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Hedefler: Kötü huylu mezotelyoma, Türkiye’deki çevresel ve mesleki asbest ve eriyonit 
maruziyetinden dolayı önemli bir sağlık sorunudur. Ancak Türkiye’de mezotelyoma sürveyansı 
yapıldığına dair yeterli veri bulunmamaktadır. 2012 ve 2015 yılları arasında, mezotelyomanın 
bölgesel bir hastalık olduğu 30 şehirde bulunan hastanelerin katılımıyla ve Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu’nun desteğiyle, Türkiye Ulusal Mezotelyoma Sürveyans Programı ve Türkiye Asbest 
Kontrolü Stratejik Planı (TAKSAP) hazırlandı. Programın amacı mezotelyomanın Türkiye’deki 
insidansını tespit etmek, çevresel asbest maruziyeti açısından risk taşıyan şehirleri saptamak ve 
sorunu çözmek için stratejiler geliştirmekti. Yöntemler: Toplam 30 şehirde bulunan hastanelerde, 
2008-2012 yılları arasında C45.0-C45.9 kodu altında “mezotelyoma” teşhisi konan hastalar 
onaylanarak belirlendi.  Vakalar Merkezi kayıt Sitemi’nden de kontrol edildi. Bu çalışmada 
“olgudan alana gidiş yöntemi” kullanıldı. Mezotelyoma içeren vakaların son kayıtlarını aldıktan 
sonra, köylerde/kırsal alanlarda doğmuş olan özneler saptandı; bu öznelerin doğmuş olduğu 
köyler, “asbest maruziyet riski açısından incelenmesi gereken köyler” olarak belirlendi. Bu 
köylerden alınan toprak örnekleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Materyal 
Enstitüsü’ne mineral analizi amacıyla x-rD (x-ışını difraktometresi) kulanılarak incelendi.  
Doğrudan Standart Ortalama Yıllık Mezotelyoma İnsidans Oranları (AMIR), 2002 yılı WHO 
standart nüfusuna göre hesaplanmıştır.  Nüfusun maruz kaldığı standart insidans oranlarının 
tahminleri, standart popülasyon oranlarını gözlemlenen değerlere göre beklenen değerlerin 
orantısı ile çarpılarak hesaplandı; standart hata ise, gözlemlenen değerin karekökünün ters 
çevrilmiş kesiri olarak hesaplandı (1 / √ gözlemlenen değer). Sonuçlar: TAKSAP’a göre beş yıl 
içerisinde, onaylanan mezotelyoma vakalarının sayısı 5.617’dir. Mezotelyomanın basit insidans 
oranları tüm vakalar için 1,53/100.000 olarak; erkekler için 1,75/100.000 olarak ve kadınlar için 
1,30/100.000 olarak hesaplandı. AMIR değerleri tüm vakalar için 3,79/100.000 olarak; erkekler 
için 2,28/100.000 olarak ve kadınlar için 2,94/100.000 olarak hesaplandı.     Mezotelyomanın 
basit insidans oranları, asbest maruziyetinin devam ettiği köylerde tüm vakalar için 
73,42/100.000 olarak; erkekler için 79,94/100.000 olarak ve kadınlar için 66,92/100.000 olarak 
hesaplandı. Mezotelyomanın basit insidans oranları, asbest maruziyetinin durdurulduğu köylerde 
tüm vakalar için 26,94/100.000 olarak; erkekler için 32,98/100.000 olarak ve kadınlar için 
20,87/100.000 olarak hesaplandı.    Mezotelyoma vakalarının %98,3’ü, TAKSAP’ın 
düzenlendiği 30 şehirde yer aldı.   Şehirler mezotelyoma riskine göre sıralandığında, ilk dört 
sıradaki şehir Elazığ (RR 34,74), Eskişehir (25,58), Diyarbakır(14,08), Tokat (8,01) oldu.  
Şehirler, vakaların doğum yerlerine göre sıralandığında, ilk dört sırada yer alan şehir Elazığ (RR 
18,21), Eskişehir (9,07), Diyarbakır (8,37) ve Tunceli (7,60) oldu. Asbest maruziyetinin devam 
ettiği 397 köyde 158.068 kişi yaşamakta.  Geçmişte asbest maruziyetinin bulunduğu 174 köyde 
286.510 kişi yaşamakta.  2013 ve 2033 yılları arasında, asbeste maruz kalan nüfusta 17.961 yeni 
mezotelyoma vakasının ortaya çıkacağı tahmin edilmekte.  Sonuç: Türkiye’de çevresel ve 
mesleki asbest maruziyetinden kaynaklanan mezotelyomanın, önceden yapılan tahmine göre 
daha ciddi bir sorun olduğu belirlendi. 
 
 
 
 
 


