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SALGINI YÖNETEMEYEN İKTİDAR, COVİD KAYNAKLI  
ÖLÜM SAYILARINDA HALKA YALAN MI SÖYLÜYOR ?? 
 

 
Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc 
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye) 
www.ahmetsaltik.net      TELE-1 Programımız – 23 Ekim 2021 – Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
profsaltik@gmail.com     facebook.com/profsaltik    twitter : @profsaltik 
 
 
23 Ekim 2021 Cumartesi günü, bu gün sabah saat 11:00’de TELE1‘de olacağız. / OLDUK. 
Sn. Namık Koçak‘ın programı saat 10:00’da başlıyor ama bizi 11:00’de konuk alacak / ALDI, 
yaklaşık 50 dakika süre ile. Erişke (link) aşağıda, duyuru görseli aşağıda.. 

 

 
 
Belirlenen konu kovit-19 ölümleri… 
 

• SALGINI YÖNETEMEYEN İKTİDAR, COVİD KAYNAKLI ÖLÜM SAYILARINDA HALKA 
YALAN MI SÖYLÜYOR ?? 

 
22 Ekim 2021 verileri aşağıda. Günlük yeni yakalanan olgu / vaka sayısı 28.192, ölüm sayısı ise 228. 
Bunlar “resmi” veriler doğallıkla. Tarama amaçlı test yapılmadıkça; test, olguları %100 yakalama 
yeteneğinde olsa bile (gerçekte %50-70 arasında) yakalanabilenler buzdağının ucu olup, gerçeğin 
1/10’una dek düşebilir. Ölümlerde ise, birçok etmene bağlı olarak gerçek veriler ortaya 
kon(a)mamakta, kamuoyuna açıklanmamaktadır. 

http://ahmetsaltik.net/2021/10/23/tele-1-programimiz-23-ekim-2021/
mailto:profsaltik@gmail.com
https://i0.wp.com/ahmetsaltik.net/arsiv/2021/10/TELE1-23.10.21.jpg
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Dünya genelinde toplam olgu sayısı, salgının 22. ayı biterken 243,7 milyona dayanmıştır. Bunların 
220,8 milyonu iyileşmiş, 4,95 milyonu ölmüştür. Halen aktif durumda olan olgu sayısı 17,9 
milyondur.  
 
Olgu ölüm hızı %2’dir. Türkiye’de toplam olgu / vaka sayısı 7,800,796’a ulaşmıştır ve bu veri ile  

Dünyada 6., Avrupa’da ise İngiltere’nin ardından 2. sıradayız. 
 

 
 
Aktif hasta sayısı 500,174 olup, dünya toplamı 17,904,801’in %2,8’ine karşılıktır. Keza, 22 Ekim 
2021 günü için Dünya toplamı olan günlük yeni olgu sayısı 440,282 olup, Türkiye’de 28,192 yeni 
olgu kayda alınmıştır, %6,4’e karşılıktır. Oysa Türkiye nüfusu Dünya toplamının %1,1’idir.  

Ölümler ise yine “resmi” rakamla 68,700’e erişmiştir ve milyon nüfusta 803’e karşılıktır. Bu rakam 
dünya geneli için milyon nüfusta 635’tir. Türkiye’de ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu 
görülmektedir. Öte yandan olgu ölüm hızı %0,9 ile Dünya ortalamasının yarısından azdır!? Niçin? 
Hangi üstünlükle?? 

Ülkemizde son 1 haftada toplam 201,672 yeni olgu tanı almıştır. Dünya toplamı son hafta için 
2,881,068 olup, %7’sine karşılıktır! Öte yandan Dünyada son 1 haftada olgu sayılarında önceki 
haftaya göre %1 artış yaşanırken ölümler %0,7 azalmıştır. Türkiye’de bu oranlar aynı sırayla -%6 ve 
-%2’dir; niçin ve nasıl?? 

Gerek günlük, gerek haftalık gerekse aktif olgu sayılarında nüfusuna oranla Dünya ortalamasının 
epey önünde olan Ülkemizde, ölümlerde ise tersine bir “iyilik” (!?) söz konusudur. Tanrı Türk’ü 
koruyor mu hala?! İktidar “Türk” de tanımıyor ve Bahçeli’nin “Milliyetçi” (!?) partisi bu insan kıyan 
salgın politikalarını seyrediyor, gıkı çıkmıyor! 
Ülkemizde olgu ölüm hızının Dünya ortalamasının yarısından da az olmasını açıklayabilecek hiçbir 
bilimsel veri yok! Bu hız eğer %0,9 yerine %2 olarak kabul edilecek olursa, 152,667 ölüme 
karşılıktır. 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle gelişmekte olan ülkelerde ölüm rakamlarını 3-3,5 ile çarpmayı 
önermektedir. Böyle yapıldığında Türkiye’de Kovit-19 ölümleri, ilk ölümün açıklandığı 17 Mart 
2020’den bu yana 206,100 ile 240,450 arasında beklenir, açıklanan salt 68,700! 

https://i1.wp.com/ahmetsaltik.net/arsiv/2021/10/22.10.21-Korona.jpg
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• Tüm bulgular, ölüm verilerinde ciddi bir karartmaya gidildiğini kanıtlamaktadır.  
 
En iyimser rakamla 152,677 ölümün kayda alınmış olması gerekirdi. DSÖ’ne göre beklenebilecek 
üst sınır ise yukarıda da hesaplandığı gibi 206,100’dür! 

 

Çok dikkat çeken bir veri ise, kritik durumda olan  
olgu / vaka / hasta sayısının neredeyse 

6 haftadır 633 olarak sabit kalabilmesidir!? 

 
Bu rakamın da (633!) yukarıdaki derin tutarsızlıklar gibi, Epidemiyolojik olarak açıklanabilmesi 
olanağı yoktur! TV ekranlarında kezlerce uyarmamıza karşın bu veriye dokunulmamaktadır!?  
Hatta Halk Sağlığı Genel Müdürüne what’s up ile sormamıza, yurttaş olarak bilgi edinme hakkı 
kapsamında yanıt istememize ve bu iletimizin okunmuş olmasına karşın!! En hafif terimi ile bu 
tutum özensizlik, ciddiyetsizlik ve halka saygısızlık olup, güven yitiği nedenidir. Oysa salgın 
yönetiminde halkın güvenini kazanmak en başat yükümdür. 

Dünya genelinde ve Türkiye için ölüm verilerinin (seyri) gidişi sırasıyla aşağıdadır. 
 

  
 
Dünyada 4. dalga ölümlerinde belirgin iniş gözlenirken, ülkemizde tırmanma söz konusudur. 
Üstelik güven verici olmaktan, tutarlı olmaktan çok uzak, indirgenmiş olgu ve özellikle ölüm verileri 
ile. 
 
En belirgin sorun alanlarından biri ise, 2020 yılı ölüm istatistiklerinin TÜİK tarafında hala 
açıklan(a)mamış olmasıdır. Hiç kuşlu yok, bu bir teknik sorun değil, iktidarın engellemesidir.  
440 bin dolayında beklenen 2020 yılı ölümleri (2019’da 436 bin idi) anormal artmış olmalıdır ve 
AKP iktidarı bu fiyaskoyu / ağır skandalı göze alamamakta, ölüm verilerini açıkla(ya)mamaktadır! 

https://i1.wp.com/ahmetsaltik.net/arsiv/2021/10/Daily-death-w.jpg
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Ancak nereye dek? Ya da nasıl bir kılıf uydurulacaktır? Minare hangi kılıfa sığabilecektir? 2021 
bitiyor ve salgın bu yılda da sürdü, sürmekte, çoook can almakta. 
 

 
 
2020’de nüfus artışı yalnızca 459 bin kişi oldu! Bu rakam 2019’da 1 milyon 151 bin idi. Nüfus artış 
hızı binde 13,9’dan binde 5,5’e düştü. 1927 nüfus sayımlarından bu yana böylesine düşük bir nüfus 
artış hızı görülmedi! 2. Dünya Savaşında 1940-45 arasında bile binde 10,6 idi. Binde 8,4 düzeyinde 
bir anormal nüfus artış hızı azalması nasıl açıklanabilir? Bu çok belirgin (dramatik) azalmanın 
nedeni salt salgın nedeniyle doğumlardaki azalma mıdır? Ya da 2020’de gerçekleşen kovit ölümleri 
midir? 2019’da 1 milyon 187 bin olan bebek doğumu geçen yıl 1 milyon 113 binde kaldı. Doğum 
sayısında azalma yalnızca 74 bin. Eğer binde 13,9 nüfus artış hızı 2020’de de gerçekleşseydi nüfus, 
83.155 m x 0,0139 = 1 milyon 156 bin artış ile 84 milyon 312 bin olacaktı. 
 
Beklenen nüfus artışı, 2019 verisiyle sabit alınırsa, 1.156 milyon yerine yalnızca 459 bin olduğuna 
göre aradaki fark 697 bin kişi olup, bu insanlar nerededir? Bunun salt 74 bini doğum sayısındaki 
azalma kaynaklıdır. Geriye 623 bin kayıp kalıyor. 2020 içinde resmen açıklanan toplam kovit ölümü 
20,881’dir. Geriye yaklaşık 602 bin kayıp, açıklanamayan nüfus yitiği var! Gerçekleşen nüfus artışı 
TÜİK açıklamasına göre 459 bindir,  Beklenen 1 milyon 156 bin nüfus artışının olağan koşullarda 
440 bininin ölüm olarak kayda girmesi beklenirdi. Çünkü önceki yıl 2019’da 436 bin resmi ölüm 
kaydı vardı. Bu durumda, beklenen en az nüfus artışı 1 milyon 156 bin – (440 bin ölüm + 459 bin 
nüfus artış hızı) = 257 bin nüfus kayıptır! 
 

DİKKAT                                        :  
 

• Türkiye’de 2020 yılında fazladan 257 bin kayıt dışı ölüm olmuştur. 
• Açıklanan 21 bin kovit ölümüne ek, 257 bin ölüm daha söz konusudur. 
• AKP iktidarı bu muazzam ölüm sayısını saklamaktadır. 

 
Her ne ise 257 bin insanın ölüm verileri, nedenleriyle ortaya konmalıdır. Kovit salgını 

https://i2.wp.com/ahmetsaltik.net/arsiv/2021/10/death-TR.jpg
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yaşanırken, ölümlerdeki bu anormal ötesi fırlama başka hangi nedene bağlanabilir? 
Muhalefet partileri, mezarlık kayıtları ile bu acı tabloyu doğrulamalı ve iktidarın üstüne 
giderek ülke gündemi yapmalıdır. 
 

Kovit salgının AKP iktidarınca yönetilememesi,  
olağanüstü kötü – yanlış yönetiminin isyan ettiren bedeli,  

21 bin resmi kovit ölümüne ek, ÇEYREK MİLYON CANIMIZDIR! 

 
Bu korkunç gerçek hiçbir biçimde göz ardı edilemez, muhalefet ve Türkiye ayağa kalkmalı, 
iktidardan hesabı sorulmalı ve istifaya zorlanmalıdır. 

Çeyrek milyon masum insan, AKP’nin kutsal yaşam hakkını hiçe sayan akıl dışı, ilkel, 
insanlık dışı ve insanlığa karşı suç oluşturan sözde sağlık / salgın politikaları (!) yüzünden 
ölmüştür! 
 
• Hangi iktidar görevde kalabilir Dünyada böylesine yüz kızartıcı ağır bir insanlık 

suçu ile!??? 
 

Sonuç olarak                                             ; 
 
Ülkemizde salgın iyi yönetil(e)memektedir, bu durum kabul edilemez ve sürdürülemez. 

Önlenebilecek çok sayıda olgu ve ölüm ne yazık ki yaşanmıştır, yaşanmaktadır. 
 

Masum 250 bini aşkın insanımız, AKP politikaları yüzünden, 
yaşatılabilecek iken, hastalığa değil KÖTÜ YÖNETİME  

kurban verilmiştir salt 2020’de! 
 

• Bu durum katlanılamaz, bağışlanamaz; salgın savaş politikaları köktenci olarak 
değiştirilmelidir. 

• Muhalefet partileri ve Türkiye toplumu, örgütlü gücü ile bu kırıma, insanlık suçuna 
engel olabilir, olmalıdır. 

 
Bunları konuşacağız / KONUŞTUK TELE1’de Sn. Koçak ile bu gün saat 11:00’de 45 dakika 
boyunca. 
 
Kaçıranların izlemesi ve yaygın paylaşması için erişke (link) aşağıda : 

Ölüm sayısı 152 bin mi, 240 bin mi? | FORUM HAFTA SONU – YouTube 
 
 
Sevgi ve saygı ile. 23 Ekim 2021, Ankara 
(Güncelleme : 23.10.21, 23:22) 

https://www.youtube.com/watch?v=diREcDEupfc
https://www.youtube.com/watch?v=diREcDEupfc

