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Öz:Kanser dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayılmaktadır. Teorik olarak bir yerdeki yüksek orandaki
kanser ölüm oranı, yapılacak çalışmalarla daha düşük orana sahip başka bir yerdeki düzeye çekilebilmektedir.
Bu nedenle kanserin dağılımına ilişkin kıyaslamayı sağlayan çalışmalar günümüzde önem kazanmıştır. Bu
bildiride ölüm oranı haritalarının önemi, verilerin derlenmesi, verilerde standartlaştırma, haritaların çiziminde
kullanılan yöntemler örneklerle açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık coğrafyası; kanser, ölüm oranı haritaları, kanser haritaları.
Abstract: Cancer has been expanding quickly Türkiye as the world. High percentage of mortality rate in
somewhere can be reduced, with will be done some actions, to low percentage in another place in theory. That’s
why studies that can be derived comparison about distribution of cancer mortality have been getting importance.
In this study is explained that significances of mortality rate maps, obtaining data, to standardize of data,
methodologies of driving maps with some examples.
Keywords: Health geography, cancer, mortality rate maps, cancer mortality rate maps.

Kanser Ölüm Oranı Haritaları
Hipokrat zamanından beri (MÖ 3.yy.) hekimler birtakım hastalıkların bazı yerlerde
görüldüğünü ya da görülmediğini gözlemlemiĢtir. Hastalıkların nerede görüldüğünü fark etmek
önemlidir. Çünkü dünyada farklı fiziki, biyolojik, çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel koĢullar ve bazı
zamanlardaki ruhsal durumlar sağlığı etkilemekte ya da sağlıktan, hastalıklardan ve sağlık koruma
hizmetlerinden etkilenmektedir. Sağlık ve hastalık çalıĢmalarında coğrafya mantığını kullanmak,
hastalık dağılımlarının benzerlik göstermeyen faktörlerden kaynaklandığının anlaĢılmasını sağlamıĢtır.
Bu faktörler fiziki, çevresel, sosyal, ekonomik, kültürel ve genetik olabilmektedir. Bir kısım
hastalıklar, doğal ortam koĢullarından kaynaklanıp insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Birçok hastalık ise toplumsal faktörlere bağlı olarak tamamen insan etkisiyle ortaya çıkmakta ve
geliĢmektedir. Örneğin hastalıklar çevresel kirlenme ile ilgili olabileceği gibi kiĢisel ya da gruba ait
alıĢkanlıklar ya da genetik yatkınlıktan da kaynaklanabilmektedir.
Haritalar, sosyal, ekonomik ve sağlık verilerinin konumsal dokusunun ortaya çıkarılması,
zaman içinde nerelerde sıra dıĢı bir durum olduğunun görülmesinde etkilidir. Verileri anlama ve
açıklamada, hipotezleri onaylama veya yenilemede haritalara ihtiyaç vardır. Çünkü ölüm oranları
haritalarının temel hedefleri, hastalık nedenlerine yönelik hipotezlerin genellenmesinde
görselleĢtirmeyi sağlamaktır. Haritalar, halk sağlığında 1800‟lü yılların ortalarından beri temel rol
üstlenmiĢ, zaman içinde hastalıkların coğrafi dağılıĢı çalıĢmalarında aranır olmuĢlardır. 1975‟lerden
sonra, bilgisayarların ve coğrafi bilgi sistemi yazılımlarının geliĢmesiyle ölüm oranları haritaları ve
atlasları yapılmaya baĢlanmıĢtır.
Ölüm oranı haritalarının önemi:
Ölüm oranları, demografik tahmin ve kestirimlerin yapılabilmesine katkı sağlaması ya da
yaĢam tablosu hakkında bilgi vermesi nedeniyle nüfus coğrafyasının önemli inceleme kollarından
biridir. Ancak son yıllarda nüfus coğrafyacılarının tersine sağlık coğrafyacıları, ölüm oranları
konusuna daha fazla artan ilgiyle yaklaĢmaya baĢlamıĢlardır (Günay, 2008)
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Ölüm ve hasta olma hali konuları, çeĢitli bakıĢ açılarıyla uzun zamandan beri incelenmektedir.
Bu konular nedensel, nüfus temelli, mekansal ve dönemsel açıdan incelenmektedir. Ancak pek çok
ölüm oranları ile ilgili çalıĢmada konum, ölüm oranlarının belirleyicisi olarak ele alınmamıĢ,
ölümlülüğün mekansal ve dönemsel boyutu yetersiz kalmıĢtır (James ve arkadaĢları, 2004) . Ölüm
oranları verisi temel olarak üç soruyu cevaplamak için kullanılmalıdır (Coosman ve arkadaĢları, 2003).
Bunlar
Ölüm oranlarının mekânsal dokusu var mı?
Bu doku istatistiksel olarak anlamlı mı?
Zaman içinde sabit bir gidiĢ gösteriyor mu?
Bu soruların yanıtlanabilmesi için haritalar ve diğer veri görselleĢtirme yöntemleri, mekânsal
veri çözümlemenin açıklayıcı bir aracı olarak kullanılmaktadır.
Ölüm oranları haritaları, hastalıkların coğrafi dağılımını ortaya koymaktadır. Ölüm oranlarının
coğrafi dağılıĢına iliĢkin çalıĢmalar, yaĢam tarzı ve çevresel etkenler gibi hastalıklarda önemli rol
oynayan etkenler hakkında ipuçları vermektedir. Bu sayede dünyada ölüm oranları haritaları, ulusal ve
yerleĢim birimine göre sağlık düzeyinin izlenmesinde, sosyo- sağlık göstergelerinin betimlenmesi ve
açıklanmasına yardımcı muhtemel önerilerin ortaya konmasında kullanılmaktadır.
Tahmini hastalık ve ölüm oranları üzerinden yola çıkılarak planlamalar yapılması kaynakların
verimsiz bir Ģekilde harcanmasına neden olur. Diğer bir ifadeyle sağlık hizmetlerinin beklenenden
daha az kullanılması ya da gerekli yerlere gerekli hizmetlerin sağlanamaması sonucunu
doğurur.(Günay 2008)
Kanser ölüm oranı haritalarının hazırlanması:
Ölüm oranları atlaslarının kanser hastalığı üzerinde yoğunlaĢtığı gözlenmektedir. Kanserin
coğrafi çalıĢmalarının yapıldığı ve hastalık veya ölüm oranlarının dağılımını betimleyen atlaslar,
Kanada, Çin, Ġngiltere ve Galler, Fransa, Almanya, Japonya, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda,
Norveç, Danimarka, Finlandiya, Ġsviçre, Avusturya, Ġtalya, Portekiz, Tayvan, ABD, Ġskoçya, Belçika,
Polonya, Brezilya, Uruguay, gibi pek çok ülke ile Ġskandinavya ve Avrupa birliği gibi ülke
topluluklarında basılmıĢtır (Lopez ve arkadaĢları, 1996). ABD‟de Ulusal Kanser Enstitüsü küçük alan
seviyesinde kanser ölüm oranlarını haritalamıĢtır. Bu haritalar, daha önce fark edilmemiĢ ölüm
oranları yüksek yerleĢim birimleri ile ilgili sayısız çalıĢmaya yol açmıĢ ve kanser hastalığının
etkenlerinin belirlenmesinde önemli rol oynamıĢtır. Dünyada bu haritaların baĢarılarının ardından
kanser hastalığının sebeplerini anlama konusunda ilerlemeler kaydedilmiĢtir (Devesa ve arkadaĢları,
1999). Hatta ABD‟de interaktif kanser atlası oluĢturulmuĢ ve kullanıcıların hizmetine sunulmuĢtur
(Interactive Atlas, 2008 ve GIS/Atlas, 2004).
Kanser bir çeĢit hastalıklar ailesi olup tek bir nedeni ve tedavisi bulunmamaktadır. Genetik
yatkınlık, ırk ve etnik yapı ile kanser hastalıkları arasında iliĢkinin bulunduğunu ortaya koyan
araĢtırmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte sosyoekonomik yapının da kanser üzerinde etkisinin
olduğu tartıĢılmaktadır. Çünkü benzer ırk veya etnik gruplar, benzer sosyoekonomik koĢulları
paylaĢmaktadır (Vinnakota ve Lam, 2006)
Kanser vakalarının alansal bir bakıĢ açısıyla incelenmesi kanser riskini etkileyen faktörlerin
araĢtırılmasında yardımcı olabilecek yararlı bilgiler verebilmektedir. Glick (1982), deneysel kanser
verilerinin alansal analizinin “ sebep hipotezlerinin geliĢtirilmesi ve test edilmesine” dair ipuçları
verdiğini belirtmektedir. Kanser riski ile çevresel faktörler arasındaki iliĢkiye yönelik deneysel farklı
modeller geliĢtirilmiĢtir.
Verilerin derlenmesi ve verilerde standartlaşma:
Halk sağlığı uzmanları genelde hasta olma hali oranlarının çalıĢılmasını tercih etse de bu
bilgiye ulusal düzeyde ulaĢılamamaktadır. Bu nedenle pek çok coğrafi çalıĢmada veri kaynağı olarak
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sıklıkla ölüm oranları kullanılmaktadır. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü‟nün uluslar arası hastalık
sınıflandırılmasını imzalayan ülkeler arasında resmi bir Ģekilde kodlanan ölüm sertifikaları
uygulanabilir en genel göstergedir (Lopez ve arkadaĢları, 1996). Tanı koymadaki tutarsızlık çok
detaylı verilerle önlenebilir. Ancak bir hastanın her muayenesinden elde edilecek tanılara
ulaĢılabilecek detayda veri bulunmamaktadır. Bu nedenle veriler, tek tek hastalıklar Ģeklinde değil,
genel hastalık grupları kullanılarak haritalanmalıdır (Yiannkoulias ve arkadaĢları, 2005). Örneğin
trakea, bronĢ ve akciğer kanserlerinin tümü birden solunum yolu kanserleri baĢlığı altında
gruplandırılarak haritalanmalıdır. Tanı koyma tutarsızlığını hafifletmek için bir diğer yolda uzun yıllar
verilerinin ortalamalarının kullanılmasıdır (Cossman ve arkadaĢları, 2003).
Bütün ölüm oranları haritalarının hazırlanmasında olduğu gibi kanser ölüm oranlarının
haritalarında da verilerin standartlaĢtırılması gerekmektedir. Çünkü standartlaĢtırma sürecindeki
farklılıklar, farklı sonuçlar elde edilmesine neden olur. Ölüm oranı çalıĢmalarında harita aralıkları üç
yöntem ile belirlenmektedir. Bunlar standart sapma, doğal kırılmalar ve çeyrekliklerdir. Standart
sapma; varyansın pozitif kareköküdür. Ortalamanın altında ve üstündeki belirlenmiĢ alan ile ölçülür.
Doğal kırılmalar; Jenks tarafından üretilmiĢ algoritma temeline dayanır. Optimizasyon için tekrarlayan
kümelerin hesaplanmasında grup içi varyans mümkün olduğu kadar azaltılır, gruplar arası varyans
mümkün olduğu kadar büyütülür. Çeyreklikler, yaygın olarak kullanılan diğer bir sınıflandırma
yöntemidir. Basitçe her grup kendi içinde eĢit sayılı bölümlere ayrılır. Örneğin her sınıf yüzde yirmi
orana sahip beĢ gruba ayrılır (Cossman ve arkadaĢları, 2003). Bu tür ayrımlar CBS ortamında
rahatlıkla yapılmaktadır. Ölüm oranları ile ilgili araĢtırmalara göre çift sonlu düzenlemelerin, ortalama
değerin alt ve üstündeki oranları göstermekte daha etkili olduğu bulunmuĢtur (Pickle ve arkadaĢları,
1996).
Kanser ölüm haritaları:
Kanser ölüm haritaları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak yapılmaktadır. Hsu ve
arkadaĢları (2004) yaptıkları bir çalıĢmada Teksas‟ta kadınlarda meme kanseri ölüm oranlarının ırksal
gruplar arasındaki coğrafi varyasyonlarını değerlendirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada 1990- 2001 yılları
arasındaki veriler alınarak Teksas kadın nüfusunun üç baskın ırk grubu (Ġspanyol, siyah ve Ġspanyol
olmayan beyaz kadınlar) arasında meme kanserinden ölüm oranları zaman ve mekansal olarak ortaya
konmuĢtur (ġekil; 1,2,3,4).

Şekil 1. Teksas‟ta Ġspanyol olmayan beyaz kadınların yaĢ
düzeltilmiĢ meme kanseri ölüm oranları, 1990-1998.

Şekil 2. Teksas‟ta siyah kadınların yaĢ düzeltilmiĢ meme
kanseri ölüm oranları, 1990-1998.
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Şekil 3. Teksas‟ta Ġspanyol kadınların yaĢ düzeltilmiĢ meme
kanseri ölüm oranları, 1990-1998.

Şekil 4. Teksas‟ta diğer kadınların yaĢ düzeltilmiĢ meme
kanseri ölüm oranları, 1990-1998.

Vinnakota ve Lam (2006) , yaptıkları çalıĢmada sosyoekonomik değiĢkenlerle ABD‟de ilk
dört sıradaki kanser ölüm nedenleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır. Bunun için
association rule mining yöntemini kullanmıĢlardır. Bu çalıĢmada 1988-1992 yılları arasında
kolorektal, akciğer, meme ve prostat kanserinden ölüm oranları alınmıĢtır. 1990 ABD nüfus
sayımındaki sosyoekonomik değiĢkenler kullanılmıĢtır. Ayrıca çalıĢmada Coğrafi Bilgi Sistemleri
farklı mekansal çözünürlükte tanımlanan bu verileri entegre etmek ve görselleĢtirmek için
kullanılmıĢtır. Sonuçta, ABD‟de kanser ölümlerinde sosyoekonomik eĢitsizliğin mekansal deseni
ortaya konmuĢ ve dikkat edilmesi gereken bölgelerin tanınması kolaylaĢmıĢtır (ġekil 5, 6, 7).

Şekil 5. Beyaz erkekler arasında akciğer kanserinin ölüm oranı ve en yüksek değeri ile sosyoekonomik karakteri arasındaki
iliĢki

Şekil 6. Beyaz erkekler arasında kolorektal kanserin ölüm oranı ve en yüksek değeri ile sosyoekonomik karakteri arasındaki
iliĢki
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Şekil 7. Siyah erkekler arasında prostat kanserinin ölüm oranı ve en yüksek değeri ile sosyoekonomik karakteri arasındaki
iliĢki

Goovaerts ve ark. (2007), çalıĢmalarında ırksal sağlık eĢitsizliklerinin tespiti doğrultusunda
1970-1994 yılları arasında Güneydoğu ABD‟nin 688 merkezinde beyaz ve siyah erkekler için yaĢ
düzeltilmesi yapılmıĢ prostat ve akciğer kanseri ölüm oranlarını incelemiĢleridir (ġekil 8 ) bu
çalıĢmada mutlak değerler için RD istatistik ve göreceli değerler için de RR istatistik yöntemlerini
kullanarak karĢılaĢtırmalı analiz yapmıĢlardır (ġekil 9).

Şekil 8. Güneydoğu Amerika‟nın 688 Ģehrindeki yaĢ düzeltilmiĢ prostat ve akciğer kanseri ölüm oranları haritası (beyaz
erkek- WM, siyah erkek-BM )

Şekil 9. Prostat ve akciğer kanserinin ölüm oranlarının önemli ırksal farklılıkları ile Ģehirlerin haritası
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Türkiye‟de de benzer çalıĢmalar yapılmıĢtır. Özkan ve Güngör (2007), yaptıkları çalıĢmada
Konya ilini ele almıĢ ve kanser hastalığının dağılımını coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak
incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada Konya ili için kanser hastalığının görüldüğü yerler, görülme sıklığı, hangi
türün daha çok nerelerde görüldüğüne dair haritalar hazırlamıĢlardır. ÇalıĢmada Konya ilinde 2005 yılı
Nisan- Eylül arası altı aylık kanser kayıtları temin edilmiĢ, MapInfo 7.8 yazılımı kullanılarak tematik
ve üç boyutlu haritalar hazırlanmıĢtır (ġekil 10, 11).

Şekil 10. Tematik olarak toplam kanserli hasta sayısı

Şekil 11. Cilt Kanserleri Üç Boyutlu Haritası

Günay (2008), “Türkiye Ölüm Oranları Atlası” adlı çalıĢmasında çeĢitli nedenlere bağlı ölüm
oranlarını gösteren haritalar hazırlamıĢtır. Bu çalıĢma da kanser ölüm oranları haritalarına da yer
verilmiĢtir. 2002-2006 yıllarına ait ölüm sayıları alınmıĢ, verilerde standartlaĢmayı sağlamak amacıyla
yaĢ ve cinsiyet düzeltmesi yöntemi kullanılmıĢtır (ġekil 14,15,18,19). Böylece nedeni belli ölümlerin
oranları kendi içlerinde ve cinsiyetlere göre karĢılaĢtırılarak en büyük risk oluĢturan nedenler ve
cinsiyete göre risk altındaki gruplar belirlenmiĢtir. Bu haritalar hazırlanırken iki farklı yöntem
kullanılmıĢtır. Biri ölüm oranlarının dağılımındaki kümelenmeleri görebilmek amacıyla hazırlanan
grid haritalardır (ġekil 12,16). Diğeri ise gölgelendirme yöntemi ile renklendirilmiĢ ve il bazında ölüm
oranlarındaki değiĢikliklerin görülmesini kolaylaĢtıran çeyreklik yöntemi ile çizilmiĢtir (ġekil 13,17).
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Şekil 12. Ġllere göre tüm kanser hastalıklarından ölüm
oranları (yüzde; 2002-2006)

Şekil 13. Ġllere göre tüm kanser hastalıklarından ölüm
oranları (çeyreklik; 2002-2006)

Şekil 14. Ġllere göre erkeklerde tüm kanser hastalıklarından
ölüm oranları (2002-2006)

Şekil 1. Ġllere göre kadınlarda tüm kanser hastalıklarından
ölüm oranları (2002-2006)

Şekil 16. Ġllere göre Lösemi hastalığından ölüm oranları
(yüzde; 2002-2006)

Şekil 17. Ġllere göre Lösemi hastalığından ölüm oranları
(çeyreklik; 2002-2006)
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Şekil 18. Ġllere göre erkeklerde Lösemi hastalığından ölüm
oranları (2002-2006)

Şekil 19. Ġllere göre kadınlarda Lösemi hastalığından ölüm
oranları (2002-2006)

Bu çalıĢmada çeĢitli kanser hastalıklarının neden olduğu yüksek ölüm oranına sahip yerler
ortaya konmuĢtur. Böylece bu alanlara dikkat çekilerek hastalıkların etkenlerinin araĢtırılması ve
gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Sonuç ve Tartışma
Sağlıkla ilgili araĢtırmalar bireyler, toplumlar ve ülkeler arasında önem taĢır. Son yıllarda
sağlık coğrafyası giderek önem kazanan bir dal haline gelmiĢtir. Günümüzde sağlıkla ilgili
araĢtırmalarda coğrafi araĢtırma yöntemlerinin önemi artmaktadır. Özellikle haritalar bu tür
araĢtırmalarda temel tanımlayıcı araçtır. Sağlık coğrafyasında haritalama elde edilen istatistiki
verilerin görselleĢtirilmesini sağlar.
Ölüm oranlarının mekansal dağılımı ve zaman içindeki değiĢimi sağlık coğrafyasının önemli
araĢtırma konuĢlarından biridir. Özellikle coğrafi bilgi sistemi yazılımlarının geliĢmesi ile ölüm oranı
haritaları ve atlaslarının hazırlanması yaygınlaĢmıĢtır. Bu atlaslar pek çok çalıĢmanın temelini
oluĢturmaktadır. Ölüm oranı haritaları ve atlasları, ölüm oranlarının yoğunlaĢtığı bölgelerin
belirlenmesinde, sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sosyo-sağlık göstergelerinin belirlenmesinde,
yaĢam tarzı ve çevresel faktörler gibi hastalıkların oluĢmasında rol oynayan etkenler hakkında
ipuçlarının bulunmasında ulusal ve yerleĢim birimine göre sağlık düzeyine göre geliĢmelerin
izlenmesinde kullanılmaktadır.
Ölüm oranları haritalarının kanser hastalığı üstünde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Kanser bir
çeĢit hastalıklar ailesi olup tek bir nedeni bulunmamaktadır. Genetik yatkınlığın, ırk, etnik yapı ve
yaĢam tarzının, çevresel faktörlerin kanser hastalığının oluĢmasında etkili olduğu çeĢitli araĢtırmalarla
ortaya konulmuĢtur. Kanser ölüm haritalarının mekansal bir bakıĢ açısıyla hazırlanması bu faktörlerin
araĢtırılmasında yardımcı olacaktır.
Bütün ölüm oranları haritalarının hazırlanmasında olduğu gibi kanser ölüm oranı haritalarının
hazırlanmasında da verilerin standartlaĢtırılması gerekmektedir.
Bu çalıĢmada kanser ölüm haritalarının hazırlanması üzerinde durulmuĢtur. Dünya‟da ve
Türkiye‟de yapılan çalıĢmalara örnekler verilmiĢtir.
Kanser sık görülmesi ve öldürücülüğü yüksek olması nedeniyle önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Günümüzde gittikçe yaygınlaĢmakta ve artmaktadır. Tedavisi uzun süreli ve oldukça
maliyetli bir hastalıktır. Uzun bir tedavi gerektirdiği için aynı zamanda iĢ gücü kaybına neden
olmaktadır. Bu durumu göz önüne aldığımızda kanser hastalığının mekansal yayılımını ve zaman
içindeki değiĢimini görmek alınacak tedbirler için son derece önem taĢımaktadır. Bu nedenle bu
konuda yapılacak çalıĢmalar sırasında coğrafi bakıĢ açısı ihmal edilmemelidir.
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