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Dünya Kanser Günü Nedir?

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’dür ve kansere karşı açılan savaşta tüm dünyayı bir araya getir-
mekte ve dünyaya mesaj vermektedir. 

Dünya Kanser Günü her yıl farkındalığı artırarak, hastalık hakkında eğitim vererek ve hükümetlere 
savunuculuk yaparak önlenebilir milyonlarca kaybın önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Dünya Kanser Günü neden önemlidir?

Şu anda Dünya genelinde 8.2 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmektir. Bunlardan 4 
milyonu 30-69 yaş arasındaki yetişkinlerdir. Bu 4 milyon ölüm erken olarak kabul edilmekte ve önle-
nebilir kanserler arasında kabul edilmektedir. 

Dünya Kanser Günü zihinlerde ve dünya medyasında kanser profilini yükseltmek için ideal bir fırsat-
tır.

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM 
Bu yıl kansere karşı sloganımız “Yapabiliriz, yapabilirim” dir. Bu sloganla önlemeden tedaviye, birey-
den topluma, sivil toplumdan resmi kuruluşlara kadar herkesin kansere karşı yapılabilecek her türlü 
şeyi yapabileceği mesajı verilmektedir. 

Dünya Kanser Günü’nde insanlar-birlikte, grup olarak ya da bireysel olarak- üzerine düşeni nasıl 
yaptıklarını keşfedecektir.

Kanser farklı şekillerde herkesi etkilemektedir. Tüm insanların birey, aile ve toplum üzerindeki kan-
serin etkilerini azaltmaya yönelik tedbir alacak gücü vardır.

Dünya Kanser Günü “Ne yapabiliriz” için harekete geçmede ve söz vermede önemli bir fırsattır.

“Yapabiliriz, yapabilirim” seçeneklerini gerçekleştirmek için tercihiniz ne olursa olsun kansere karşı 
mücadelede bir fark yaratabiliriz ve yaratabilirsiniz. 

DÜNyA KANSER GÜNÜ’NÜN TEMEL AMAcI:
4 ŞuBaT’Ta KaNser HaKKıNDa KoNuŞmaK içiN DüNYa 
çapıNDa mümKüN olDuğu KaDar çoK iNsaNı Bir 
araYa GeTirmeKTir.
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uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, “Dünyanın kansere karşı yapabi-
leceği çok şey olduğunu, artık kanserin kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu, bu nedenle kanseri 
yenmek için yapılacakların Dünya Kanser Günü’nde “YapaBiliriZ, YapaBilirim” sloganı ile özetlen-
diğini, bu doğrultuda 150’den fazla ülkede kanserle uğraşanların dünyanın kansere karşı yapabile-
ceklerini söyleyeceklerini” belirtti.  

Türk Kanser araştırma ve savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayib yalçın, “Kurumun 
1947’den beri kanser kontrolünde yaptıklarının, bundan sonra yapabileceklerinin garantisi olduğu-
nu, “YapaBiliriZ, YapaBilirim” sloganını kurum çalışmaları çerçevesinde resmi sivil demeden tüm 
paydaşlarla daha ileriye taşıyacağını belirtti. ülkemiz insanları 70 yıldır kurumla birlikte yaptıklarını, 
önümüzdeki yıllarda da yapmaya devam edecektir” dedi. 

sağlık Bakanlığı Halk sağlığı Kurumu Kanser savaş Daire Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin ise “ülke-
mizin kanser kontrol planının korunmadan palyatif tedaviye kadar geniş bir alanı kapsadığını belir-
terek, bakanlığın kanser konusundaki çalışmalarının çağın  gerektirdiği şekilde çok yönlü olarak sür-
düreceğini” belirtti. sağlıklı bir çevre oluşturulabilir, kanser önlenebilir, kanser erken teşhis edilebilir 
temalarının önemini bir kez daha vurguladı. 

Mesajımız

Harekete geçebiliriz Sağlıklı yaşam tarzını 
seçebilirim

Kanseri önleyebiliriz Erken teşhisin hayat 
kurtardığını anlayabilirim

Algıları değiştirebiliriz Destek isteyebilirim

YAPABİLİRİMYAPABİLİRİZ
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Sağlıklı bir çevre 
yaratabiliriz

Başkalarını 
destekleyebilirim

Kanser tedavisine erişimi 
artırabiliriz

Kanser yolculuğumu 
yönetebilirim

Kaliteli kanser çalışmaları 
düzenleyebiliriz Sevebilirim, sevilebilirim

Bağlantılarımızı 
süreci iyileştirmede 
kullanabiliriz

Kendim olabilirim

Politikaları 
şekillendirebiliriz İşe dönebilirim

Kanser kontrolüne yatırım 
yapabiliriz Hikayemi paylaşabilirim

Etkiyi artırmak için 
birlikte çalışabiliriz Açıkça konuşabilirim
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Dünya Kanser Günü Hakkında
Dünya Kanser Günü her yıl 4 Şubat’ta uıCC (uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) önderliğinde üyeler, 
ortaklar ve tüm dünya güçbirliği yaparak küresel kanser salgınına karşı savaş açmaktadır. uıCC, 
Dünya Kanser Günü’nde kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir mil-
yonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. ayrıca hükümetler ve bireyler kansere 
karşı harekete geçmeye davet etmektedir.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Hakkında
1947’de kurulan Türkiye’nin en eski ve en köklü kanser sivil örgütüdür. Kanser kontrolünün fark-
lı 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 gibi bir çok başarılı faaliyetle ulusal ve uluslararası alanda çalışma- larını 
sürdürmüştür. Başarılı çalışmaları ile 2008 yılında uıCC tarafından yılın en başarılı kanser örgütü 
seçilmiştir. Kurum Başkanı prof. Dr. Tezer Kutluk 2014 yılında Cenevre-isviçre’deki dünya kanser 
kontrol örgütünün başkanlığına seçilmiştir. 

UIcc, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Hakkında
uıCC, küresel kanser yükünü azaltmaya çalışmakta, kanser konusunda çalışan sivil ve resmi örgüt-
leri, toplulukları bir araya getirerek kanser konusunda güç birliği oluşturmakta, imkanlar konusunda 
eşitliği hedeflemekte, dünyanın sağlığı ve kalkınması yönünde kanser kontrolü için  çalışmaktadır. 
uıCC, kanserle savaşan sivil örgütler arasında dünyanın en büyüğü olup 155 ülkede 800’den fazla 
üyesi bulunmaktadır.

Bu üyeler arasında dünyanın büyük kanser dernekleri, sağlık bakanlıkları, kanser enstitüleri, araş-
tırma enstitüleri, tedavi merkezleri ve hasta grupları bulunmaktadır. uıCC, dünya liderleriyle birlikte 
çalışarak, kanser kontrol önlemleri konusunda desteklerini almak ve Birleşmiş milletler Bildirgesi’n-
de belirtilen kanserle ilgili taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak konusunda çalışmaktadır.

uıCC Dünya Kanser Günü’nü aşağıda belirtilen konularda savunuculuk faaliyeti olarak kullanmaktadır:

•  Kanserin önlenmesi ve kontrolüne yönelik politikaların etkinliğini ölçmeye yönelik hedef ve gös-
tergeler ortaya koymak

•  Küresel kalkınma gündeminde kanserin önceliğini arttırmak

•  Kansere karşı küresel eylemi geliştirmek

uıCC ve farklı sektörlerde işbirliği yaptığı kuruluşlar, hükümetleri kanser ve diğer bulaşıcı olmayan 
hastalıklara karşı mücadelede zamanla yarışmaları konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. uıCC aynı 
zamanda “Bulaşıcı olmayan Hastalıklara Karşı Güç Birliği platformu” nun kurucu üyelerindendir. Bu 
grup, 170 ülkede 2000 kuruluşu kapsayan küresel bir sivil topluluktur .

Daha fazla bilgi için:
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Tel: 0312 431 2950
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