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Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi 

ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser 

hastalığının yükü her geçen gün artış göstermektedir. Yirmi birinci yüzyılda 

kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis 

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, kanserojen maddelerin tespiti ve 

gerekli önlemlerin zamanında alınması oldukça önemlidir.  

Hızla ilerleyen endüstri çağında kanserojen tartışmaları her geçen gün 

artmakta ve kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Son yıllarda 

kanserojen maddeler aynı zamanda global endüstriyel ürünler üzerinde de ciddi 

tartışmalar doğurmaktadır. Bu tartışmaların bir kısmı gerçek bilimsel veriler 

ışığında olmak ile beraber, bir kısmı ise kanıta dayandırılamayan ve bir takım 

çıkarlar doğrultusunda hizmet veren hipotezler şeklindedir.  

Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi, kamuoyunun gündemini meşgul eden ve 

kanserojen olma ihtimali olan her konuyu, en kısa sürede gündemine alıp, yurt 

içi ve yurt dışı ilgili kurum, kuruluş ve bilim insanları ile birlikte değerlendirmek 

ve kamuoyunu bilgilendirmek ile kanunen sorumludur.  Bu nedenle, tüm bilim 

insanlarımızın kanserojen olma ihtimali yüksek olarak gördükleri başlıkları 

ellerindeki veriler ile Kanser Dairesi’ne iletmeleri durumunda ilgili konu en kısa 

sürede gündeme alınıp, gerekli incelemeler yapılacak ve kamuoyu da 

bilgilendirilecektir. 

Bu sorumluluk ile beraber, Kanser Daire Başkanlığı bilimsel olarak net 

olarak ispatlanmamış ya da kanıta dayalı olmayan hipotezler ile medya 

üzerinden halkımızı paniğe yönelten, ekonomik ya da başka çıkarlar uğruna 

gündeme getirilen ve halkımızın bu konudaki duyarlılığını kullanmak isteyen 

kişiler hakkında, ilgili durumun tespiti durumunda her türlü hukuki ve etik 
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soruşturmayı başlatma ve yürütme yönünde kanunen kendisine verilen yetkileri 

kullanacaktır. 

 Bilimsel veriler ve teknoloji her geçen gün hızla gelişme göstermektedir. 

Kanserojen şüphesi olan etkenler hakkında hazırlanılan raporlar, rapor 

hazırlanma tarihi için geçerlidir. Kanser Dairesi, ilgili bilimsel verileri düzenli 

takip etmek, daha önceden yayımladığı raporları tekrar güncellemek ve 

kamuoyuna en güncel ve en doğru bilgiyi ulaştırmakla sorumludur.  

 

Bilimsel Yayınların Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi 

Tıp alanında yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Pek çok 

önemli bilimsel dergilerde yayımlanmak istenen çalışmalar sıraya girmekte ve 

değerlendirilebilmek için aylarca beklemektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, 

son yıllarda ne yazık ki sektör haline dönen bu alanda binlerce dergi çıkarılmış, 

bu dergilerin bir kısmında da yerli ve akil insanlarca değerlendirilmeden bilimsel 

sonuçlar makale olarak yayımlanmaya başlamıştır.  

Tüm bu gerekçeler nedeni ile kamu adına karar verilirken, ilgili bilimsel 

makalelerin de kanıta dayalı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm 

dünyada bilimsel makaleler, Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

Kriterlerine göre kanıt düzeyleri açısından değerlendirilmektedir. Kanser Daire 

Başkanlığı ve ilgili bilimsel kurullar kamu adına karar verirken ilgili bilimsel 

verileri SIGN Kriterlerine göre değerlendirmektedir.Tablo-1’de özetlenen 

kriterlerden görüleceği üzere medya üzerinden verilen mesajlar genellikle en 

düşük kanıta dayalı demeçler olup,  zaman zaman D maddesi kapsamına dahi 

girmemekte, çoğunlukla kişisel görüş ve hipotezlerden oluşmaktadır. 
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Grup İçerdiği çalışmalar 

SIGN Kriterlerine 

Göre Kanıt 

Düzeyleri 

1a. Randomize kontrollü çalışmaların meta analizi (A) 

1b. En az bir adet randomize kontrollü çalışma (A) 

2a. 
En az bir adet iyi planlanmış non-randomize 

kontrollü çalışma 
(B) 

2b. İyi dizayn edilmiş “yarı-deneysel” çalışmalar (B) 

3. 

İyi planlanmış deneysel olmayan çalışmalar 

(kıyaslama, korelasyon, vaka-kontrol, kohort, 

izlem, vb) 

(C) 

4. 
Uzman komite raporları, saygın otoritelerin 

deneyimlerine dayalı görüşleri 
(D) 

Tablo – 1:Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) Kriterlerine göre 

kanıt düzeyleri 

 



6 
 

 

Şekil – 1: Kanıt Piramidi 

Ne yazık ki, medya etkisi ile sadece ülkemizde değil, ancak dünya 

genelinde sahte bilimciler ortaya çıkmaktadır. Sahte bilimin ve bilim 

insanlarından şu şekilde şüphelenebiliriz: 

Sahte Bilimin 7 Belirtisi* 

1. Buluş önce medyaya açıklanır 

2. Mucit tek başına keşfetmiştir. 

3. Buluş bir tesadüf sayesinde olmuştur. 

4. Güç odakları mucidi baskılıyordur. 

5. Bilimsel etki saptanma sınırındadır. 

6. Etki yeni bir doğa kanuni ile açıklanır. 

7. Buluş asırlardır bilindiği için saygındır. 

*Robert L. Park, Seven Warning Signs of Bogus Science 

Hiçbir bilim adamı yeni keşfettiği bir molekülü hayvan deneyleri 

tamamlanmadan insanlarda kullanmaz. Ne yazık ki, televizyonlarda boy 

gösteren sahte bilimciler, büyük bir cüret ile kendi formüllerinin inanılmaması 

durumunda devlet tarafınca insanlarda denenmesini dahi teklif edebilmektedir. 
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Sahte Bilim Sonucu Çıkan Ürünler Neden İşe Yarıyormuş Gibi 

Algılanır?* 

1. Hastalık doğal seyrini izleyerek hafiflemiş olabilir.  

2. Bir çok hastalık dönemseldir. 

3. Plasebo etkisi öne çıkmıştır. 

4. En başta tanı-prognoz açısından teşhis hatası yapılmıştır. 

5. Geçici duygulanım iyileşmeleri tedavi olmuş gibi algılanır. 

6. İyileşen kimseler bunu asıl tedaviye bağlamazlar. 

7. Hastanın psikolojisi hüküm verme hatası yaptırabilir. *Barry L. 

Beyerstein  

 

 

 

Kanserojenler Listesi ve IARC 

 Dünya üzerinde kanser yapıcı etkileri nedeni ile tartışma konusu olan 

etkenler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne Bağlı olarak çalışan, Uluslararası Kanser 

Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer-IARC) tarafınca 

detaylı olarak değerlendirilerek, kanserojenik özellikleri ilgili bilimsel verilere 

göre sınıflandırılır. IARC, tam bağımsız bir kuruluş olup, hiçbir endüstriyel 

destek ya da ilişki içerisinde değildir. Halihazırda, 23 ülkenin üyeliği ve maddi 

destekleri ile global düzeyde her türlü kanser araştırmasını yürütür ve 

kamuoyunu bilgilendirir.  
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 Ülkemiz IARC’a üye olan 22 devletten birisidir. Gelişmiş pek çok dünya 

devleti gibi, Türkiye’de global düzeyde yürütülecek kanser araştırmalarına 

böylelikle maddi destek de vermektedir. Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığı Kanser 

Dairesi IARC’ın hem yönetici kadrosunda hem de bilimsel kadrosunda temsil 

edilmektedir. Bu nedenle, dünya üzerinde tartışılan her konuda ilgili bilimsel 

tartışmaları en yakın takip eden, kendi bilim insanlarını da bu tartışmalar için 

aktif olarak görevlendiren ve karar aşamalarına da katılım gösteren nadir 

ülkelerden birisidir. Üyeliğimizin getirdiği doğal bir sonuç olarak, kanserojen 

olarak listelenen maddeler üzerindeki tartışmaları aylar öncesinden tarafımıza 

bildirilmekte, bu vesile ile de konu ile ilgili çalışmalar çok yakınen ve yerinde 

takip edilebilmektedir. Ayrıca ülkemiz açısından da özel olan bazı durumlar, 

tarafımızca ihtiyaç duyulduğunda üye ülke olmamız nedeni ile direkt olarak 

masaya yatırılabilmekte ve uzman görüşleri alınabilmektedir.  

 IARC kanserojen olarak değerlendirdiği tüm etkenler hakkında dünya 

üzerinde var olan tüm bilimsel verileri masaya yatırarak aylarca değerlendirme 

altına alınır. Değerlendirmeye alınan konular, monograflar halinde yayımlanır 

ve tüm dünyaya gönderilir. Monograflar düzenli olarak yeni bilimsel veriler 

ışığında güncellenir. IARC’ın görevi sadece bilimsel verileri değerlendirip, sonuç 

bildirgesi yayınlamaktır. Devlet politikaları ise bu verilere göre bireysel olarak 

hükümetlerce ya da global olarak DSÖ önerileri paralelinde biçimlendirilir.  

IARC monograflar halinde değerlendirdiği konular hakkında elde mevcut 

verilere göre kanserojen maddeleri şu şekilde sınıflar: 

Grup 1 : Kanser yapanlar   

Grup 2a: Muhtemel Kanserojenler Olanlar (Probably Carcinogen) 

Grup 2b: Şüpheli kanserojenler (Possibly Carcinogen) 
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Grup 3: Kansere neden olmayanlar  

Grup 4: Henüz kanserojen olarak sınıflandırılmayanlar  

IARC raporları değerlendirilirken, bu sınıflamanın detaylı olarak anlaşılabilmesi 

için Ek – 1’e bakınız. 

Bugüne kadar araştırılan 900 konu olmuş, bunlar arasından 400’ü kesin ya da 

şüpheli kanserojen olarak nitelendirilmiştir. Ne yazık ki, ülkemiz medyasında 

üzerinde tartışılan pek çok konu 1970’den bu yana yürütülen IARC 

çalışmalarının gündemine dahi girmemiştir. Tabiki bunun nedeni ilgili 

tartışmalar hakkında dünya biliminde hiçbir yeterli veri olmamasıdır.  

Medya üzerinde önemli yer alan tartışma konuları Grup 2b’den gelmektedir. Bu 

grup ajanlarda  

a) Bilimsel olarak insan verileri çok kısıtlı ve hayvan deneyleri yeterli değil;  

b) Ya da insanlar da hiç veri yok ancak yeterli hayvan deneyi verisi olan 

c) Ya da insanlar üzerinde yetersiz verisi olan ve hayvan deneyleri üzerinde 

de kısıtlı bulguları olan ajanlar ek bazı veriler ile bu gruba 

yerleştirilmektedir.   

 

Görüldüğü üzere, Grup 2b şüpheli karsinojenler listesi olup, esasen üzerinde 

tartışmaların yürüdüğü pek çok konuyu içermektedir. IARC’nin şüpheli 

kanserojenleri sınıflandırdığı Grup 2b’de cep telefonlarının yanı sıra turşu, 

kahve, ahşap gibi pek çok ürün bulunmaktadır. Kanser Dairesi, dünyada 

yürüyen bu tartışmalara paralel olarak, kendi danışma kurulları ile ilgili 

tartışmalarda kendi kararlarını da oluşturacaktır. 
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SOLARYUM ve KANSER 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

İnsanlar için ultraviyole radyasyonun esas maruziyet kaynağı güneş ışınlarıdır.  

Buna karşın birtakım kişiler yapay kaynaklar aracılığıyla yüksek doz ultraviyole 

(UV) radyasyona maruz kalmaktadırlar. Solaryum cihazları( bronzlaştırma 

yatakları) ve güneş lambaları bu yapay UV radyasyon maruziyetinin ana 

kaynaklarıdır. 

Yapay bronzlaştırıcı cihazlar Güney Avrupa ve ABD’de 1980’li yıllardan beri 

kullanılmaktadır. 2000’li yıllar itibariyle de Avustralya gibi güneşli ülkelerde de 

kullanımı yaygınlaşmaya başlamış, popüler hale gelmiştir. 

Yapay bronzlaşma cihazları aracılığıyla olan UV maruziyeti konusunda yapılmış 

pek çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında bu cihazların 

kullanımı ile kanser gelişim riski arasında istatistiksel olarak anlamlı risk artışı 

bulmayanlar da yer almaktadır. Ancak yeterli sayıda araştırmada insanlarda 

özellikle cilt kanseri riskinde istatistiksel olarak anlamlı risk artışı 

oluşturduğunun gösterilmesi ve oldukça fazla sayıdaki laboratuar çalışmasında 

ve hayvan deneylerinde de kanserojenik etkilerin gösterilmiş olması dolayısıyla 

IARC tarafından 2009 yılında grup 1 kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. 

CDC, ICNIRP, DSÖ gibi pek çok uluslararası sağlık kuruluşu tarafından sağlık 

etkileri ve özellikle de kanserojen etkisi dolayısıyla bu cihazların kullanımına dair 

belirli kısıtlamalar getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu ajansların yayınladıkları 

raporlarda özellikle 35 yaş altındaki kişilerin melanom geliştirme riski diğer yaş 

gruplarından yüksek olduğundan ülkelerde özellikle <18 yaştakiler için bu 

kısıtlamaların önem arz etmekte olduğu vurgulanmıştır. 
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Yapılan çalışmalar ve yayınlanan raporlar ışığında çok sayıda ülkede yaş 

sınırlamasına gidilerek<18 yaş grubunda bu cihazların kullanımı yasaklanmıştır. 

Hatta Avustralya’nın bazı eyaletlerinde 2014’de tüm topluma yasak getirilmesi 

planlanırken, Brezilya’da bu toplumsal yasak 2009 yılında uygulanmaya 

başlamıştır. 

 

1.Giriş 

İnsanlar için ultraviyole radyasyonun esas maruziyet kaynağı güneş ışınlarıdır.  

Buna karşın birtakım kişiler yapay kaynaklar aracılığıyla yüksek doz ultraviyole 

(UV) radyasyona maruz kalmaktadırlar. Solaryum cihazları( bronzlaştırma 

yatakları) ve güneş lambaları bu yapay UV radyasyon maruziyetinin ana 

kaynaklarıdır. 

Yapay bronzlaştırıcı cihazlar Güney Avrupa ve ABD’de 1980’li yıllardan beri 

kullanılmaktadır.2000’li yıllar itibariyle de Avustralya gibi güneşli ülkelerde de 

kullanımı yaygınlaşmaya başlamış, popüler hale gelmiştir. 

Solaryum cihazlarını kullananların çoğu genç kadınlardır. Cokkinides ve ark. 

tarafından yapılarak 2009 yılında yayınlanan çalışmaya göre ABD’de >11 yaş 

adolesanların %11’lik kısmının en az bir kez solaryum cihazı kullanma öyküsü 

mevcuttur. 

Yapay bronzlaşma cihazlarının kullanımı ile kanser gelişim riski arasındaki ilişkiyi 

değerlendiren çalışmalar Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı(IARC) tarafından 

değerlendirilmiş ve bu cihazlararacılığıyla ultraviyole radyasyon maruziyeti 2009 

yılında Grup 1 Kanserojen ilan edilmiştir. 
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2.UV Radyasyonun Fiziksel Özellikleri 

UV Radyasyon elektromanyetik spekturumun non-iyonizan kısmında 

kalmaktadır(100nm-400nm aralığında). Non iyonizan ışınım ile iyonizan ışınımı 

100 nm sınır değeri birbirinden ayırmaktadır. 

UV radyasyon 3 kısımda incelenebilir; 

UVA (>315-400nm) 

UVB(>280-315nm) 

UVC (>100-280nm) (şekil 1) 

 

 Bu sınıflamanın dışında daha yakın zamanlarda uygulanmaya başlayan 

UVA1 ve UVA2 alt gruplaması da vardır ki buna göre; 

UVA1 (>340-400nm) 

UVA2(320-340nm) 
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 Ayrıca biyolojik ve tıp alanlarında UVA ve UVB arasındaki limit değeri 

olarak 315nm değil 320nm değeri kabul edilmektedir. 

 

3.Doğal ve Yapay UV Radyasyon Kaynakları 

3.1 Güneş Işınları kaynaklı Doğal UV Radyasyon 

İnsanların çoğu için Ultraviyole radyasyonun esas maruziyet kaynağı güneş 

ışınlarıdır. Güneş ışınları; 

Görünür Işık(400-700nm), 

İnfrared Radyasyon (>700nm) ve 

UV Radyasyon içerir. (UV-B ışınları ciltte yeni renk pigmentleri oluşumunu 

sağlarken, UVA ışınları cildin koruma mekanizmasını harekete geçirerek bu 

pigmentlerin aktive olmasını ve bronzlaşmayı sağlar.) 

Güneş ışınlarının spektrumu ve yoğunluğu atmosferden geçiş esnasında 

değişikliğe uğramaktadır.Atmosferden geçiş esnasında stratosfer tabakası 

<290nm’deki UVC radyasyonun tama yakınını ve UVB radyasyonun %70-90’ını 

engellemektedir. Bu nedenle yeryüzüne ulaşan güneş kaynaklı radyasyonun 

ancak %5’lik kısmı olup, bu kısım 290-400 nm spektrumunda yer almaktadır. 

Kişinin Ultraviyole radyasyona maruziyetini etkileyen faktörler arasında; hava 

kirliliği, yılın ve günün hangi zamanı olduğu, havanın bulutlu olup olmadığı ve 

yükseklik yer almaktadır. 
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3.2 Yapay UV Radyasyon 

Yapay UV radyasyon kaynakları; endüstride, tıp alanında,diş hekimliğinde, iş ve 

araştırma alanlarında, evde ve  kozmetikte  kullanılan çeşitli cihazlardır. 

Tıp alanında UV radyasyon psöriasis gibi bir takım cilt hastalıklarının tedavisinde 

kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan  bu UV radyasyon;  geniş band UVA 

veya dar band UVA radyasyondur. Tek bir UVB fototerapisi seansında MED 

dozunun yaklaşık 200-300 katı kadar doz kullanılmaktadır (IARC, 2006). 

Bunun dışında fototerapi merkezinde çalışan hastane personelinde,  ayrıca bazı 

işçilerde yüksek doz UV radyasyon maruziyeti olabilmektedir. Bunu engellemek 

için koruyucu ölçümlerin yapılması gerekmektedir.  

Yazının bundan sonraki kısmında bronzlaşma amacıyla kullanılan cihazlardan 

kaynaklanan UV radyasyondan behsedilecektir. 

3.2.1 Bronzlaşmak için kullanılan UV kaynakları 

Güzellik salonlarında bulunan solaryum makinaları (bronzlaşma yatakları) ile 

bronzlaşmak yapay UV radyasyon maruziyetinin esas kaynağını 

oluşturmaktadır.  

Solaryum makinesi, morötesi ışınım (ultraviyole) yayarak kozmetik olarak 

bronzlaşma sağlayan makinedir. Tipik olarak yayılan ışınım %97 UVA ve %3% 

UVB'dir.UVB daha derin ve uzun süreli bronzlaşmaya yol açmaktadır. Çoğu 

solaryum makinesi fosfor içeren floresan lambalar aracılığıyla güneşe benzer UV 

yayarak çalışır. Daha küçük olan ve genellikle evde kullanılan solaryum 

makineleri ise genel olarak 12 ila 28 watt arasında 100 lamba içerirken, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%B6tesi_%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bronzla%C5%9Fma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F
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solaryum salonlarında bulunan makineler ise her biri 100 ila 200 watt arasında 

olan 24 - 60 arası lamba kullanır. 

Bunların dışında, yüksek ışınımlı kuvarz lambalar, reflektör sistemleri ve filtreler 

kullanan, "yüksek basınçlı" solaryum makineleri de vardır. Bu modeller daha 

pahalı olduğundan dolayı daha az talep görmektedir. Solaryum kabinleri ise, 

solaryum yatağının aksine dik olarak durur ve bronzlaşacak kişi önünde durur. 

Bu modellerin çıkış gücü diğerlerine göre daha yüksektir. 

Yapay bronzlaştırıcı sistemler aracılığıyla gerçekleşen güçlü bir bronzlaşma 

esnasındagün ortası güneşten kaynaklanan doğal radyasyonun yaklaşık 10-15 

katına maruz kalınmaktadır.Solaryum cihazlarına bağlı ortalama yıllık radyasyon 

maruziyeti  UV radyasyonun  keskin sınırlı eritem oluşturan en düşük maruziyet 

seviyesi olarak tanımlanan MED(Minimal Eritemal Dose)’in yaklaşık 20-30 katı 

kadardır. 

Teknolojik gelişmelerle solaryum cihazları da değişime uğramıştır; 

1980’lerin öncesinde bu cihazlar UVB ve UVC yayma özelliğine sahiplerken, 

Daha sonraki tarihlerde kullanılan cihazlar esas olarak UVA yaymaktadırlar. 

Ayrıca bronzlaşma aparatlarının denetlemeye tabii tutulduğu İsveç ve Fransa 

gibi ülkelerde UVB için %1,5 üst limiti konulmuştur. Buna karşın kişilerin evde 

kullanmak üzere satın alabildikleri bronzlaşma lambaları %4’e kadar UVB 

yayabilmektedirler. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuvarz
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4.YAPAY UV RADYASYON ve KANSER (Bronzlaşmak için Kullanılan Yataklar ve 

Lambalar) 

4.1 Kutanöz Melanom, Squamoz Hücreli Karsinom, Bazal Hücreli Karsinom 

Yapay bronzlaşma cihazlarının kullanımı ve cilt kanseri gelişimi arasındaki ilişkiyi 

inceleyen son yıllarda yapılmış çalışmalar şu şekilde özetlenebilir; 

 Westerdahl ve ark. tarafından yapılarak 2000 yılında yayınlanan vaka- 

kontrol çalışmasında; 

o Bronzlaşma yatağı kullanımı ile melanom gelişim riski arasında 

istatistiksel olarak belirgin bir ilişki saptanmamıştır(OR 1.2, %95CI 

0.9-1.6). 

o Eğer maruziyet yaşı olarak <35 yaş alınırsa riskte istatistiksel olarak 

anlamlı artış izlenmiştir(OR 2.3, %95 CI 1.2-4.2). 

 Hirst ve ark. tarafından yapılarak 2006 yılında yayınlanan meta-analizde 

27 adet gözlemsel çalışma değerlendirmeye alınmış ve bronzlaştırıcı 

makinaları hayatında bir kez bile olsun kullanmış olanlarda hiç 

kullanmamış olanlara kıyasla squamoz hücreli kanser gelişim riskinde 

anlamlı artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır(OR 2.25, %95CI 1.08-

4.70).(Tablo1) 

 IARC tarafından 2007 yılında yayınlanan meta-analizde 7355 melanom 

hastası ve 11.275 kontrol vakanın değerlendirildiği vaka-kontrol 

çalışmaları incelemeye alınmıştır. İncelemeye alınan 19 çalışmanın hepsi 

bir arada değerlendirildiğinde; 

o Cilt kanseri gelişiminde anlamlı risk artışı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır( OR 1.15, %95 CI 1.00-1.31). 
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o Çalışmalar arasında metodolojik farklılık olduğundan yani alınan 

maruziyet sıklık ve süreleri farklı olduğundan doz-cevap ilişkisi 

değerlendirilememiştir. 

o İlk maruziyet yaşının değerlendirildiği tüm çalışmalarda <30 yaşta 

başlanan maruziyet ile artmış cilt kanseri riski arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki bulunduğu saptanmıştır(OR 1.75, %95 CI 1.35-

2.26) (Tablo 1). 

 

 Boniol ve ark. tarafından yapılarak 2012 yılında yayınlanan derlemede; 

o Bronzlaşma yataklarının <35 yaşta kullanımı melanom 

gelişme riskini %87 arttırmakta olduğu,  

o Tüm çalışmalar birarada değerlendirildiğinde bronzlaşma 

yataklarının kullanımı ile melanom gelişim riskinde 

istatistiksel olarak anlamlı risk artışı olduğu( OR 1.25, %95 CI 

1.09-1.43), 

o Bronzlaşma yataklarının yıllık kullanım sayısı arttıkça 

melanom riskinde de artış meydana geldiği yani doz- cevap 

ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu( OR 1.8, %95 CI 

0-3.8), 

o GLOBOCAN 2008 verileri ve diğer araştırmalardan elde 

edilen prevelans verileri kullanıldığında 2008 yılında 15 

Avrupa ülkesindeki 3438 melanom vakasının bronzlaştırıcı 

yatakların kullanımına bağlı geliştiğinin tahmin edildiği ve bu 

vakaların çoğunun (n=2341) kadın olduğu ayrıca, 
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o Yapay bronzlaştırıcı cihazları hayatında bir kez dahi kullanmış 

olanlarda kullanıcılarında melanom gelişme riskinde %20 

artış meydana geldiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 Dore JF ve ark. tarafından yapılarak 2012 yılında yayınlanan derlemede ; 

o Minnesota ve Avustralya’dan yayınlanan iki geniş vaka- 

kontrol çalışmasında bronzlaşma yataklarının kullanımı ile 

melanom gelişim riski arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki bulunduğu (sırasıyla OR 1.74 %95 CI 1.42-2.14 ve 

OR:1.41 %95 CI 1.01-1.96),bu riskin ilk kullanım yaşının 

küçük olması ve kullanım sayısının artması ile arttığı, 

o Norveç ve İsveçli kadınlarda yapılan geniş kohort 

çalışmasında maruziyet sayı ve süresi arttıkça melanom 

riskinin arttığı (10-39 yaş arasında 2 veya 3 dekat boyunca 

ayda bir seferden fazla kullanım için RR: 2.37  %95 CI  1.37-

4.08) sonuçlarına ulaşılmıştır. 

   Bu derlemede özellikle 35 yaş altının melanom geliştirme riskinin diğer yaş 

gruplarından yüksek olduğu, bu nedenle <18 yaştakiler için yasak ve kısıtlamalar 

getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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Tablo.1. 

 

 

4.2 Oküler Melanom 

Yapay bronzlaşma cihazlarının kullanımı ve oküler melanom gelişim riski 

arasındaki ilişkiyi inceleyen son yıllarda yapılmış çalışmalar şu şekilde 

özetlenebilir; 

 Tucker ve ark. tarafından yapılarak 1985 yılında yayınlanan vaka-kontrol 

çalışmasında güneş lambası kullanımı ile oküler melanom gelişim riski 

arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve sık kullanım öyküsü olanlarda oküler 

melanom gelişiminde istatistiksel olarak anlamlı risk artışı artış 

saptanmamıştır( OR 2.1 %95 CI 0.3-17.9)(Tablo 2). 

 Seddon ve ark. tarafından yapılarak 1990 yılında yayınlanan  vaka-kontrol 

çalışmasında bronzlaşma lambasının bazen veya sıklıkla kullanımı ile 
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oküler melanom gelişim riski arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

tespit edilmiştir (OR2.3, %95 CI 1.2-4.3)(Tablo2). 

Tablo 2 

 

 Vajdic ve ark. tarafından yapılarak 2004 yılında yayınlanan vaka-kontrol 

çalışmasında; 

o İlk maruziyet yaşı ile oküler melanom gelişim riski arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmemiştir. 

o Hayatında bir kez olsun kullanım öyküsü olanlarda hiç 

kullanmayanlara kıyasla oküler melanom gelişim riskinin 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır( OR:1.7, %95CI 1.0-2.8). 

o Kullanıma ilk başlanılan yıl veya hayat boyu toplam kullanım süresi 

ile oküler melanom gelişim riski arasında anlamlı ilişki tespit 

edilmemiştir(Tablo3). 
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o Doz- cevap ilişkisi incelendiğinde kullanım sayısıarttıkça oküler 

melanom gelişim riskinde artış tespit edilmiştir (P=0.04). 

o Doz- cevap analizinde kümülatif kullanım süresi arttıkça oküler 

melanom gelişim riskinde artış olduğu sonucu elde 

edilmiştir(P=0.06). 

 

 Schmidt ve ark. tarafından yapılarak 2009 yılında yayınlanan çalışmada 

düzenli bronzlaşma lambası kullanım öyküsü olanlarla düzenli kullanım 

öyküsü olmayanlar arasında oküler melanom gelişim riski açısından 

istatistiksel olarak belirgin fark izlenmemiştir( OR 1.3, %95 CI 0.9-

1.8)(Tablo3). 

Tablo.3. 
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4.3 DİĞER KANSERLER 

 

Yapay bronzlaşma cihazlarının kullanımı ve diğer kanserlerin gelişim riski 

arasındaki ilişkiyi inceleyen son yıllarda yapılmış çalışmalar şu şekilde 

özetlenebilir; 

 Knight ve ark. tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan vaka- 

kontrol çalışmasında bronzlaşma lambalarının kullanımı ile meme 

kanseri gelişim riski arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır( Tablo4). 

 Hartge ve ark. tarafından yapılarak 2006 yılında yayınlanan vaka- 

kontrol çalışmasında bronzlaşma lambalarının kullanımı ile Non 

Hodgkin Lenfoma gelişim riski arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır( Tablo4). 

 Smedby ve ark. tarafından yapılarak 2005 yılında yayınlanan vaka- 

kontrol çalışmasında bronzlaşma lambalarının kullanımı ile Non 

Hodgkin ve Hodgkin Lenfoma gelişim riski arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmamıştır( Tablo4). 
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Tablo4. 

 

 

 Boffetta ve ark. tarafından yapılarak 2008 yılında yayınlanan vaka- 

kontrol çalışmasında bronzlaşma lambalarının kullanımı ile Non 

Hodgkin Lenfoma, Hodgkin Lenfoma ve Multipl Myelom gelişim riski 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır( Tablo5). 

 Grandin ve ark. tarafından yapılarak 2008 yılında yılında yayınlanan 

vaka- kontrol çalışmasında bronzlaşma lambalarının kullanımı ile Non 

Hodgkin Lenfoma, Hodgkin Lenfoma, Lenfoproliferatif Sendrom ve 

Multipl Myelom gelişim riski arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır( Tablo5). 
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Tablo 5 

 

5. ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARININ ÖNERİLERİ ve ÜLKE 

UYGULAMALARI 

Yapay bronzlaştırıcı sistemler günümüzde endüstride geniş bir yere sahiptir. 

Sadece ABD’de yapay bronzlaşma sistemleri yaklaşık 18.000 küçük çaplı 

işyerinde bulunmakta buralarda 120.000 civarında insan çalışmakta ve her yıl 

yaklaşık 30.000 kişiye hizmet sunulmaktadır.  

Gordon ve ark. tarafından yapılarak 2008 yılında yayınlanan çalışmada 

bronzlaşma yatağı kullanımına bağlı İngiltere’de yılda yaklaşık 100 ölüm 

gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Gordon LG ve ark. tarafından yapılarak 2008 yılında yayınlanan çalışmada 

bronzlaşma yataklarının kullanımının Avustralya’da her yıl 281 yeni melanom 
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vakasına, 4 melanoma bağlı ölüme ve 2.572 yeni squamoz hücreli karsinom 

gelişimine yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu bilgilere ilaveten unutulmamalıdır ki halen pek çok ülkede özellikle risk 

grubu olan genç yetişkinlerde ve adolesanlarda bu cihazların kullanımı yaygın 

bir şekilde devam etmekte olup, kanserojenik etkinin ortaya çıkması 10-15 yıllık 

bir süreç gerektiridiğinden gelişmesi beklenen melanom sayılarının artacağı 

tahmin edilmektedir. 

Melanom gelişimi açısından risk artışının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

çalışmalara alınan hastalar için bu kişilerdeki melanom oluşumu bronzlaştırıcı 

sistemlerin kullanımlarından mı yoksa aynı zamanda bu kişilerin sık 

güneşleniyor olmalarından mı kaynaklandığı sorusu akla gelebilmektedir. Bu 

soruya şu şekilde cevap verilebilir; 

o Yapılan birtakım çalışmalarda güneşlenme faktörü de göz önüne alınarak 

buna uygun ayarlamalar yapılmış, yine de melanom gelişimi ile 

bronzlaştırıcı cihaz kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur. 

o Ayrıca İzlanda gibi güneşlenme olasılığı olmayan yani güneş ışınından 

yoksun bölgelerde de melanom vakaları oldukça yaygın görülmektedir ki 

bu durum bronzlaştırıcı cihaz kullanımına bağlanabilir. 

o Melanom insidansının 2000 yılı sonrasında başlayan düşme eğilimi 

bronzlaştırma sistemlerine karşı başlatılan yasal kısıtlamalar ve 

önlemlerle aynı zamana denk gelmektedir.  
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5.1 International Agency for Research on Cancer (IARC) 

Yapay bronzlaşma cihazları aracılığıyla olan UV maruziyeti konusunda yapılmış 

pek çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında bu cihazların 

kullanımı ile kanser gelişim riski arasında istatistiksel olarak anlamlı risk artışı 

bulmayanlar da yer almaktadır. Ancak yeterli sayıda araştırmada insanlarda 

özellikle cilt kanseri riskinde istatistiksel olarak anlamlı risk artışı 

oluşturduğunun gösterilmesi ve oldukça fazla sayıdaki laboratuar çalışmasında 

ve hayvan deneylerinde de kanserojenik etkilerin gösterilmiş olması dolayısıyla 

IARC tarafından 2009 yılında grup 1 kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. 

5.2 ICNIRP(International Comission on Non-Ionizing Radiation)  

ICNIRP tarafından 2003 yılında yayınlanan raporda özellikle 18 yaşından 

küçüklerin bronzlaşma yataklarını kullanmamaları gerektiği belirtilmiştir. Bu 

rapora göre; 

 Brozlaşma cihazının<35 yaşta kullanımı melanom riskinde %75 artışa yol 

açmaktadır bu nedenle özellikle gençlerin kullanımına yönelik yasal ve 

ulusal düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 

 Birtakım ülkelerde yaş kısıtlaması, ebeveyn onayının alınması, cihazlara 

uyarı levhalarının yerleştirilmesi, vergilendirme ve cihaz kullanıcılarının 

eğitimi gibi önlemler alınmıştır.Ancak denetim yetersizliği ve kurallara 

uyumsuzluk gibi sorunlar nedeniyle bu tarz önlemler yetersiz 

kalmaktadır. 

 Tütün endüstrisi ile yapay bronzlaşma endüstrisi benzerlik 

göstermektedir şöyle ki her ikisi de; 

o Kansere yol açmakta ve 
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o Reklamlar ve sosyal özentilik mekanizmaları aracığıyla gençleri ve 

genç erişkinleri hedef almaktadır 

 Yaş sınırlama politikaları ile birlikte etkin vergilendirme sistemleri tütün 

ürünlerinin kullanımında belirgin azalmaya yol açmış olduğundan benzer 

politikaların bronzlaşma sistemlerinin yasal düzenlemesinde de etkili 

olabileceği belirtilmektedir. 

 

5.3 CDC(Centers for Disease Control and Prevention) 

ICNIRP önerilerine benzer şekilde CDCtarafından da tütün endüstrisi ile 

yapay bronzlaşma endüstrisinin benzerlik gösterdiği belirtilmiştir. 2013 

yılında CDC tarafından yayınlanan raporda DSÖ tarafından daha önce tütün 

için uygulanarak başarıya ulaşmış olan M-POWER kriterlerinin 

uygulanabileceği belirtilmiştir.  Bu kriterlerden özellikle yaş sınırlamaları, 

vergi atışları, toplumu bilinçlendirme ve medya kampanyalarının etkin 

uygulanmasınınyapay bronzlaşma endüstrisi ile savaşta benzer başarılara yol 

açacağı öngörülmüştür(2013 CDC Raporu). 

5.4 European Society of Skin Cancer Prevention (EUROSKIN) 

DSÖ tarafından EUROSKIN adı altında 2000 yılında düzenlenen çalıştayda ve 

2003 yılında yayınlanan raporda yapay bronzlaşma yatakları için belirtilenler 

şunlardır; 

 Zararları; 

      Aşırı UV maruziyetine bağlı cilt kanseri gelişimi ve ciltte erken yaşlanma gibi 

UV’ye bağlı gelişen cilt hasarlarına yol açmaktadır. 
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 Öneriler; 

o Tip 1 yani hassas cildi olanların, 

o <18 yaştakilerin, 

o Çok sayıda beni olanların, 

o Çilli veya çillenmeye meyilli cildi olanların, 

o Çocukluk çağında sık güneş yanığı öyküsü olanların, 

o Premalign veya malign cilt lezyonları olanların, 

o Güneşe bağlı ciltlerinde leke veya iz oluşmuş olanların, 

o Kozmetik ürünler kullananların (Kozmetik ürünler UV’ye karşı 

hassasiyeti arttırmaktadır, 

o İlaç kullananların ( Bu kişilerin doktorlarına kullandıkları 

ilacın UV duyarlılığını arttırıp arttırmadığını danışmaları 

gerekmektedir) 

  Bronzlaştırıcı yatakları KULLANMAMALARI 

önerilmektedir. 

 Eğer bronzlaştırıcı yatak kullanılacak iseönerilenler; 

o Kullanılacak cihazlar IEC 1995 standartlarına uygun olmalı, 

o Kişiler kullanım öncesi olası sağlık risklerine dair uyarılmalı, 

o UV radyasyona maruziyet esnasında uygun UV göz koruyucuları 

giyilmeli, 

o Operatörler muhakkak uygun eğitimden geçerek 

sertifikalandırılmalı, 

o ICNIRP önerilerine göre bronzlaşma seans ve süreleri 

ayarlanmalı, 
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o Sağlığa faydalı oldukları gibi spekülatif ve gerçek olmayan 

bildirilerde bulunulmamalı, 

o Bu cihazların tedavi amaçlı kullanımı sadece Tıp merkezlerinde 

yapılmalı, 

o Parayla otomatik çalışan veya gözetimsiz cihazlar 

kullanılmamalı, 

o Evde kullanılacak cihazlar için kişiler daha fazla bilgilendirilmeli 

ve sadece IEC tip 3 standardına uyan bronzlaştırıcılar tercih 

edilmeli ayrıca, 

o Bronzlaşmayı arttıran ürünler kullanılmamalıdır. 

 

  

5.4 ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR 

Uluslararası sağlık ajanslarının uyarıları ve günümüze dek yapılmış bilimsel 

çalışmaların ışığında bazı ülkelerde yaş sınırlamasına gidilerek<18 yaş 

grubunda bu cihazların kullanımı yasaklanmıştır. Hatta Avustralya’nın bazı 

eyaletlerinde 2014’de tüm topluma yasak getirilmesi planlanırken, 

Brezilya’da bu toplumsal yasak 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. 

(Tablo 6) 
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<18 Yaş Yasağı Uygulanan Ülke Yasağın Başladığı Yıl 

Avustralya’nın bazı bölgelerinde 2008-2009-2010 

Avustralya’nın bazı eyaletlerinde tüm 

bu cihazların toplumdaki ticari amaçlı 

kullanımının 2014 sonuna kadar 

yasaklanacağı açıklanmıştır. 

Avusturya 2010 

Belçika 2007 

Finlandiya 2012 

Fransa 1997 

Almanya 2009 

İrlanda 2013 

İtalya 2011 

Norveç 2012 

Portekiz 2005 

İspanya 2002 

İngiltere 2011 

Güney İrlanda 2012 

İskoçya 2009 

Galler 2011 

Kanada 2012 

ABD(Kalifornia, New York, Vermont) 2012 

Brezilya 2009 yılında tüm toplumda ticari 

kullanım yasaklamıştır 

İzlanda 2011 
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6. SONUÇ 

Doğal Radyasyon kaynağı güneş ışınları olup, solaryum cihazları( bronzlaştırma 

yatakları) ve güneş lambaları yapay UV radyasyon maruziyetinin ana 

kaynaklarıdır. 

Yapay bronzlaşma cihazları aracılığıyla olan UV maruziyeti konusunda yapılmış 

pek çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda insanlarda özellikle cilt 

kanseri riskinde istatistiksel olarak anlamlı risk artışı oluşturduğunun 

gösterilmesi ve oldukça fazla sayıdaki laboratuar çalışmasında ve hayvan 

deneylerinde de kanserojenik etkilerin gösterilmiş olması dolayısıyla IARC 

tarafından 2009 yılında grup 1 kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. 

CDC, ICNIRP, DSÖ gibi pek çok uluslararası sağlık kuruluşu tarafından sağlık 

etkileri ve özellikle de kanserojen etkisi dolayısıyla bu cihazların kullanımına dair 

belirli kısıtlamalar getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Pek çok ülkede yakın 

tarihte bu konuda düzenlemelere gidilmiş, özellikle de<18 yaşta kullanım 

yasaklanmıştır. 

Ülkemizde de solaryumun zararları konusunda 2009 yılından bu yana kamuoyu 

ile bilgi paylaşımı Kanser Daire Başkanlığımızca yapılmaktadır. En son kamuoyu 

bilgilendirmesi Haziran 2013’te Kanser İçin Yaz Reçetesi başlıklı haber ile 

yapılmıştır.  

Ülkemizde de solaryum cihazlarının ve bu cihazları kullanan işletmelerin 

denetlenmesi, lisanslandırılması, 18 yaş altındakilere kullanım yasağı getirilerek 

ilgili merkezlere uyarı levhalarının konulması ve kullananların solaryumun 

mevcut zararları konusunda bilgilendiren formlar aracılığıyla onamlarının 

alınması hususlarında yönetmelik çalışmalarımız tüm dünya ülke örnekleri 
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değerlendirilerek tamamlanmış, 3 Eylül’de ilgili derneklerin görüşüne 

sunulmuştur. İlgili derneklerin geri dönüşleri sonrası yıl sonuna kadar 

yayımlanması planlanmıştır. 

 

 

 


