli inceleyebilirsiniz.
 X eksenini yüzde ifadelere veya  Nüfus toplamına göre de eĢit
nüfus
miktarına
göre
ölçeklendirme yapabilirsiniz.
ölçeklendiriniz.
 Her yaĢ grubundaki nüfus
yüzdesine veya miktarına göre X
eksenine paralel olarak dikdörtgen
çubuklar çiziniz.



aralıklı

ġekli inceleyiniz.

 Geri kalmıĢ ülke nüfus piramidini
yorumlayınız.



ġekil üzerinden yorum

yapabilirsiniz.
 GeliĢmekte olan nüfus piramidini  GeliĢmekte olan
yorumlayınız.
hatırlayınız.
 GeliĢmiĢ ülke nüfus piramidini  GeliĢmiĢ
olan
yorumlayınız.
hatırlayınız.
 Türkiye’nin nüfus
yorumlayınız.

ülkelerin
ülkelerin

özelliklerini
özelliklerini

piramidini  Grafik 3.16’yı inceleyerek Türkiye nüfus
piramidini yorumlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Nüfus sayımlarında hangi bilgiye ulaĢamayız?
A) Nüfusun yaĢ gruplarına göre dağılımı
B) Nüfusun eğitim durumu
C) Nüfusun beslenme alıĢkanlığı
D) Nüfusun cinsiyete göre dağılımı
E) Nüfus hareketleri

2.

AĢağıdakilerden hangisi, geliĢmiĢ olan bir ülkenin nüfus yapısına ait özelliktir?
A) Ülke içi nüfus hareketleri düĢük orandadır.
B) Doğal nüfus artıĢ hızı yüksektir.
C) Genç nüfus oranı yüksektir.
D) Ortalama insan ömrü 65+ tir.
E) YaĢlı nüfus oranı azdır.

3.

AĢağıdaki bilgilerden hangisi, nüfus piramidinden elde edilemez?
A) YaĢ grupları
B) Cinsiyet yapısı
C) Doğurganlık oranı
D) ġehir ve kır nüfusu
E) Ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi

4.

Bir bölgede yıl içinde gerçekleĢen doğum sayısı 254, ölü sayısı 189 ve YON 5236’dır
Bu bölgenin yıllık doğal artıĢ hızı % kaçtır?
A) 1,29
B) 1,32
C) 1,14
D) 12,4
E) 1,24

5.

15-64 grubundaki nüfusun toplam nüfus içinde % 30-40 oranlarında olduğu
toplumların nüfus yapısına ne ad verilir?
A) Genç nüfus
B) Orta yaĢlı nüfus
C) YaĢlı nüfus
D) ÇalıĢan nüfus
E) Bağımlı nüfus

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranları doğru olarak hesaplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Epidemiyolojik araĢtırmalara kaynak olacak sağlık kayıtları nelerdir?
AraĢtırınız.
Sağlık hizmetlerinde kullanılan önemli sağlık göstergeleri nelerdir? AraĢtırınız.
Hız ve oran hesaplamaları sonucu elde edilen bilgiler nerelerde hangi amaçla
kullanılır? AraĢtırarak sınıf ortamında arkadaĢlarınıza sununuz.

4. SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE
KULLANILAN HIZ VE ORANLAR
ÇeĢitli sağlık sorunlarının ve sağlık hizmetlerinin somut olarak görülebilmesi ve
değerlendirilebilmesi amacıyla birçok sağlık göstergesi geliĢtirilmiĢtir. Bir bölgenin ya da
ülkenin değiĢik zaman kesitlerindeki sağlık düzeylerinin ne durumda olduğunun
karĢılaĢtırılması ya da bir bölgenin veya ülkenin sağlık düzeyinin baĢka bölge ve ülkelerin
sağlık düzeyleri ile karĢılaĢtırılması amacıyla bu göstergelerden yararlanılır. Bu tespit ve
kıyaslamaların sağlıklı olabilmesi için verilerin düzenli ve sürekli olarak toplanması ve
kaydedilmesi gerekir. Eğer bu yapılmazsa ölçütlerin sağlıklı ve güvenilir olduğu
söylenemez, bu ölçütlerle sağlıklı bir durum tespiti ve hedef belirlemesi yapılamaz.
Sayısal ifadelerle sağlık olaylarının toplum içinde düĢük veya yüksek olduğuna karar
vermek zordur. Sağlık olaylarının incelenmesinde her zaman hız ve oran ölçütlerinden
yararlanılır.

4.1. Hız ve Oran
Epidemiyolojide kullanılan temel kavramlar “oran, orantı ve hız”dır. Oran, orantı ve
hız tanımları, kesrin pay ve paydasında neler olduğuna göre değiĢir. Bu matematiksel
ifadelerde zaman faktörünün göz önüne alınıp alınmaması da önemlidir.
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Oran; aynı nitelikteki iki sağlık olayının birbiriyle karĢılaĢtırılmasıdır. Örneğin,
kadın nüfusuna karĢılık gelen erkek nüfusu veya hastaların sağlıklı kiĢilere oranı
gibi. Oran aĢağıdaki formül ile hesaplanır.



Orantı; payın paydaya dâhil edildiği kesirlerdir. Örneğin; orantı oranın daha
geliĢmiĢ formu olup günlük hayatta sıkça kullandığımız "yüzde" ifadesi bir
orantıdır. Orantıda bir genel içinde yer alan alt küme ya da grupların payı söz
konusudur. Örnek: Tüm nüfus içinde kadınların ya da 65 yaĢ üzeri kiĢilerin
payı, toplumda belirli bir hastalığı olanların payı, acile baĢvuran hastalar içinde
kaza öyküsü olanların payı vb. Orantılarda kesirlerin kolay anlaĢılabilmesi için
elde edilen kesrin 100, 1000, 10000 gibi katsayılarla çarpılır. Katsayı 100
olduğunda orantının adı "% / yüzde", katsayı 1000 olduğunda "%0 / binde"
Ģeklinde değerlerden bahsedilir.



Hız (rate); bir sağlık olayının bir toplumdaki görülme sıklığıdır. Hız orantının
özel bir türevidir. Hız payında, belirli bir zaman içinde ve belirli bir toplumda
meydana gelen (saptanan) toplam vaka sayısı, payda da ise bu vakaların
görüldüğü toplumda, aynı zaman dilimi içinde, aynı hastalık ile karĢılaĢma ve
yakalanma riski olan kiĢilerin (yani risk altındaki toplum/ RAT) toplam sayısı
verilir. Hız kavramında birim zamanda meydana gelen bir değiĢimden söz edilir
(6 ayda, yılda, 5 yılda gibi). Hız ifadesi geleceğe dair bir tahmin imkânı sunar.
Yani hızı bilinen bir hastalığın gelecek yıl kaç kiĢiyi etkileyebileceği tahmin
edilebilir. Hız kesirleri de olayın görülme sıklığına bağlı olarak 100, 1000,
10000 gibi katsayılarla çarpılır. Sık gözlenen olaylar % olarak belirtilirken daha
seyrek gözlenen olaylar % 0 veya % 00 olarak belirtilir.

4.1.1. Doğumlarla (Fertilite) Ġlgili Hızlar
Doğumlar nüfus artıĢını ve geliĢmesini belirleyen önemli faktörlerdendir. Bir bölgede
veya ülkede olan doğumların sayı ve nitelik yönünden kapsamlı olarak incelenmesi gerekir.
Doğumlarla ilgili veriler sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinde kullanılır (Örneğin; ana-çocuk sağlığı ve aile planlamasın hizmetlerinin
planlanması, yürütülmesi gibi).
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4.1.1.1. Kaba Doğum Hızı
Bir toplumun doğurganlık hızını genel olarak gösteren ve ayrıntılı bilgi vermeyen
kolay hesaplanan bir ölçüttür. Paydada bulunan yıl ortası nüfus içinde doğum yapamayacak
yaĢta ve cinste kiĢiler vardır. Doğumlarla ilgili yaĢ grubu 15-49 yaĢ kadınlardır. Her bin
nüfusa kaç canlı doğum düĢtüğünü gösterir. Canlı doğum; gebelik süresine bakılmaksızın
anne vücudundan tamamen ayrıldığı anda kalp atımı, soluk alma veya çizgili kasların
hareketi gibi herhangi bir yaĢam belirtisi gösteren, gebelik ürünüdür.

Tablo 4.1: Yıllara göre KDH

Örnek: A ilçesinde 2008 yılında 1369 canlı doğum olmuĢtur. Ġlçenin yıl ortası nüfusu
52.286’dır.

A ilçesinde KDH % 0 26,18’ dir.

4.1.1.2. Üreme hızı
Doğurgan çağa giren bir kadının, bu çağ boyunca doğuracağı ortalama canlı kız
çocuğu sayısını gösteren ölçüttür.

58

Örnek: A ilçesinde 2008 yılında 758 canlı kız çocuğu doğmuĢtur. Ġlçenin 15-49 yaĢ
kadın yıl ortası nüfusu 25 964’tür.

A ilçesinde üreme hızı % 0 29,19’ dur.

4.1.1.3. Genel Doğurganlık Hızı
Genel doğurganlık hızı bir yıl içinde olan canlı doğum sayısının doğurganlık
çağındaki (15-49 yaĢ) kadın yıl ortası nüfusuna bölünmesiyle hesaplanır. Doğurganlık
çağındaki her kadına düĢen canlı doğum sayısını gösterir.

4.1.1.4. YaĢa Özel Doğurganlık Hızı
Bir yıl içinde belirli yaĢtaki veya yaĢ grubundaki kadınların doğurdukları canlı doğum
sayısının o yaĢa veya yaĢ grubuna bölünmesiyle hesaplanır. Çok kullanılan aile planlaması
hizmetlerinin yeterliliği konusunda sağlıklı bilgiler elde edilen bir hızdır.

Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında 20-24 yaĢ grubundaki kadınların
yaptıkları canlı doğum sayısı 362, bu yaĢ grubu kadınların yıl ortası nüfusu 1237’dir.

A sağlık ocağı bölgesinde 20-24 yaĢ grubundaki her bin kadına 292,64 canlı doğum
düĢmektedir.

4.1.1.5. Evli Kadınlara Özel Doğurganlık Hızı
Doğurganlık çağındaki evli kadınlara düĢen canlı doğum sayısını hesaplamak için
kullanılır.
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Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında 15-49 yaĢ evli kadınların yaptıkları
canlı doğum sayısı 457, 15-49 yaĢ evli kadınların yıl ortası nüfusu 2316’dır.

A sağlık ocağı bölgesinde15-49 yaĢ grubu her bin evli kadından 197,322’si canlı
doğum yapmıĢtır.

4.1.2. Ölümlerle (Mortalite) Ġlgili Hızlar
Mortalite, ölümlerin toplumdaki sıklığını ifade etmede kullanılan bir terimdir. Ölümle
ilgili veriler sağlık hizmetlerinin planlanması örgütlenmesi ve yürütülmesinde baĢvurulan
önemli kaynaklardır. Ayrıca ölümlerle ilgili hız ve oranlar ulusal ve uluslararası önemli
sağlık göstergeleri grubunda yer alır. Bu göstergelerden bölgelerin veya ülkelerin
geliĢmiĢliği ve sağlık hizmetlerinin düzeyi konularında önemli bilgiler elde edilir.
Ölümlerle ilgili hız ve oranların dağılımları yaĢa, cinsiyete, aylara, mesleğe, medeni
durumlarına ve ölüm nedenlerine göre yapılır.

4.1.2.1. Kaba Ölüm Hızı
Bir bölgede bir yıl içinde olan tüm ölümleri (yaĢ ve cinsiyet ayrımı olmadan)
inceleyen bir hızdır. Kaba ölüm hızı, toplumdaki ölümler hakkında kabaca bilgi verdiği için
ülke ve veya bölgeler arası karĢılaĢtırmalarda kullanmak doğru olmaz. Bölgelerdeki nüfusun
yapısı ve sağlık hizmetleri düzeyi farklılıklar gösterebilir.
Kaba ölüm hızı, bir bölgede bir yıl içinde görülen toplam ölüm sayısının bölge yıl
ortası nüfusuna bölünmesiyle bulunur.

Tablo 4.2: Yıllara göre KÖH
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Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında toplam 341 ölüm olayı görülmüĢtür.
2008 yılı yıl ortası nüfusu 45319’dur.

A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında her bin kiĢiden yaklaĢık 7,52 kiĢi ölmüĢtür.

4.1.2.2. YaĢa Özel Ölüm Hızı
Bir bölgede bir yıl içinde incelenen yaĢ ya da yaĢ grubunda ölen sayısının o yaĢ ya da
yaĢ grubunun yıl ortası nüfusuna bölünmesiyle hesaplanır. Bölge nüfus yapısı ve sağlık
alanıyla ilgili daha detaylı bilgi verir. Ġlk ve ileri yaĢlarda bu hız yüksektir.

Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında 65+ yaĢlarda ölenlerin sayısı 126, bu
bölgede 65+’in yıl ortası nüfusu 4052’dir.

A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında 65+ yaĢlarda her bin kiĢiden yaklaĢık 31 kiĢi
ölmüĢtür.

4.1.2.3. Cinsiyete Özel Ölüm Hızı
Kadın ve erkeklere özgü ölüm hızlarını hesaplamak için kullanılır. Bir bölgede bir
yılda bir cinsiyete ait ölüm sayısının bu cinsiyetin yıl ortası nüfusa bölünmesiyle hesaplanır.
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Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında ölen kadın nüfusu 1506, yıl ortası
kadın nüfusu 18723’tür.

A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılında her bin kadından yaklaĢık 80 ölmüĢtür.

4.1.2.4. Ana Ölüm Hızı
Ana ölümü; gebelik, doğum ve lohusalık gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelen
kadın ölümlerini ifade eder. Ana ölüm hızı, ülkeler ve bölgeler için önemli göstergelerdendir.
Toplumda ana sağlığı düzeyini belirleyen ve bu konudaki hizmetlerin yeterli olup olmadığını
gösteren bir ölçüttür. Kadınların gebelik ve lohusalık döneminde trafik kazası veya kanser
gibi farklı sebeplerden ölümü, ana ölümü olarak algılanmamalıdır. Bir yıl içindeki ana ölüm
sayısının, bir yıl içindeki canlı doğuma bölünmesiyle hesaplanır.

Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2008 yılı içinde ana ölüm sayısı 42, canlı doğum
sayısı 1294’tür.

A sağlık ocağı bölgesinde her 10 000 kadından 93’ü gebelik, doğum ve lohusalığa
bağlı nedenlerden ölmüĢtür.

4.1.2.5. Bebek Ölüm Hızı
Bebek ölüm hızı, bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren önemli ölçütlerden biridir.
Ülkelerin veya bölgelerin geliĢmiĢlik düzeyinin ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin
ölçülmesinde kullanılır. Bir bölgede bir yıl içinde canlı doğup bir yaĢına girmeden ölen
bebeklerin, o yıl içinde canlı doğan bebek sayısına bölünmesiyle bulunur.
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Resim 4.1: Yenidoğan

Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde bir yıl içinde canlı doğup bir yaĢına girmeden ölen
bebek sayısı 106, aynı bölgede meydana gelen canlı doğum sayısı 2310’dur.

A sağlık ocağı bölgesinde canlı doğan her 1000 bebekten 45,88’i bir yaĢına girmeden
ölmektedir.
Bebek ölüm hızı konusunda daha detaylı bilgiye ulaĢmak için neonatal (yeni doğan)
bebek ölüm hızı ve post-neonatal bebek ölüm hızı hesaplanabilir.


Neonatal bebek ölüm hızı

0- 28 günlükken ölen bebekler için hesaplanır. AraĢtırılan bölgede bir yıl içinde 0- 28
günlükken ölen bebek sayısının aynı bölgede o yıl içinde canlı doğan bebek sayısına
bölünmesiyle bulunur. Ölü doğum ve düĢükler bu sayıya dâhil edilmez.



Post-neonatal bebek ölüm hızı

Bir yıl içinde 29- 365 günlük iken ölen bebek sayısının aynı bölgede o yıl içinde canlı
doğan bebek sayısına bölünmesiyle bulunur.
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Grafik 4.1: Dönemlere göre neonatal ve post neonatal bebek ölüm hızı



Perinatal bebek ölüm hızı

Perinatal ölüm ise 28. gebelik haftasından sonra ve doğumdan sonraki ilk 7 gün içinde
ölümlerin (ölü veya canlı doğum) tüm doğanlara (canlı veya ölü doğmuĢ) oranıdır.

4.1.2.6. Ölü Doğum Hızı
Bir bölgede ölü doğumların toplam canlı doğumlar içindeki payını gösteren bir
ölçüttür. Ölü doğum hızı, bir yıl içinde ölü olarak dünyaya gelmiĢ 28 haftalıktan büyük
fetüslerin sayısının, o yıl içindeki canlı doğumlara oranıdır.

4.1.2.7. DüĢük Hızı
Bir bölgede olan düĢükler ve düĢük yapan kadınların özellikleri hakkında elde edilen
veriler, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve
yeniden düzenlenmesi aĢamalarında kullanılır.
DüĢük hızı, düĢük sayısının bölge yıl ortası toplam nüfusa bölünmesiyle hesaplanır.


Kaba düĢük hızı
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Bu hız bölgede oturan her 1000 nüfusta kaç düĢük olduğunu gösterir.


Canlı doğum sayısına göre düĢük hızı

DüĢük sayısının canlı doğum sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bir bölgede her 100 canlı doğuma, düĢük oranını gösterir.

4.1.3. Hastalıklarla (Morbidite) Ġlgili Hızlar
Bir toplumda belirli hastalıkların boyutlarını gösteren ölçütlere genel olarak
morbidite hızları adı verilir. Hastalık hızları; bir bölgede görülen hastalıkların çeĢidi,
görülme sıklığı, yer, zaman ve kiĢisel özelliklere göre dağılımları hakkında bilgi verir.
Hastalık hızlarını hesaplamak, ölüm ve doğum hızlarını hesaplamaktan daha zordur. Doğum
ve ölüm olayları kesin olaylardır. Hastalıklar ise belirli sürelerde birçok kez görülebilir,
bazıları kısa sürede veya bazıları çok daha uzun sürede iyileĢebilir. Hastalığın Ģiddeti kiĢiden
kiĢiye farklılık gösterir ve aynı hastalık, kiĢiler üzerinde değiĢik etkiler yapabilir.
Hastalıklar belirli bir süre için (gün, hafta, ay, yıl vb) incelenir ve bu süre içinde
hastalığın yeni ya da eski olması önemlidir. En sık kullanılanlar hastalık hızları prevalans ve
insidans hızlarıdır.

4.1.3.1. Ġnsidans Hızı
Ġnsidans; bir hastalığın belirli bir toplumda, belirli bir sürede görülme hızını ifade
eder. Ġncelenen süre içinde baĢlayan yeni vakaların risk altındaki nüfusa (RAN; ilgili
hastalığa duyarlı kesim) bölünmesiyle bulunur. Ġnsidans hızı, genellikle hastalık için
hesaplanır ancak Ģahıs için de kullanılabilir.
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Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2009 yılı ağustos ayında koleraya yakalanan kiĢi
sayısı 214, risk altındaki nüfus ise 19842’dir.

A sağlık ocağı bölgesinde 2009 yılı ağustos ayında kolera görülme hızı 1,07’dir.

4.1.3.2. Prevalans Hızı
Bir hastalığın bir toplumda belirli bir dönemde görülme sıklığını ifade eder. Ġncelenen
süre içinde baĢlayan (yeni vakalar) ve incelenen süreden önce baĢlayan (eski vakalar) tüm
vakaların risk altındaki nüfusa bölünmesiyle bulunur.
Prevalans hızı, hastalık ve hasta için ayrı ayrı hesaplanabilir. Ayrıca nokta (point),
ortalama ve süre (periyot) prevalansı olarak da hesaplanır.
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Örnek: A sağlık ocağı bölgesinde 2009 yılında 2741 çocuktan 128’inde akut basilli
dizanteri tespit edilmiĢtir.

A sağlık ocağı bölgesinde 2009 yılında her yüz çocuktan 4,66’sı akut basilli
dizanteriye yakalanmıĢtır.
Ġnsidans ve prevalans hızlarının hesaplanmasında sağlık ocağı kayıtları her zaman
yeterli olmaz. Bu nedenle sağlık ocaklarında toplum taramaları yapılmalı ve gerekli veriler
toplanmalıdır. Kronik hastalıklarda insidans ve prevalans hızları birbirinden oldukça farklı
değerlerdedir. Akut hastalıklarda ise bu değerler birbirine yakındır.

4.1.3.3. Fatalite Hızı
Bir hastalığa yakalananlardan ne kadarının öldüğünü belirlemeye yani hastalığın ne
kadar öldürücü (fatal) olduğunu gösteren bir ölçüttür. Bu hıza öldürücülük hızı da denir.
Genellikle kısa süreli olan bulaĢıcı hastalıklar için kullanılır. Güvenilirliği hastalık tespit ve
bildirimlerinin sağlıklı olmasına bağlıdır. Fatalite hızı yaĢ ve cinse göre özelleĢtirilebilir.

Örnek: Bir bölgede pankreas kanserine yakalananların sayısı 289, ölenlerin sayısı
26’dır.

Ġncelenen bölgede pankreas kanserine yakalanan her 100 kiĢiden yaklaĢık 9’u
ölmektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranları doğru olarak hesaplayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve  Hız ve oran arasındaki farkı hatırlayınız.
oranları ayırt ediniz.
Doğumlarla ilgili hızlar hesaplanacak ise
 Kaba doğum hızını örnek bir problem  Kaba doğum hızının bölge veya ülke
yazarak hesaplayınız.
geliĢimi ve sağlık hizmetlerinin düzeyi
hakkında detaylı bilgi vermediğini
unutmayınız.
 Üreme hızını örnek bir problem  Doğurganlık çağına giren kadınlar için
yazarak hesaplayınız.
hesaplandığını hatırlayınız.
 Genel doğurganlık hızını örnek bir  Doğurgan çağdaki her 1000 kadının bir
problem yazarak hesaplayınız.
yılda yaptığı doğum sayısını gösterdiğini
hatırlayınız.
 YaĢa özel doğurganlık hızını örnek bir  Birçok yaĢ grubuna özel doğurganlık
problem yazarak hesaplayınız.
hızlarının hesaplanabileceğini hatırlayınız
 Evli kadınlara özel doğurganlık hızını  15- 49 yaĢ grubundaki evli kadınlar için
örnek
bir
problem
yazarak
hesaplandığını hatırlayınız.
hesaplayınız.
Ölümlerle ilgili hızlar hesaplanacak ise
 Kaba ölüm hızını örnek bir problem
yazarak hesaplayınız.
 YaĢa özel ölüm hızını örnek bir
problem yazarak hesaplayınız.
 Cinsiyete özel ölüm hızını örnek bir
problem yazarak hesaplayınız.
 Ana ölüm hızını örnek bir problem
yazarak hesaplayınız.

 Kaba ölüm hızının genel bilgiler verdiğini
unutmayınız.
 DeğiĢik
yaĢ
grupları
için
hesaplanabileceğini hatırlayınız.
 Kadın ve erkeklerin özel ölüm hızlarını
ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz.
 Gebelik, doğum ve lohusalıkla ilgili sağlık
hizmetleri hakkında bu hızla bilgi
edinebilirsiniz.
 Bebek ölüm hızını örnek bir problem  Bölgelerin ve ülkelerin geliĢmiĢliği ve
yazarak hesaplayınız.
sağlık hizmetlerinin düzeyi hakkında
değerli bilgiler edinebilirsiniz.
 Bölgeler arası karĢılaĢtırma yapma imkânı
bulabilirsiniz.
 Ölü doğum hızını örnek bir problem
yazarak hesaplayınız.
 DüĢük hızını örnek bir problem  Her bir canlı doğuma karĢılık görülen
yazarak hesaplayınız.
düĢük sayısını gösteren hız olduğunu
hatırlayınız.
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Hastalık hızı hesaplanacak ise
 Ġnsidans hızını örnek bir problem
yazarak hesaplayınız.

 Bir
toplumda
sağlık
sorunlarını
tanımlamak ve öncelik sırasına koymak,
sağlık çalıĢmalarını değerlendirmek için
hesaplandığını hatırlayınız.

 Bir toplumdaki eski ve yeni tüm vakaları
 Prevalans hızını örnek bir problem
kapsadığını hatırlayınız.
yazarak hesaplayınız.
 Bir hastalığın o toplumda görülme sıklığı
hakkında fikir verdiğini unutmayınız.
 Fatalite hızını örnek bir problem
yazarak hesaplayınız.

 Bir hastalığın fatalite hızı o hastalığın
öldürücülüğü ve sağlık hizmetlerinin
etkinliği ile ilgili bilgi verebilir,
unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

7 numaralı sağlık ocağı bölgesinde 29.11.2006 tarihinde 150 çocuktan 75’inde ASYE
vakası tespit edilmiĢtir. Nokta prevalans hızı aĢağıdakilerden hangisidir? (k=100)
A) % 37
B) % 50
C) % 42
D) % 55
E) % 48

2.

1. Organize sanayinde çalıĢan iĢçi sayısı 250’ dir. Ocak ayında 30 kiĢi kolera
hastalığına yakalanmıĢtır? Hastalığın insidans hızı aĢağıdakilerden hangisidir?
(k=100)
A) 27
B) 15,7
C) 22
D) 12
E) 10

3.

A sağlık ocağı bölgesinin 2007 yılı yıl ortası nüfusu 6742’dir. 2007 yılı içinde olan
canlı doğum sayısı ise 574’tür. Bu verilere göre kaba doğum hızı aĢağıdakilerden
hangisidir? (k=1000)
A) % 0 74
B) % 0 70,27
C) % 0 82,07
D) % 0 87
E) % 0 85,13

4.

AĢağıdakilerden hangisi, bir bölgede bir yıl içinde 0- 28 günlükken ölen bebek
sayısının aynı bölgede o yıl içinde canlı doğan bebek sayısına bölünmesiyle bulunan
hızdır?
A) Bebek ölüm hızı
B) Postneonatal ölüm hızı
C) Neonatal ölüm hızı
D) Perinatal ölüm hızı
E) Ölü doğum hızı

5.

AĢağıdakilerden hangisi, bir toplumda görülen herhangi bir hastalıkta yeni ve eski tüm
vakaların risk altındaki nüfusa bölünmesiyle bulunan hızı ifade eder?
A) Prevalans hızı
B) Ġnsidans hızı
C) Fatalite hızı
D) Mortalite hızı
E) Morbidite hızı

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Bir veri dağılımında en çok tekrarlanan değere ne ad verilir?
A) Medyan
B) Mod
C) Varyans
D) Aritmetik ortalama
E) Standart hata

2.

AĢağıdakilerden hangisi, sınıflandırılmıĢ verilerde aritmetik ortalama formülünde
bulunması gereken değer değildir?
A) n/denek sayısı
B) C/sınıf aralığı
C) SAD/sınıf ara değeri
D) Σfb/frekansla çalıĢma biriminin çarpımlarının toplamı
E) A/ karĢısına sıfır konulan sınıfın sınıf değeri

3.

Nüfusun yaĢa ve cinsiyete göre dağılımının X eksenine paralel çubuklarla
gösterilmesine ne ad verilir?
A)
Nüfus piramidi
B)
Resimli grafik
C)
Çizgi grafiği
D)
Sütun grafiği
E)
Çubuk pramidi

4.

AĢağıdakilerden hangisi, bir ülkenin genç nüfusa sahip olduğunu gösterir?
A) Sanayi üretiminin fazla olması
B) ÇalıĢan nüfusun ortalamasının düĢük olması
C) Tarımla uğraĢan nüfusun azalması
D) Nitelikli iĢçi sayısının fazla olması
E) Ortalama yaĢam süresinin uzun olması

5.

AĢağıdakilerden hangisi oranı tanımlar?
A) Payın paydaya dâhil edildiği kesirlerdir.
B) Bir sağlık olayının bir toplumdaki görülme sıklığıdır.
C) Bir hastalığın bir toplumda belirli sürede görülme sıklığını ifade eder.
D) Bir hastalığın belirli bir toplumda belirli bir sürede görülme hızını ifade eder.
E) Aynı nitelikteki iki sağlık olayının birbiriyle karĢılaĢtırılmasıdır.

6.

AĢağıdakilerden hangisi anne ölüm nedenidir?
A) Trafik kazasına bağlı ölümler
B) Gebeliğe bağlı ölümler
C) Kansere bağlı ölümler
D) Enfeksiyona bağlı ölümler
E) Cerrahi komplikasyonlara bağlı ölümler
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7.

Bir hastalığa yakalananlardan ne kadarının öldüğünü belirlemeye yarayan hız
hangisidir?
A) Fatalite hızı
B) Prevalans hızı
C) Ġnsidans hızı
D) Nokta prevalans hızı
E) Hastalık insidans hızı

8.

Aritmetik ortalama hangi yaygınlık ölçüsüyle gösterilirse daha anlamlı olur?
A) Standart sapma
B) Çeyrek sapma
C) Varyasyon katsayısı
D) Standart hata
E) Dağılım geniĢliği

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
D
A
B
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
B
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
D
E
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
E
C
A

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

B
C
A
B
E
B
A
D
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