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COVID-19 Salgınında Türkiye için Normalleşme Dönemine Geçişin İzlenmesi: 
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Prof. Dr. Türkmen Göksel* 

Doç. Dr. Yetkin Çınar** 

Bu not, Covid-19 salgınının “normalleşme” dönemindeki seyrinin, gerçekleşen veriler yanında belirli 

bir süre önceden yapılan öngörülerle takibini sağlamak amacı ile hazırlanacak notlar serisinin ilkidir. 

Bu seride Markov Zincir modelleri temelinde geliştirdiğimiz bir modeli kullanarak belirli aralıkla 

yaptığımız projeksiyonlar sunulacaktır.1 Bu öngörüler, kamuoyunda cevabı merak edilen 

“normalleşme” sürecinin akışına ışık tutmaya çalışacaktır. Bu notları “Barometre” olarak 

nitelendirmemizin gerekçesi ise, hastalığın sayısal olarak gelişimini yeni veriler geldikçe hem gerçek 

değerlerle ve hem de tahminlerle takip edecek olmamızdır. Dolayısıyla gösterge değerleri ve notların 

belirli aralıklarla (haftalık olarak) güncellenmesi planlanmaktadır.  

Analizler, Türkiye’de toplam (birikimli) vaka sayısının 98 toplam vaka ile 100’e en çok yaklaştığı tarih 

olan 17.03.2020’den itibaren Barometrenin güncellendiği tarih arasında T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından günlük olarak açıklanan veriler kullanılarak yapılacaktır.  

Bu tür analizler dünyanın farklı yerlerinde çeşitli ülkeler için farklı teknikler kullanılarak 

yapılmaktadır. Aşağıda Tablo 1.’de Covid-19 projeksiyonları sunan bazı ülke ve üniversitelerin bilgi 

ve adresleri verilmektedir.  

Tablo 1. Ülkeler için Covid-19 Projeksiyonları Sunan Bazı Üniversite ve Kaynaklar 

Yayınlayan Üniversite / Ülke Kaynak / Web sayfası 

University of Washington / 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

https://covid19.healthdata.org/projections 

Imperial College London / 

Birleşik Krallık 

https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-

disease-analysis/covid-19/ 

Singapore University of Technology and Design / 

Singapur 

https://ddi.sutd.edu.sg/when-will-covid-19-end/ 

Robert Koch Institut / Berlin – Almanya http://rocs.hu-

berlin.de/corona/docs/forecast/results_by_country/  

Ankara Üniversitesi / Türkiye https://www.ankara.edu.tr/covid-19/ 

                                                             
* Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Politika ve Ekonomi Bölümü, e-mail: tgoksel@ankara.edu.tr  
 
** Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, e-mail: 
ycinar@ankara.edu.tr 
 
1 Bu analizde kullanılan matematiksel model hakkındaki temel / özet bir açıklamayı bu notun “EK.2” kısmında 
bulabilirsiniz. Ayrıca, Mayıs ayında Üniversitemizce düzenlenen bir Webinar’da matematiksel model tüm teknik 
ayrıntıları ile anlatılacak; Barometrenin o tarihe kadar gelişimi tartışılacaktır. 
 

https://covid19.healthdata.org/projections
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/
https://ddi.sutd.edu.sg/when-will-covid-19-end/
http://rocs.hu-berlin.de/corona/docs/forecast/results_by_country/
http://rocs.hu-berlin.de/corona/docs/forecast/results_by_country/
mailto:tgoksel@ankara.edu.tr
mailto:ycinar@ankara.edu.tr
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TÜRKİYE COVID-19 GELİŞİM BAROMETRESİ 

 

Aşağıdaki tabloda, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sayfasında 29 Nisan 2020 

tarihi itibariyle açıkladığı Koronavirüs Tablosu’ndan (bkz. Şekil 1.) seçilen ve aşağıda tanım ve 

özelliklerine yer verilen çeşitli göstergeler için 17 Mart 2020’den bu tarihe kadar olan veriler 

kullanılarak yapılan tahmin sonuçları sunulmaktadır.2 Tabloda “Normalleşme” sürecine ilişkin 

tahmin edilen “Başlangıç” ve “Rahatlama” takvimleri verilmektedir.3  

Bu özet tablodaki değerlerin ne şekilde bulunduğu “PROJEKSİYONLAR” kısmında grafikler halinde 

ayrıca sunulmaktadır. 

Tablo.2 Normalleşme Süreci ile İlgili Tahminler (17 Mart–29 Nisan Verileri ile) 

GÖSTERGE 

TARİH VE VAKA SAYILARI 

 

BUGÜN 

 

PROJEKSİYON 

Normalleşme 

Sürecinin Başlangıcı 

Normalleşmede 

Rahatlama                         

29 Nisan 2020 
HAZİRAN İLK YARISI 

(ortalama değerler) 

TEMMUZ İLK HAFTASI 

(ortalama değerler) 

Toplam Vaka Sayısı 

(TVS) 
117.589 152.074 158.115 

Toplam Vefat Eden Sayısı 

(TVES) 
3.081 5224 5379 

Toplam İyileşen Sayısı 

(TİS) 
44.022 121.800 146.600 

Aktif Vaka Sayısı 

AVS =TVS-(TİS+TVES) 
70.486 25050*                 6136* 

(*) İlgili tarih aralıkları itibariyle bu vaka sayılarında, hastaların hastane veya ev ortamında karantinada olacağı 

ve bunun hastalığın yeniden yayılımı için önemli bir risk oluşturmayacağı varsayılmıştır. 

 

                                                             
2 Bu değerler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yani testleri pozitif çıkan, diğer bir deyişle “tespit edilen” 
vakalar olup, toplumda hasta ya da enfekte olduğu halde sağlık sistemi tarafından tespit edilememiş olanlar bu 
değerlere dâhil değildir. 
 
3 Tüm projeksiyonlar, hastalığa karşı toplumda alınan tedbirler ve mevcut politikaların değişmediği varsayımı altında 
geçerlidir. 

https://covid19.saglik.gov.tr/
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Şekil 1. 29 Nisan 2020 tarihli Türkiye Günlük Koronavirüs Verileri Tablosu  

 

 

TANIMLAR 

Şekil 1.’de verilen “Koronavirüs Tablosu”nda örneklenen;  

 “Toplam Vaka Sayısı (TVS)”; hasta sayısının her gün için açıklanan toplam / “birikimli” sayısını (o 

güne kadar toplam hastalananlar); 

 “Toplam Vefat Eden Sayısı (TVES)”; coronavirüsten vefat edenlerin her gün için açıklanan 

toplam / “birikimli” sayısını (o güne kadar toplam vefat edenler); 

 “Toplam İyileşen Sayısı (TİS)”; her gün itibariyle coronavirüs hastalığından kurtulduğu 

tescillenen toplam hasta sayısını; 

 “Günlük (Bugünkü) Vaka Sayısı (GVS)”; her gün itibarıyla test sonucu pozitif olarak o gün tespit 

edilen (yeni) hasta sayısını; 

  “Günlük (Bugünkü) Vefat Eden Sayısı (GVES)”; her gün itibariyle coronavirüsten o gün ölenlerin 

sayısını; 

 “Günlük (Bugünkü) İyileşen Sayısı (GİS)”; her gün itibariyle coronavirüs hastalığından 

kurtulduğu o gün tescillenen hasta sayısını gösterir.  

Bu değişkenlerden hareketle birkaç bilgiyi bir arada içeren bir değişken olarak hesapladığımız “Aktif 

(mevcut) Vaka Sayısı (AVS)” ise belirli bir tarihteki toplam vaka sayısı ile o güne kadar toplam iyileşen 

ve vefat eden hasta sayıları arasındaki farktır.  
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Kısaltmalarla gösterirsek: AVS = TVS – (TİS + TVES) yazabiliriz. (29 Nisan 2020 için AVS hesaplaması 

Tablo 2.’de gösterilmektedir.) 

Bu değişkenlerin tanımları gereği özellikleri ve aralarındaki ilişkiler şöyledir: 

 TVS değişkeni, değeri sürekli artan ve belirli bir zaman sonra sabit seyir izleyecek olan (bir 

düzlüğe / platoya dönüşecek olan), ancak değeri hiçbir zaman azalmayan bir değişkendir.  

 BVS değişkeni, artabilir veya azalabilir. Bu değerin azalması toplam vaka sayısındaki artış 

hızını yavaşlatır. Dolayısıyla BVS sıfır olana kadar TVS azalarak da olsa artmaya devam eder.  

 BVS “sıfır” olduğu günden sonra (yeni vaka eklenmeyeceği için) TVS sabit kalır. 

 Doğal olarak, BVS > BİS + BVES iken AVS artacak; BVS < BİS + BVS durumunda ise AVS azalışa 

geçecektir. 

 AVS artarken BVS = BİS + BVES olduğu (veya BVS-(BİS+BVES) = 0) noktaya ulaşır ve daha sonra 

azalışa geçerse, bu eşitlik AVS için “zirve (pik)” noktası olarak tanımlanır.  
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PROJEKSİYONLAR 

Aktif Vaka Sayısı (AVS) ve Bileşenleri için Projeksiyon Sonuçları 

Türkiye için 17 Mart 2020 ile 29 Nisan 2020 tarihleri arasındaki veriler kullanılarak elde edilen Aktif 

Vaka Sayısı (AVS) ve Toplam Vaka Sayısı (TVS); Toplam İyileşen Sayısı (TİS); Toplam Vefat Eden Sayısı 

(TVES) projeksiyonları toplu halde aşağıdaki Şekil 2.’de sunulmuştur. (Tüm projeksiyonlar için tahmin 

edilen ve gerçekleşen değerler arasındaki eşleşmeler EK.1.’deki  grafiklerde görülebilir.) 

Şekil 2. Aktif Vaka Sayısı (AVS) ve Toplam Vaka Sayısı (TVS); Toplam İyileşen Sayısı (TİS); Toplam 

Vefat Eden Sayısı (TVES) Projeksiyonları 

 

Şekil 2.’de gösterilen Model sonuçlarını kısaca özetlersek; 

- Öncelikle Aktif Vaka Sayısı (AVS)’nin zirve yaptığı Nisan ayının son haftasında Toplam Vaka Sayısı 

(TVS)’nin yaklaşık henüz yarısının gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz.  

- TVS, Haziran ayı itibarıyla yatay seyrine girerken, Türkiye’de salgın nedeniyle tespit edilen toplam 

vakanın 158.395 olacağı model tarafından öngörülmektedir. Bu sürecin sonunda bu 158.395 vakanın 

153.000’inin iyileşmiş olacağı ve maalesef 5395 vatandaşımızın COVID-19 nedeniyle vefat edeceği 

öngörülmektedir. 

Bu noktada vefat sayılarına ilişkin projeksiyonlara (TVES ve GVES) yakından bakmak özellikle 

önemlidir. Zira bu göstergeler sağlık sisteminin ve alınan tedbirlerin başarısını göstermekle birlikte 

ölüm sayısının çok düşmesi hastalığın kontrol altına alındığı anlamına da gelebilecektir.  

Aşağıda Şekil 3. ve Şekil 4.‘te bu göstergelere ilişkin model tahminlerine yer verilmektedir. 

 

Nisan      Mayıs      Haziran   Temmuz  Ağustos   Eylül        Ekim       Kasım      Aralık 
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Şekil 3. Toplam Vefat Eden Sayısı (TVES) Projeksiyonu  

 

Şekil 4.  Günlük Vefat Eden Sayısı (GVES) Projeksiyonu 

 

 

 

  

Nisan      Mayıs      Haziran   Temmuz  Ağustos   Eylül        Ekim       Kasım      Aralık 

 

  

Nisan      Mayıs      Haziran   Temmuz  Ağustos   Eylül        Ekim       Kasım      Aralık 
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Şekil 3. ve Şekil 4.‘te gösterilen Model sonuçlarını kısaca özetlersek; 

- Salgın nedeniyle toplam vefat eden sayısı (TVES) 5.395’tir. Yine model sonuçlarına göre haziran ayı 

itibarıyla iyice yavaşlayan ölüm sayıları bu aydan itibaren plato yani yatay seyrine geçmekte yani 

yeni ölüm sayıları sıfıra yaklaşmaya başlamaktadır. 

- Günlük vefat sayıları (GVES) ele alındığında ise; model sonuçları günlük ölüm oranın en yüksek 

olarak 20 Nisan’da 123’e yükseldiğini ve ondan sonra hızla azaldığını ifade etmektedir. Gerçek 

verilerde de bu zirve durumu 19 Nisan’da 127 olarak gerçekleşmiş ve yine hızla azalışa geçmiştir.  

- Model, günlük vefatların Haziranın ilk iki haftasında 10’lu sayılara düşeceğini ve Temmuz ayı 

itibarıyla sıfırlanacağını öngörmektedir. 

 

Hastalığın yayılım hızı göstergelerinden biri olan (RO) değişkeni de normalleşme takviminin 

öngörülmesi için kabul edilen en önemli unsurlardan biridir.  

Aşağıda Şekil 5.’te model tarafından hesaplanan R0 katsayısının grafiği yer almaktadır. 

Şekil 5. Temel çoğalma sayısı (R0) Projeksiyonu  

  
 

Nisan      Mayıs      Haziran   Temmuz  Ağustos   Eylül        Ekim       Kasım      Aralık 
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Şekil 5.’te bu çalışmada temel olarak bir enfeksiyon hastalığının bir toplumda insandan insana 

yayılma potansiyelini gösteren kavram olan temel çoğalma katsayısının analizin başlangıç tarihi olan 

17 Martta yaklaşık 14,93 değerini aldığını görüyoruz. Bu katsayı, özellikle alınan izolasyon ve diğer 

tedbirler ile toplumdaki temas sıklığının azalması (örneğin evde kalma) ve enfekte kişiden duyarlı 

kişiye enfeksiyon geçiş olasılıklarının azalması (örneğin yaygın maske kullanımı) nedenleriyle salgının 

başlangıcından itibaren hızla düşüşe geçmiştir. R0 değeri 29 Nisan’da, yani bu çalışmanın son analiz 

tarihinde, önemli eşik değeri olan1’in altına seyretmekte ve azalmaya devam etmektedir.   

 

NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLANGICI ve NORMELLEŞME SÜRECİNDE RAHATLAMA DÖNEMLERİNİN 

BELİRLENMESİ HAKKINDA 

Yukarıda verilen ve açıklanan tahminler ışığında, “Normalleşme süreci başlangıcı” olarak Haziran 

ayının ilk yarısını (1-14 Haziran) ve “Normalleşme sürecinde rahatlama dönemi” olarak da Temmuz 

ayı ilk haftası (1-7 Temmuz) gösterilebilir. 

Bu çıkarımlar aşağıdaki bulgular ışığında yapılmıştır: 

- Günlük vefat sayısının (GVES), Haziran’ın ilk iki haftası itibarıyla 10’lu sayılara düşeceği ve Temmuz 

ayının ilk haftası itibarıyla sıfırlanacağı öngörülmektedir. 

 - Toplam Vaka Sayısı (TVS) artış hızının Haziran ayı ilk iki haftasında oldukça yavaşlamakta ve 

Temmuz ayının ilk haftasında plato seyrinde devam etmektedir. 

- Benzer şekilde, Toplam vefat sayısının (TVES) Haziran ayının ilk iki haftasında yine oldukça 

yavaşlamakta ve Temmuz ayının ilk haftasında yatay seyrine devam etmektedir. 

- R0 değeri de Haziran ayında iyice sıfıra yaklaşmaya başlamakta ve izleyen Temmuz ayında ihmal 

edilebilecek bir seviyeye inmektedir. 

Normalleşme sürecinin başlangıcında tedbirlerin - kademeli olarak- gevşetilmesinin de Mayıs ayının 

son haftasında başlaması uygun görünmektedir.  
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EK. 1. MODEL TAHMİNLERİ ve GERÇEKLEŞEN DEĞERLER UYUM GRAFİKLERİ 

Model tahminlerinin 17 Mart – 29 Nisan arasındaki gerçek veriler ile uyumunu göstermek üzere 

gerçekleşen ve model tarafından tahmin edilen değerler aşağıdaki şekillerde (Şekil 6.-9.) bir arada 

gösterilmiştir. Grafiklerde, tahmin eğrisi / noktaları ile gerçek değerlerin birbirine oldukça 

yakınsadığı, dolayısıyla tahmin modelinin teknik anlamda “örneklem-içi (in-sample)” performansının 

iyi bir düzeyde (güvenilir) olduğu görülmektedir. 

Şekil 6. Gerçekleşen – Tahmin Edilen AVS (AKTİF VAKA SAYISI) Karşılaştırılması (17 Mart-29 Nisan) 

 

Şekil 7. Gerçekleşen – Tahmin Edilen TVS (TOPLAM VAKA SAYISI) Karşılaştırılması (17 Mart-29 

Nisan) 
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Şekil 8. Gerçekleşen – Tahmin Edilen TOPLAM Vefat Sayıları Karşılaştırılması (17 Mart-29 Nisan) 

 

 

Şekil 9. Gerçekleşen – Tahmin Edilen Toplam İyileşme Sayıları Karşılaştırılması (17 Mart-29 Nisan) 
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EK 2. KULLANILAN TAHMİN METODOLOJİSİ - ÖZET 

Salgınların nasıl bir seyir izleyeceğini öngörmek için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri Markov 

Zincir yöntemidir. Markov Zincir yönteminin bir uygulaması olarak salgın literatüründe ilk olarak 3 

durum içeren 'SIR' (Susceptibility-Infective-Removed) modeli kullanılmıştır. Daha sonra bu model 

türüne bir durum daha eklenerek (Exposed) ‘SEIR’ modelleri kullanılmıştır. Bu kısaltmalarda "S", 

hastalığa açık olan insan sayısını (henüz hasta olmayanlar), “E” enfekte olan ama henüz bulaştırıcı 

durumda olmayan insan sayısını ve “I” enfekte olan ve bulaştırıcılık döneminde olan insan sayısını 

ve "R" iyileşen ve ölen insanların toplam sayısını ifade eder. Yani “R” sınıfındaki insanlar hastalığı 

bulaştırmazlar. SIR modeli özelinde modelin basit çalışma şekli şudur: Her dönemde sabit bir 

popülasyonda nüfusun bir kısmı S durumunda, diğer bir kısmı, I ve geri kalan kısmı da R sınıfındadır. 

Modelin ana unsurları S’den I’ya geçiş ve I’dan R’ye geçiş parametre değerleri ile modeli tanımlayan 

S, I, ve R değişkenlerinin zaman içerisindeki değişimini ifade eden 3 diferansiyel denklemden oluşur. 

Ayrıca başlangıç anı için S, I, R değerlerine ve her dönem sağlanması gereken S + I + R = N denklemine 

ihtiyaç vardır. Bu diferansiyel denklemi çözüldüğünde artık her t anı için S, I ve R değerlerine sahip 

olmuş oluruz. 

Her salgın veya bulaşıcı hastalığın tipi (örneğin yayılma hızı ve biçimi) farklı olduğundan ve ayrıca her 

ülkenin sağlık sistemi ve koşullarının farklılıkları göz önüne alındığında, özgün bir model kurulması / 

ülkeye özgü parametrelerle çalıştırılması önemli olmaktadır. Bu nedenle COVID-19 virüsüne (ve bu 

virüs ailesine benzer virüsler için) belirli salgınları modelleyebilmek için son dönemde literatürde 

ortaya çıkan ve genelleştirilmiş SEIR olarak anılan modeller geliştirilmiştir (Diğerleri arasından bkz. 

Peng, et.al., 2020). Genelleştirilmiş SEIR modeli olarak da anılan bu modeller (SEIR modelleri ile 

kıyaslandığında) salgının seyri açısından önemli üç ilave durum içermektedir. “P”, “Q” ve “D”. Bu 

salgında izolasyonun yani örneğin evde kalmanın kritik önemini modele taşımak için P (izole 

edildikleri için hastalığa yakalanmayacak insan sayısı) durumu eklenmiştir. Q ise test sonucu pozitif 

çıkıp karantinaya alınan insan sayısını göstermektedir. Bulaşıcılığın çok hızlı yayıldığı bir salgın 

türünde karantina durumu da modelin sağlıklı projeksiyonlar yapması için ilave edilmiştir. Son 

olarak, iyileşenler ve ölenler tek bir kategori olmaktan çıkarılmış ve sırasıyla “R” (İyileşmiş), “D” 

(Vefat) -durumlarını yansıtmıştır. 

Modelimiz Peng et. al. (2020) üzerine inşa edildiğinden modelin arka planını daha iyi anlamak için 

bu çalışmanın okunması önerilir. Bizim analizlerimiz ise Peng et. al. (2020) çalışması üzerine ayrıca 

yoğun bakım ve yoğun bakımdan iyileşen insan sayılarını gösteren ilave 2 durum eklemiştir. Keza bu 

salgında yoğun bakıma girecek hasta sayısının büyüklüğü sağlık sisteminin sürdürülebilir olup 

olmaması açısından önemlidir. Ayrıca, koruma (izole oranı da) daha gerçekçi bir durum 

yansıtabilmesi adına zamana bağlı olarak varsayılmıştır. Dolayısıyla model 9 diferansiyel 

denklemden oluşan bir sistemdir. Başlangıç verileri ve parametre / fonksiyon değerleri tespit 

edildikten sonra nümerik çözümleme, yazarlar tarafından yazılan kod ile bilgisayar yardımı ile 

yapılmıştır. 
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