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Dünya Kanser Günü 2023

Dünya Kanser Günü Hakkında
4 Şubat Dünya Kanser Günü, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün 2000 yılında başlattığı 
küresel bir girişimdir. Dünya Kanser Günü destekçileri, dünya çapında farkındalığı artırarak, kanser 
eğitimini geliştirerek ve kişisel, toplumsal ve devlet düzeyinde harekete geçmeyi ve milyonlarca 
kanser ölümünün önlenebildiği ve hayati öneme sahip kanser tedavi ve bakımına herkesin kolaylıkla 
erişebildiği bir Dünya olması için çalışmaktadır.

2023: Kanser konunda “Tek ses olmak”
Dünya Kanser Günü için Dünya Kanser Kontrol Örgütü (UICC, Union for International Cancer 
Control”) tarafından 2022 yılında “üç yıl” için başlatılan “Dünya Kanser Günü kampanya” sı dünyanın 
her yerindeki insanların gereksinim duydukları kanser tedavisine erişimdeki zorluklara odaklanmıştır. 
‘Bakım açığını kapatın-Kanser bakımında daha ileriye’ temalı kampanya, Dünya genelinde kanser 
tedavisine erişimdeki zorlukları ifade etmekle ilgilidir. Bu açıdan yenilikçi olmak gerekir ve bu da ön 
yargılara meydan okumak ve gerçekçi yaklaşımlarla mümkündür. Tüm Dünyada kanser bakımındaki 
zorluklar hayatlara mal olmaktadır. Kanser tedavisine ihtiyacı olan insanlar birçok sorunla karşılaşabilirler. 
Gelir, eğitim, etnik köken, sosyal konum, engellilik gibi bireysel faktörler kanser tedavisine ve kanser 
bakımına ulaşımı zorlaştırmamalıdır. Bu durum herkesi etkileyebilir. Bu zorluklar aşılamaz değildir, 
üstesinden gelmek mümkündür. 

Kampanyada 2023 yılında değişim çağrısı yapmak ve harekete geçmek için arkadaş, aile, iş arkadaşları 
ve diğer tüm toplulukların tek ses olmasını amaçlamaktadır. Sadece inovasyon ve tıptaki gelişmelerle 
değil, aynı zamanda önemli bir etkiye sahip olabilecek en mütevazı eylemlerle bile dünyadaki 
ilerlemenin farkına vararak, herkes için kanser tedavisine erişimi sağlamak mümkün olabilir. 

www.dunyakansergunu.org adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Kanser nedir?
Bazı normal hücrelerin, oluşan değişiklikler sonucu kontrolsüz anormal bir büyümeye yol açarak 
tümör adı verilen kitle veya kitleler oluşmasına neden olan bir hastalıktır. Kan kanserleri de kan ve 
ilik içinde çoğalarak vücuda zarar verirler. Tedavi edilmediği takdirde, tümörler büyüyüp çevredeki 
normal dokuya veya kan dolaşımı ve lenfatik sistemler yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve 
sindirim, sinir ve dolaşım sistemlerini etkileyebilir veya vücut fonksiyonunu etkileyebilecek hormonlar 
salgılayabilir.



Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü
info@uicc.org
www.uicc.org

worldcancerday.org
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
Ataç 1 Sokak No: 21/1 06410  Yenişehir/Ankara
Tel: (0312) 431 29 50-51 Fax: (0312) 431 39 58
www.turkkanser.org • info@turkanser.org.tr

dunyakansergunu.org
Dünya
Kanser Günü
4 Şubat

Dünya
Kanser Günü
4 Şubat

#BakimAciginiKapatin  

#KanserBakimindaDahaIleriye 

#DunyaKanserGunu

dunyakansergunu.org 

Kanser

daha ileriye
bakımında

Küresel kanser gerçekleri
• Kanser, Dünya’da ikinci önde gelen ölüm nedenidir.

• DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, dünya çapında her beş erkekten 
birinin ve altı kadından birinin yaşamları boyunca kansere yakalanacağını ve sekiz erkekten birinin 
ve on bir kadından birinin hayatını kaybedeceğini tahmin etmektedir. Bu, 2020'de tahminen 19.3 
milyon yeni kanser vakasının görülmesi ve 10 milyon insanın kanserden ölmesi demektir. 

• 2040 yılına kadar dünya çapında yeni kanser vakalarının sayısının 30 milyona çıkması 
beklenmektedir. 

• Tüm kanser ölümlerinin yaklaşık %70'i düşük/orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Bu ülkelerin 
imkanları, kanserle yaşayan insanların ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak veya bu yükün sosyal 
veya ekonomik sonuçlarını yönetmek için maalesef yeterli değildir.

• Tüm kanserler birlikte ele alındığında kanserlerin en az üçte biri önlenebilir. Genetik faktörler ise 
toplamda tüm kanserlerin %5-10'unda rol oynamaktadır.

• Kanserden korunma, erken tanı ve tedavi için uygun stratejiler yoluyla her yıl 3,7 milyon kadar 
hayat kurtarılabilir.

• Kanserin Dünya’ya toplam ekonomik maliyetinin 1,16 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu, üretkenlik ve hane geliri kaybı, yaşam kalitesinin düşmesi, sakatlık ve nihayetinde erken ölüm 
anlamına gelmektedir.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün 2022-2024 yıllarındaki kampanyası, Uluslararası Kanser Kontrol 
Örgütü (UICC) tarafından, farkındalık yaratmak ve kanser hizmetlerindeki zorlukları ortadan kaldırmaya 
yardımcı olmak amacıyla Dünya çapında bireyleri, kuruluşları ve devletleri bir araya getirerek değişim 
yaratmayı hedeflemektedir.

Kampanya, dünya çapında birçok insanın hayat kurtaran koruyucu/önleyici hizmetlere, tanıya, 
tedaviye ve bakıma erişmesini engelleyen sosyoekonomik faktörler, ön yargılar ve farklılıklarla 
ilgili önemli engelleri vurgulamaktadır. Bu faktörler, kanserin oluşması ve kanserden hayatta kalma 
açısından büyük önem taşır.

Bu yılki Dünya Kanser Günü’nde, tütün, alkol ve sağlıksız gıda endüstrisinin yol açtığı kanserleri 
konuşuyoruz, bunlara bağlı kanserlerdeki eşitsizlikleri vurguluyoruz, konuyla ilgili tüm tarafları bu 
duruma karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

Dünya çapında kansere bağlı ölümlerin neredeyse yarısından fazlası (2019'daki dokuz milyondan 
fazla ölümün 4,45 milyonu) kansere yol açan nedenlerde ilk üç sırayı alan sigara, alkol ve yüksek 
vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilişkilidir.  Bu sebeplerin hepsi de bilinen, değiştirilebilir risk faktörleridir, 
yani müdahele edilebilir faktörlerdir. 
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Şekerli içecekler ve ultra işlenmiş gıdalar obezitenin bilinen sebepleridir. Bunlar vücut kitle indeksinin 
30’dan daha üst değerle çıkmasına yol açar ve hatta tütün ve alkol gibi bağımlılık yapıcı olarak 
tanımlanmaktadırlar.

Ülkemizde artan kanser yükü göz önüne alındığında, özellikle Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 
Derneği olarak, bu Dünya Kanser Günü'nde halk sağlığı otoritelerini kararlılıklarını güçlendirmeye ve 
şirketlerin kanserojen ürünlerini pazarlama ve satma olanaklarını ciddi şekilde kısıtlayan politikalar 
uygulamaya davet ediyoruz.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş kurumu Derneği, sağlıksız ürünlere erişimin ve bu ürünlerin 
tüketiminin azaltılması için, aşağıda belirtilen kanıtlanmış politika eylemlerini önermektedir:

1. Vergilendirmeyi artırın: ABD'de yapılan araştırmalar, sigara fiyatındaki %10'luk artışın yetişkin 
tüketimini %3-5 oranında azalttığını ve gençlerin yetişkinlere göre üç kata kadar daha duyarlı 
olduğunu gösteriyor.

2. Yaş kısıtlamaları ve indirimli satış noktaları dahil olmak üzere pazarlama sınırlamalarını uygulayın. 
İngiltere’de yapılan bir analiz, televizyonda saat 21:00'den önce abur cubur reklamlarının 
yasaklanmasının, çocukların yaşamları boyunca obeziteye bağlı sağlık sorunlarının azalmasıyla 
birlikte halk sağlığı açısından 1,9 milyar sterlinlik fayda sağlayacağını göstermiştir.

3. Etiketlemeyi iyileştirin: Ürün uyarı ve bilgi etiketleri uygulayın

4. Risk faktörlerine ilişkin bilgileri geliştirmek ve yanıltıcı reklamlara, pazar promosyonlarına ve 
politika müdahalelerine daha fazla karşı koymak için kapsamlı halk eğitim kampanyaları yürütün.

Sağlıksız ürünlerin agresif bir şekilde pazarlanması, hem ülkeler içinde hem de yüksek ve düşük gelirli 
bölgeler arasında dünya çapında kanser vakalarının sayısı ve ciddiyeti ile kansere bağlı ölümlerdeki 
farklılıkları da artırmaktadır. Savunmasız popülasyonlarda kanser daha sık görülmekte ve hayatta 
kalma şansları daha düşük olmaktadır. 

“Aslında önlenebilir olan milyonlarca kanser ölümü, politikalara müdahale eden ve kendi 
ticari ortamlarını güvence altına almak için bilimi kötüye kullanan duyarsız şirketler tarafından 
satılan sağlıksız ürünlerden kaynaklanmaktadır. Dünya Kanser Günü'nde, Uluslararası Kanser 
Kontrol Örgütü (UICC), insanların tütün, alkol ve aşırı işlenmiş gıda ürünlerine maruz kalmasının 
sınırlandırılmasına yönelik çabalarında hükümetleri desteklemeye hazırdır."

Cary Adams, UICC, Uluslararası Kanser Kontrolü Örgütü, Genel Müdür
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2022-2024 Teması: 
Bakım Açığını kapatın - Kanser Bakımında Daha İleriye
2022-2024 Dünya Kanser Günü kampanyası, “kanserde bakım ihtiyacı” hakkında farkındalığı artırmak 
ve daha fazla hizmet üretimini sağlamak için tasarlanmıştır. Kampanya, kanser konusunda çalışanları, 
bu konudaki tüm tarafları, devletleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki farklılıkları azaltmak 
ve kanser hizmetlerine erişimi iyileştirmek için ulusal ihtiyaçlara ve kaynaklara yönelik eylemlerde 
bulunmaya çağırıyor:

• Ülkelerde sağlık hizmetlerine ulaşmadaki sorunlarla ilgili sosyal faktörlerin tespiti ve giderilmesi

• Sosyo-demografik ve coğrafi faktörler, eğitim ve gelir farklılıklarının göz önüne alınarak bireylerin 
ihtiyaçlarını dikkate alan birey merkezli kapsayıcı ve toplumsal sağlık politikaları ve halk sağlığı 
politikalarının düzenlenmesi

• Toplum temelli, katılımcı bir yaklaşım benimseyen genel sağlık sigortası planlarına entegre edilmiş 
kapsamlı, kaynakları verimli kullanan ulusal kanser kontrol planlarının uygulanması

• Halk sağlığı yetkililerinin, bir ülkenin kanser yükünün ve ihtiyaçlarının net bir resmini sunan sağlam 
veri kayıtları oluşturması

• Kırsal nüfus için sağlık hizmetlerine etkin erişimi kolaylaştırmak için erişim ve ulaşım, konaklama ve 
çocuk bakımı desteği sağlanması

• Teknolojik yeniliklerin (dijital sağlık, mobil tarama üniteleri, kendi kendine örnekleme test kitleri) 
kullanımını genişletmek ve daha yaygın olarak kullanılabilmesi için gerekli kaynakların (personel, 
eğitim ve destek) sağlanması

“Kanser tedavisinde açığı kapatmak” derken neyi kastediyoruz?
Dünya nüfusunun yarısı temel sağlık 
hizmetlerinin tamamına erişemiyor. 
Durum, COVID-19 salgınıyla daha 
da kötüleşti ve yarım milyardan fazla 
insan sağlık hizmetleri maliyetleri 
nedeniyle aşırı yoksulluğa itildi.

Pek çok kanser türü için bugünün 
tıbbı ile, hayatta kalma oranlarının 
yükseldiği, hayranlık uyandıran 
ilerlemelerin olduğu bir zamanda 
yaşıyoruz. Buna rağmen, Dünyadaki birçok ülkede birçok insan, altyapı ve uzmanlık mevcut olsa bile, 
yeterli kanser bakımına etkin bir şekilde hala erişememektedir.

 

#Bakım Açığını Kapatın 
dunyakansergunu.org 
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Bu “özsermaye açığı” hayatlara mal olmaktadır. Eşitsizlik genellikle kaynakların eşitsiz dağılımı olarak 
ölçülse de, genellikle bu duruma etki eden altta yatan ek faktörler vardır. Bunlar “sağlığın sosyal 
belirleyicileri” olarak bilinir:

• Gelir düzeyi

• Eğitim

• Coğrafi konum

• Ülkenin kaynakları

• Cinsiyet normları

• Kültürel bağlamlar ve önyargılar

• Etnik köken, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik ve yaşam tarzına dayalı ayrımcılık ve varsayımlar

En dezavantajlı grupların ayrıca tütün, alkol, sağlıksız beslenme veya çevresel tehlikeler gibi bir dizi 
başka risk faktörüne daha fazla maruz kalma olasılığı daha yüksektir.

Sağlıkta eşitlik, sosyoekonomik durum, ayrımcılık veya sosyal olarak belirlenmiş diğer koşullar 
tarafından yaratılan engeller veya sınırlamalar olmaksızın herkesin tam sağlık potansiyeline erişme 
fırsatına sahip olduğu zaman sağlanacaktır.

Etkin ve geniş çapta erişilebilir kanser hizmetleri, sayısız kişiyi erken ve genellikle ıstıraplı bir 
ölümden kurtaracaktır. Sağlık hizmetlerinde daha fazla eşitlik aynı zamanda aileleri ve toplulukları 
güçlendirecek, daha fazla işgücü katılımı ile ekonomiye fayda sağlayacak ve sağlık bütçelerine net 
tasarruf sağlayacaktır.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Türkiye’nin en eski sivil toplum örgütlerinden birisi 
olarak bugüne kadar ülkemizde birçok ilke imza atmış ve kanser bakımının daha ileriye gitmesine 
önemli katkılar sağlamıştır. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nü ülkemize getiren örgüt olarak kanser 
konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizde kanser tedavisine erişimde ciddi 
iyileşmeler olmakla birlikte, büyük bir ülke olmasının getirdiği zorlukların yanı sıra, COVID-19 
pandemisinin etkisiyle de kanser taramaları aksamış, tanıda gecikmeler yaşanmıştır. Bu açıdan, 
kanser bakımında daha ileriye gidebilmek, bakım açığını kapatmak için tüm paydaşlar el ele 
vermelidir. 

Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı 
UICC, Dünya Kanser Kontrol Örgütü Eski Başkanı
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Her yıl 200.000’den fazla kanserin görüldüğü ülkemizde, kanser konusunda farkındalığı artırmak, 
tüm vatandaşlarımızın kanser bakımına erişimini sağlamak önemlidir. Bu açıdan,  Dünya Kanser 
günü’nde tüm Dünya ile birlikte “Tek ses” olduğumuzu göstermek, toplumsal farkındalığı 
artırmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un simgelerinden Boğaz köprülerini (Fatih 
Sultan Mehmet- Yavuz Sultan Selim köprüleri) ve Ankara’nın simgesi Atakule’yi Dünya Kanser 
Günü renkleri olan turuncu ve mavi renkler ile ışıklandırıyoruz. 

Prof Dr. Şuayib Yalçın, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Önceki Genel  Başkanı

Dünya Kanser Günü ile ilgili aşağıdaki bağlantılardan daha fazla bilgi alınabilir:
www.dunyakansergunu.org

www.worldcancerday.org

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Hakkında 

1947’de kurulan Türkiye’nin en eski ve en köklü kanser sivil örgütüdür. Dünyanın en kıdemli kanser 
örgütleri arasındadır. 1969 yılından beri UICC, Dünya Kanser Örgütü’nün üyesidir. Cumhuriyet 
döneminde ilk 100 yıl içinde, Kanser kontrolünün farklı alanlarında uzun yıllardır birçok ilklere imza 
atmış, Türkiye’nin ilk kanser hastanesini açmış, ilk kanser dergisi, ilk kanser haftasının kabul edilmesi, 
ilk kanser kongresi, ilk kanser istatistikleri, ilk kanserli hasta toplantıları, ilk umut evi gibi birçok başarılı 
faaliyetle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Dünya kanser günü etkinliklerini 
Türkiye’ye getiren örgüttür.  Başarılı çalışmaları ile 2008 yılında UICC tarafından yılın en başarılı kanser 
örgütü seçilmiştir. Kurum Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk 2014-2016 yıllarında Cenevre-İsviçre’deki 
Dünya Kanser Kontrol Örgütü’nün başkanlığını yapmıştır. 

www.turkkanser.org.tr

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Hakkında 

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) en büyük ve en eski uluslararası kanserle mücadele 
organizasyonudur. Doksan yıl önce, 1933 yılında Cenevre'de kurulan Uluslararası Kanser Kontrolü 
Örgütü'nün (UICC), 172 ülkede 1200'den fazla üye kuruluş sayısı ile, dünyanın önde gelen kanser 
topluluklarını, kanser örgütlerini, sağlık bakanlıklarını ve hasta gruplarını temsil etmekte ve kanser 
önleme ve kontrolünde politika yapıcıları, araştırmacıları ve uzmanları içermektedir. UICC ayrıca 
50'den fazla stratejik ortağa sahiptir.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ile istişare statüsüne sahiptir ve Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(IAEA) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile resmi ilişkileri vardır. 



Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü
info@uicc.org
www.uicc.org

worldcancerday.org
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
Ataç 1 Sokak No: 21/1 06410  Yenişehir/Ankara
Tel: (0312) 431 29 50-51 Fax: (0312) 431 39 58
www.turkkanser.org • info@turkanser.org.tr
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#BakimAciginiKapatin  

#KanserBakimindaDahaIleriye 

#DunyaKanserGunu

dunyakansergunu.org 

Kanser

daha ileriye
bakımında

UICC'nin kansere karşı mücadeleye adanmış dernekler, şirketler ve vakıflar da dahil olmak üzere 50'den 
fazla partneri vardır. UICC, NCD İttifakı, McCabe Hukuk ve Kanser Merkezi ve Uluslararası Kanser 
Kontrol Ortaklığı'nın (ICCP) kurucu üyesidir ve Ocak 2019'da “City Cancer Challenge” organizyonunu 
kurmuştur. UICC'nin misyonu, küresel kanser yükünü azaltma, daha fazla eşitliği teşvik etme ve kanser 
kontrolünün küresel sağlık ve kalkınma gündeminde bir öncelik olmaya devam etmesini sağlama 
çabalarında kanser topluluklarını birleştirmek ve desteklemek. Yenilikçi ve geniş kapsamlı kanser 
kontrol olayları ve girişimleri yoluyla küresel liderleri bir araya getirerek, bölgesel ihtiyaçları karşılayacak 
kapasiteler geliştirerek ve farkındalık kampanyaları geliştirerek bu hedefleri takip etmektedir. 
www.uicc.org 

Dünya Kanser günü hakkında
Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların 
birlikte yürüttüğü, milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı 
toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir. Dünya Kanser 
Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenmiştir. Aynı 
yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış, Dünyada 
ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri olmuştur. Kansere karşı artık her 
zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Dünya Kanser Günü 2023’de 
sizlere kanserde bakım açığı ile mücadele etmek ve bu konuda mesajları yaymak için daha da büyük 
bir platform sunarak rol oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Kampanyamızın sloganı 2022-2024 
yılları için “Bakım Açığını Kapatın” olarak belirlenmiştir. Dünya kanser gününde, 150’ye yakın ülkede 
gerçekleşen binlerce kampanya, milyonlarca tweet, çok sayıda sivil toplum örgütünün ve devletlerin 
katıldığı kampanya ile 2022 yılında da önceki yıllardaki büyük kampanyaların başarısına erişmiş, 160 
ülkede basılı, çevrimiçi ve ekran yayınında 24.000'den fazla medya ortamında yer almıştır. 2023 
kampanyasının 2022 kampanyasını daha ileri boyutlara taşıyacağı öngörülmektedir.  Bilgi almak, 
kişisel risk faktörlerini ortadan kaldırmak veya çabalarımıza destek vermek için bu web sitesinde 
gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz. 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’na bağışlarınızla güçlenmektedir. Bağış yapmak isterseniz 
aşağıdaki sitelerden bilgi alabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için:
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
info@turkkanser.org.tr

Tel: 0312 431 2950

www.dunyakansergunu.org
www.worldcancerday.org 
www.turkkanser.org
www.uicc.org


