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KANSERLE MÜCADELEDE
“YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM” SLOGANI

Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Tezer Kutluk, “2025 yılında kansere yakalanan birey sayısı,
daha önceki yıllarda hep söylediğimiz 14 milyon sayısı, 25 milyonlu rakamlara ulaşıyor. Her yıl 8
milyon kişi ölüyor. Gerek nüfus artışı, gerek beklenen yaşam sürecinin artmasıyla her yıl ölen sayısı da
17-18 milyona doğru gidiyor” dedi.
4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği,
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı
Kutluk, “Cenevre’deki Dünya Kanser Kontrol Örgütü danışmanlarıyla, uluslararası uzmanlarıyla her yıl
için bir kanser teması hazırlıyor ve bütün dünya sivil, devlet, birey, aile, akademi, basın herkes aynı
mesajı dünyaya haykırıyor. Türkiye’de de 2006 yılından beri yapılıyor. İlk yıllar sadece kurumumuz
tarafından yapılıyordu ama bu yıl biliyoruz ki farklı yerlerde Dünya Kanser Günü mesajları geliyor”
ifadelerini kullandı.
KANSERLE MÜCADELEDE “YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM” SLOGANI
Kanser hastalarına destek olmak için her yıl bir tema belirlendiğini belirten Tezer, “Bu yılın teması
İngilizcesi ’We can, I can.’ Bu kampanya konusunu ben duyduğum zaman derneğin de başkanıyım, bu
konu nereden çıktı ve ben Türkiye’de nasıl anlatabilirim diye de düşündüm. Sonra hocalarımızla ve
danışmanlarımızla oturduk düşündük; bunu Türkçeye nasıl çevirebiliriz diye. ’Yapabiliriz, Yapabilirim’
bu yılın kampanya konusu bu. Dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor. Bunlardan 8
milyonu ölüyor. Bu kötü haber. Bu ölen 8 milyonun 4 milyonunu kısa dönemde alınacak tedbirlerle, 35 sene içerisinde bile bu ölümleri geri çevirmek mümkün diyoruz. 35 ile 69 yaş arasındaki kanser

ölümlerini erken ölümler olarak söylüyoruz ve bunların önlenebileceğini biliyoruz. Kanserin önlenmesi
erken tanı programları, taramalar ve tedavi. Dünya artık tedavide başka bir yere geldi. Kanser
bütünüyle kontrol edilmesi gereken bir olay. Kanseri kontrol edebilir miyiz? Edebiliriz” şeklinde
konuştu.
"2025 YILINDA KANSERE YAKALANAN BİREY SAYISI 25 MİLYONLU RAKAMLARA ULAŞIYOR”
Kanserden 15-20 sene önce amansız hastalık olarak bahsedildiğini belirten Kutluk, kanser için bugün
dünyaya 155 ülkede 800’den fazla örgütün verdiği Birlikte çalışabiliriz”, “Hisset”, “Yapabilirim”,
“Yapabiliriz”, “Sevebilirim” gibi mesajları sıraladı. Gelecek yıllardaki kanserli hasta sayısına dair bilgiler
veren Kutluk, şunları kaydetti:
“2025 yılında kansere yakalanan birey sayısı, daha önceki yıllarda hep söylediğimiz bu 14 milyon sayısı
25 milyonlu rakamlara ulaşıyor. Her yıl 8 milyon kişi ölüyor. Gerek nüfus artışı, gerek beklenen yaşam
sürecinin artmasıyla her yıl ölen sayısı da 17-18 milyona doğru gidiyor. Bunlar katlayarak gidiyor. Öte
yandan biz biliyoruz ki bu işin doğru mücadelesini yapan ülkeler, kanserin sıklığını, ölümlerini
azaltabiliyorlar.”
Her yıl Nisan ayının ilk haftası kanserli hasta kongresi yaptıklarını ve kongrelerde kanserli hastaları,
ailelerini bir araya getirerek birlikte sohbet etmelerini sağladıklarını dile getiren Kutluk, “4 Şubat
Dünya Kanser Günü’nde mesajlar veriyoruz. Onun dışında sitemizden ve bize ulaşan insanlara destek
veriyoruz. Türkiye’nin en eski, en köklü derneği olarak yardım isteyen diğer derneklere yol
gösteriyoruz. Kanserde tedavi derken, öncesi var, sonrası var. Korkutucu bir hastalık durumuna
dönüveriyor öyle olmadığı halde. O nedenle insanlara psikososyal destek çok önemlidir diye altını
çiziyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
“YAPABİLİRİM DEDİKLERİ, BUNLAR BOŞA SEÇİLMİŞ ŞEYLER DEĞİL”
Bu yıl gerçekleştirilecek olan kaymanın çok gerçekçi olduğunu belirten Türk Kanser Araştırma ve
Savaş Kurumu Başkanı Şuayib Yalçın ise, şunları söyledi:
“Bu kadar ortak aklın bir araya geliyor olmasıyla bir ortak akıl çıkması gerekiyor. Çünkü kanser
toplumsal bir sorun, sosyal bir sorun. Her 2 erkekten biri yaşam boyu, her 3 kadından da birisini
etkileyecek bu hastalık. O yüzden bunları vurgulamaya çalışıyoruz. Korkarak, çekinerek değil önce
sorunu düzgün tanımlarsak, anlarsak o zaman çözümler oluşturabiliriz. Bugünkü kampanya diyor ki;
öncelikle toplumsal önlemler almalıyız. Uluslararası, ulusal veya bölgesel önlemler almalıyız. Bu ortak
akılla gitmesi gereken bir durum. Yapabilirim dedikleri, bunlar boşa seçilmiş şeyler değil. Bunlar
kanserle mücadelede 2016 yılında gördüğümüz öncelikler. Böyle olursa 2030’a kanserde yüzde
30’luk, yüzde 20’lik azalmayı görebileceğiz.”
“YILLIK TEŞHİS EDİLEN KANSER OLGUSU SAYISI 174 BİN”
sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanı Murat Gültekin de, 2015 yılının kanser rakamlarına ilişkin
bilgiler verdi. Yıllık teşhis edilen kanser olgusu sayısının 174 bin olduğunu vurgulayan Gültekin,
“Bunların yaklaşık 3’te 2’si erkeklerde yani 103 bin erkeklerde kanser teşhisimiz var, 31 bin de

kadınlarda. Erkeklerde tütüne bağlı kanserlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Birinci sırada akciğer,
ikinci sırada prostat, üçüncü sırada bağırsak kanseri geliyor. Erkeklerde doğrudan tütüne bağlı olarak
gelişen kanser sayısı 1 yılda 31 bin. Kadınlarda birinci sırada meme kanseri, ikinci sırada tiroit kanseri,
üçün sırada da kolon kanserini görüyoruz” diye konuştu.
Basın toplantısının ardından farkındalık yaratmak için gazetecilere boş kağıtlar dağıtarak kanser
hastaları için mesajlar yazılması istendi. Kutluk, Yalçın, Gültekin ve gazeteciler, boş kağıtlara yazdıkları
mesajları ellerine yapıştırarak, “Konuşan Eller” sloganıyla kanser hastaları için mesaj verdi.
Gazetecilerle çektirilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

