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1- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 milletvekilinin, kanser 
hastalığının boyutlarının araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/348) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
Ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser hastalığının hangi 

boyutlarda olduğunun tespiti, araĢtırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim ihtiyacı ve hasta 
sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi Ģekilleri dahil tüm eksikliklerin giderilmesi için gerekli 
önlemlerin ortaya konulması amacıyla Anayasamızın 98 ve Ġçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri 
gereğince bir Meclis AraĢtırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 16/04/2009 

 
1) Mehmet Serdaroğlu   (Kastamonu) 
2) ReĢat Doğru    (Tokat) 
3) Hasan ÇalıĢ    (Karaman) 
4) Ümit ġafak    (Ġstanbul) 
5) Oktay Vural    (Ġzmir) 
6) D. Ali Torlak    (Ġstanbul) 
7) Münir Kutluata    (Sakarya) 
8) Recai Yıldırım    (Adana) 
9) Yılmaz Tankut    (Adana) 
10) Alim IĢık    (Kütahya) 
11) Kemalettin Nalcı   (Tekirdağ) 
12) Hüseyin Yıldız   (Antalya) 
13) Murat Özkan    (Giresun) 
14) Akif AkkuĢ    (Mersin) 
15) Ġsmet Büyükataman   (Bursa) 
16) H. Hamit HomriĢ   (Bursa) 
17) Beytullah Asil    (EskiĢehir) 
18) Hasan Özdemir   (Gaziantep) 
19) Kamil Erdal Sipahi   (Ġzmir) 
20) Erkan Akçay    (Manisa) 
 
Gerekçe: Tüm dünyada ve ülkemizde yaygınlaĢarak, çağımızın en önemli sağlık 

problemi hâline gelen ve ülkemizde her yıl 100 bin civarında kiĢinin yakalandığı kanser 
hastalığıyla ilgili ve özellikle hasta sayısı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Kansere 
yakalanan hastalarımızın sayısı her geçen gün artarken, hastaneler dolup taĢmaktadır. Üstelik 
tedavi masrafları da bir hayli yüksek olan bu hastalıkta, sorun sadece hasta ile kalmayıp, tüm aile 
bireylerini de yakından ilgilendirmektedir. 

 
Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 57. Maddesi 

gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmıĢ olmasına rağmen ülkemizde gerçek 
kanser sayısı bilinmemektedir. 

 
Ülkemizde kanser tedavi hizmetlerinin organizasyonunda, en çarpıcı ve önemli nokta 

ülkemizdeki tıbbi onkologların ve hematologların sayısal yetersizliğidir. ġu an sayıları 350 bin 
olan kanserli hastaların tedavisini ve takibini yetersiz sayıdaki tıbbi onkolog ve hematolog üstlenip 
götüremeyeceğine göre, tedavi hizmetlerinin ilgili diğer uzmanlık alanlarından olabildiğince 
yararlanarak organize edilmesi zorunludur. 
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Sadece senede 1.000'in üzerinde akciğer kanseri tanısı konulan Ankara'nın merkezindeki 
Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesinde bile zaman zaman onkoloji uzmanının bulunmadığı 
unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken diğer bir nokta ise, göğüs hastalıkları uzmanlarının 
akciğer kanseri takip ve tedavisini üstlenmedikleri 5-6 yıl öncesinde, bu hastalara onkoloji 
kliniklerinde aylar sonrasına randevu verildiğidir. Göğüs hastalıkları uzmanlarının bu iĢi 
üstlenmelerinin nedenleri burada yatmaktadır. 

 
Ülkemizde 50 bini aĢkın lösemi hastası takip edilirken, yılda 15 bini aĢkın yeni lenfoma 

ve 10 bini aĢkın yeni lösemi olgusu saptanmaktadır. Lösemi ve lenfomada son 10 yılda yaĢam 
beklentisinin belirgin olarak artmıĢ olması, takip altındaki hasta sayısının katlanmasına yol 
açmaktadır. 

 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 2020 yılına kadar ülkemizde 54 yeni Kanser AraĢtırma 

Merkezine ihtiyaç olduğu yönünde açıklamalar yapmaktadır. Gerekli uzman ihtiyacının 
karĢılanması içinde üniversiteler ve tıp fakülteleri ile birlikte ortak çalıĢmaların yapılarak tespit ve 
çözümlerin belirlenmesi gerekmektedir. Erken teĢhis ile kanserle savaĢ politikasına yön verilmesi 
ve nüfus tabanlı kanser kayıt sistemlerinin kurulması ve daha sağlıklı veri toplanması 
sağlanmalıdır. 

 
Medikal onkoloji konusunda, uzmanın yetiĢmesi seneler almaktadır. 11 milyon nüfuslu 

Yunanistan'da bile medikal onkolog sayısı bizden fazladır. Bu konudaki yetiĢmiĢ eleman sayımız 
gerçekten yetersizdir. Üstelik sadece onkolog yetiĢtirmekte yeterli değildir. Patolojide uzmanınız 
yoksa yeterli onkolog olması da bir Ģey ifade etmez. O nedenle, radyolog, stolog, ve patologların 
yetiĢtirilmesine önem vermeli ve insan kaynakları yetersizliğini gidermeliyiz. Bir medikal onkolog 
ve hematolog günümüzde ancak 40 yaĢında göreve baĢlayabilmektedir. Bu uzmanların 
yetiĢtirilmesi konusunda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu da aĢikârdır. 

 
Bütün bu sorunları ülke düzeyinde çözümlemek üzere kural koyucu ve denetleyici bir 

kurulun oluĢturulmasına büyük bir gereksinim vardır. Adı ve yetki sınırları çalıĢmalarla 
saptanacak böyle bir ulusal kanser kurumunun oluĢturulması, hem ülkemizde kanser sorununun 
disipline edilmesi açısından hem de pahalı tedavilerinin hasta ve aileye yük olmaması açısından, 
hastalarımızın teĢhis ve tedavilerinde en geliĢmiĢ yöntemlerden yararlanmaları bakımından büyük 
önem taĢımaktadır. 

 
ĠĢte tüm bu nedenle ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser 

hastalığının hangi boyutlarda olduğunun tespiti, araĢtırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim 
ihtiyacı ve hasta sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi Ģekilleri dâhil tüm eksikliklerin 
giderilmesi için gerekli önlemlerin ortaya konulması amacıyla Anayasamızın 98 ve Ġçtüzüğün 104 
ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis AraĢtırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 
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2- Tokat Milletvekili ReĢat Doğru ve 20 milletvekilinin, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde yaĢanan kanser vakalarının araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/551) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢanan kanser vakalarındaki artıĢın araĢtırılarak, alınması 

gereken tedbirler amacıyla Anayasanın 98, Ġçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis 
AraĢtırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

 
1) ReĢat Doğru                                            (Tokat) 
2) Muharrem Varlı                                      (Adana) 
3) Oktay Vural                                            (Ġzmir) 
4) Hasan ÇalıĢ                                             (Karaman) 
5) Süleyman Latif Yunusoğlu                     (Trabzon) 
6) Kamil Erdal Sipahi                                  (Ġzmir) 
7) Behiç Çelik                                             (Mersin) 
8) Hüseyin Yıldız                                        (Antalya) 
9) Yılmaz Tankut                                        (Adana) 
10) Akif AkkuĢ                                           (Mersin) 
11) Mustafa Enöz                                        (Manisa) 
12) Recep Taner                                          (Aydın) 
13) Ertuğrul Kumcuoğlu                             (Aydın) 
14) Osman DurmuĢ                                    (Kırıkkale) 
15) Alim IĢık                                               (Kütahya) 
16) Mehmet Günal                                      (Antalya) 
17) Zeki Ertugay                                         (Erzurum) 
18) Ali Uzunırmak                                      (Aydın) 
19) Sabahattin Çakmakoğlu                        (Kayseri) 
20) Metin Çobanoğlu                                  (KırĢehir) 
21) Cumali DurmuĢ                                    (Kocaeli) 
 
Gerekçe: TÜBĠTAK'ın desteğiyle 2.5 yılda hazırlanan Doğu Karadeniz kanser 

haritasıyla, 250 kilometrelik yüksek gerilim hattının ölüm saçtığı belirlenmiĢtir. Ġstanbul Teknik 
Üniversitesi (ĠTÜ) tarafından yürütülen proje ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kanser haritası 
çıkarılmıĢtır. 

 
Çevresel faktörlerin kanser vakalarına olan etkisini belirlemeyi amaçlayan araĢtırmada, 

Doğu Karadeniz Bölgesi‘ndeki 250 kilometrelik Yüksek gerilim hattının adeta ölüm saçtığı ortaya 
çıkmıĢtır. TÜBĠTAK'ın desteği ile yapılan proje kapsamında, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kanser 
vakalarının yaygın olarak hangi bölgelerde görüldüğü ve çevresel koĢullara bağlı olarak hangi 
kanser türleri ile sık karĢılaĢıldığı incelenmiĢtir. Kanser vakalarının bölgenin arazi yapısı, bitki 
örtüsü, su ve toprak kaynakları, enerji nakil hattı gibi çevresel faktörlerle iliĢkili olup olmadığı 
araĢtırılmıĢ, Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, 2000-2007 yılları arasında görülen 15 bin 299 kanser 
vakası dikkate alınarak yapılan araĢtırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

 
AraĢtırmaya göre, kanser vakası yoğunluğunda, güney ve doğu yamaçlarında 

yaĢayanlarda Deri Kanserinin diğer yamaçlara göre daha yoğun olduğu; mide, kalın bağırsak ve 
prostat vakalarının daha çok 250 metre arazi rakımının altında yaĢayan insanlarda görüldüğü 
belirlenmiĢtir. Akciğer vakalarının tarımsal alanlarda yoğun olduğu, radon gaz ölçüm değerlerinin 
yüksek olduğu bölgelerde ise akciğer ve deri kanserlerinin diğer bölgelere oranla daha yoğun 
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olduğu tespit edilmiĢtir. Kayaç türü volkanik olan bölgelerde mide ve meme kanserinin, granitoid 
olan bölgelerde ise mide kanserinin daha yüksek olduğu da araĢtırmanın ortaya koyduğu bir baĢka 
sonuçtur. Ayrıca bölgedeki 558 su numunesinde kanserojen etki yapan ağır metallerin analizi 
yapılmıĢtır. Ġncelemede, 103 numunede arsenik, 290 numunede kurĢun, 306 numunede ise 
selenyum değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün limit değerlerinin üzerinde olduğu ortaya 
çıkmıĢtır. 

 
AraĢtırmanın en çarpıcı sonucu ise, yaklaĢık 250 kilometrelik yüksek gerilim hattının 

kanser vakalarına etkisinin tespiti olmuĢtur. Enerji hattına 600 metre mesafe içerisinde bulunan 
yerleĢim yerlerindeki kanser vakalarının, hattın dıĢındaki yerlere oranla oldukça yüksek olduğu 
ortaya çıkmıĢtır. 

 
Enerji hattı çevresindeki yerleĢim alanları risk altındadır. Hat çevresindeki yerleĢim 

alanları da risk altındadır. Dünyadaki bilimsel çalıĢmalarda, elektromanyetik radyasyon yayan 
yüksek gerilim hatlarının kansere yol açtığı ortaya çıkmıĢtı. 

 
Konunun bir kez de Meclis tarafından araĢtırılarak bu bölgede yaĢayan vatandaĢlarımız 

sağlıklı ve güvenilir bölgelere nakledilmesi veya yüksek gerilim hatları güzergâhının gözden 
geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 
AraĢtırma önergemiz bu amaçla hazırlanmıĢtır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

3- Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ ve 19 milletvekilinin, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da artıĢ gösteren kanser vakalarının araĢtırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/666) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son yıllarda artıĢ gösteren Kanser 

vakalarının nedenlerinin araĢtırılması amacıyla Anayasa'nın 98. TBMM Ġçtüzüğü'nün 104 ve 105. 
maddeleri gereğince bir AraĢtırma Komisyonu'nun kurulmasını saygılarımla arz ederim. 
26.02.2010 

 
1) Selahattin DemirtaĢ                    (Diyarbakır) 
2) Gültan KıĢanak                          (Diyarbakır) 
3) Ayla Akat Ata                            (Batman) 
4) Bengi Yıldız                               (Batman) 
5) Akın Birdal                                (Diyarbakır) 
6) Emine Ayna                               (Mardin) 
7) Fatma Kurtulan                          (Van) 
8) Hasip Kaplan                             (ġırnak) 
9) Hamit Geylani                            (Hakkâri) 
10) Ġbrahim Binici                          (ġanlıurfa) 
11) Nuri Yama                               (MuĢ) 
12) Mehmet Nezir KarabaĢ            (Bitlis) 
13) Mehmet Ufuk Uras                  (Ġstanbul) 
14) Osman Özçelik                         (Siirt) 
15) Özdal Üçer                               (Van) 
16) Pervin Buldan                          (Iğdır) 
17) Sebahat Tuncel                         (Ġstanbul) 
18) Sevahir Bayındır                      (ġırnak) 
19) Sırrı Sakık                                 (MuĢ) 
20) ġerafettin Halis                         (Tunceli) 
 
Gerekçe: Kürtlerin yoğun olarak yaĢadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, sağlık 

sorunlarının en çok yaĢandığı bölgelerin baĢında gelmektedir. Çetin coğrafyası, ekonomik 
sorunları ve yeteri kadar önem ve destek verilmemesi nedeniyle, bölge halkı sağlık konusunda 
sürekli sorunlar yaĢamıĢtır. BaĢta hastaneler olmak üzere, sağlık kurumlarının yetersiz olması, 
sağlık personelinin bölgede çalıĢmak istememesi ve bu konuda bir önlem alınamaması neticesinde, 
halk çoğu zaman doktor bulamamıĢ, tedavi için batı illerine gitmek zorunda kalmıĢlardır. 

 
Özellikle son yıllarda, baĢta Hakkâri ve ilçeleri olmak üzere Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda kanser vakası yaĢanmaktadır. Neredeyse her ailede bir kanser 
hastası bulunmakta, bu durum herkesin dikkatini çekmiĢtir. Özellikle Hakkâri'de bu kadar çok 
kanser vakasının yaĢanması, bu hastalığı tetikleyen nedenlerin araĢtırılması gerektiği hususunu 
gündeme getirmektedir. Kansere yakalanan hastalar, bu bölgelerde hiçbir Ģekilde tedavi 
edilemedikleri gibi, hastalık teĢhisi dahi konulamamaktadır. 

 
Bilindiği üzere geç teĢhis, hastalığı tetiklemekte ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara 

neden olmaktadır. Bu nedenle, hastalar yetersiz ekonomik koĢullarına rağmen, Ankara ve Ġstanbul 
baĢta olmak üzere büyük illerin hastanelerine baĢvurmaktadırlar. Hastalar, kemoterapi ve 
radyoterapi için dahi Ankara'ya defalarca gelmek zorunda kalmaktadırlar. Bu hastaların yaĢadığı 
sorunların ve çözümlerinin de mutlaka araĢtırılması gerekir. Bölgedeki hastanelerin çoğunda 
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Onkoloji ve Hematoloji bölümleri bulunmadığı gibi, uzman hekim ve teknik altyapı da yoktur. 
Oysa ki, bu bölgelerde sıklıkta görülen kanser vakalarının dikkate alınarak, her il ve ilçe 
hastanelerinde bu hastalıkla ilgili bölüm ve hekim bulundurulmalıdır. 

 
Ancak bundan daha önemli olan, ölümcül bir hastalık olan kanser hastalığının özellikle 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son yıllarda büyük artıĢ göstermesinin çok acil bir 
Ģekilde araĢtırılıp, bunun önleminin alınmasıdır. Uzmanların yaptığı bilimsel araĢtırmalara göre, 
özellikle bu bölgelerde "Mide Kanseri" çok görülmektedir. Bunun nedenleri mutlaka araĢtırılarak, 
önlem alınması gerekmektedir. En ölümcül kanser türleri arasında yer alan mide kanserinin bu 
bölgelerde sık görülmesinin nedeni bu bölgelerde yaĢayan yurttaĢların sağlıklı bir beslenme 
olanaklarının bulunmaması ve yaĢanan ekonomik sıkıntılardır. Bunun nedenler ve önlemleri bir an 
önce araĢtırılıp, devletin müdahale etmesi gerekir. 

 
Bu bölgelerde yaĢanan kanser hastalıklarının önlenmesi ya da en azından sonuçlarının 

önüne geçebilmek için, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan her ilde bir kanser 
araĢtırma merkezinin açılması kaçınılmaz olmuĢtur. Çünkü bu hastalığa yakalanan kiĢiler için, ne 
yazık ki yaĢadıkları yerlerdeki hastanelerde teknik ve deneyimli kadro yetersizliğinden dolayı 
hastalıkları geç teĢhis ediliyor ve artık tıbben yapılacak bir Ģey kalmıyor. 

 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son yıllarda artıĢ gösteren kanser vakalarının 

nedenleri ve önlemleri için derhal bir Meclis AraĢtırma Komisyonu Kurulması gerekmektedir. 
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4- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 milletvekilinin, kanser hastalığı 
konusunun araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/667) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı'na 
 
Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de sağlık sorunlarının baĢında gelen kanser 

hastalığının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla ekte sunmuĢ 
olduğumuz gerekçe doğrultusunda, Anayasanın 98'inci ve Ġçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri 
gereğince Meclis AraĢtırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

 
1) Cevdet Erdöl                              (Trabzon) 
2) Öznur Çalık                                (Malatya) 
3) Rüstem Zeydan                          (Hakkâri) 
4) Veysi Kaynak                            (KahramanmaraĢ) 
5) Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu      (Siirt) 
6) Ahmet Aydın                             (Adıyaman) 
7) Abdullah ÇalıĢkan                      (KırĢehir) 
8) Fatih Metin                                 (Bolu) 
9) Ġlhan Evcin                                 (Yalova) 
10) Hasan Altan                             (Kastamonu) 
11) Halil Mazıcıoğlu                       (Gaziantep) 
12) Lokman Ayva                          (Ġstanbul) 
13) Mehmet Nil Hıdır                     (Muğla) 
14) Mehmet Müezzinoğlu              (Ġstanbul) 
15) Abdurrahman Arıcı                  (Antalya) 
16) Fatih Öztürk                             (Samsun) 
17) Ġbrahim Yiğit                            (Ġstanbul) 
18) Hüseyin Devecioğlu                 (Kilis) 
19) Nuri Uslu                                 (UĢak) 
20) Cemal TaĢar                             (Bitlis) 
21) Abdulmuttalip Özbek               (Hakkâri) 
22) Ertekin Çolak                           (Artvin) 
 
Genel Gerekçe: Kanser hastalığı dünyada son birkaç yıldır giderek artarak birinci ölüm 

nedeni hâline gelmiĢtir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2000-2007 arasında 
kanserden ölen kiĢi sayısı yaklaĢık %  32 oranında artarak 2007 yılında 7,9 milyon kiĢiye 
çıkmıĢtır. Yani bütün ölümlerin yaklaĢık %  13'ü kanserden kaynaklanmıĢtır. Yine aynı dönemde 
yeni vaka sayısı 12 milyonun üzerine çıkarken kanserle yaĢayan vaka sayısı ise 25 milyon 
civarındadır. 2030 yılında özellikle geliĢmekte olan ülkelerde kanser sayısı, kanser ölümleri ve 
kanserle yaĢayan hastalarda 2005 verilerine göre 3 kat artıĢ beklenmektedir. 

 
Türkiye'de toplam ölümlerin içinde kanserden kaynaklanan ölümlerin oranı 2000 yılı 

için hastalık yükü çalıĢmasında % 13,1 olarak hesaplanmıĢtır. 
 
Türkiye'de 2004 sonu itibarıyla yüz binde 167 olan kanser görülme hızının, 2005 yılında 

yüz binde 180,3'e, 2006'da ise yüz binde 200'ün üzerine çıktığını göstermektedir. Bunun anlamı, 
ülkemizde her sene yaklaĢık 150 bin yeni kanser vakasının tespit edilmesi demektir. 
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Türkiye, AB ülkeleri içinde 2,3 milyar avro ile kansere toplamda en fazla harcama yapan 
ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Kanser artıĢı ile kansere harcanması gereken rakamın 2030 
yılı için 10 milyar avroyu aĢması beklenmektedir. 

 
Uzun dönemde gerekli önlemler alınmadığı takdirde, kanser Türkiye sağlık sistemi için 

ciddi bir risk oluĢturma potansiyeline sahiptir. Türkiye nüfusu her geçen gün yaĢlanmaktadır. YaĢlı 
nüfusun artıĢının yanısıra sigara ülkemizdeki kanser artıĢının en önemli nedenidir. 

 
Kanserin kontrolünde en önemli aĢama kanserin önlenmesi yani birincil korunmadır. Bu 

aĢamadaki en önemli yaklaĢım sigara ve tütünle mücadeledir. Bugün için ülkemizde sigara ile 
ilgili kanserlerden yılda 90.000'den fazla yaĢam kaybolmaktadır ki bu her gün 150-200 kiĢi 
demektir. Ġkincil korunmada kanser taraması ve erken yakalama önem taĢır. Bu nedenle Kanser 
Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) açılmıĢtır. Ülkemizde yaklaĢık 300 KETEM‘e 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacımızın 120‘si açılmıĢtır ve her ilimizde en az bir tane KETEM 
bulunmaktadır. Kanser tedavisi için (üçüncül korunmada) çağdaĢ ve uygun tedavi yaklaĢımları 
konusunda insan kaynaklarının yeterliliği de diğer önemli bir konudur. 

 
Çevresel kanserlerden asbest ve erionite bağlı kanserler ülkemizde dünya ortalamasından 

700 kat daha fazladır. Arsenik ciddi bir çevresel kanserojen olarak dikkat çekmekte ve bu 
faktörlerle savaĢ multidisipliner bir yaklaĢım gerektirmektedir. Elektrik yüksek gerilim hatları ve 
elektromanyetik alanların düzenlenmesi, yanlıĢ beslenmenin önüne geçilmesi, alkol tüketiminden 
kaçınılması konusunda vatandaĢlarımızın bilinçlenmesi, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivitenin 
yaygınlaĢtırılması kanserin önlenmesi için önem taĢımaktadır. 

 
Kanserin kontrol edilebilmesi için en önemli konulardan biri de gerek önlem gerekse 

kanser oluĢumuna ve tedavisine yönelik bilimsel çalıĢmaların ve araĢtırılmaların yapılmasıdır, 
ancak maalesef Ģu anda yılda 900 olan bilimsel çalıĢmalarımız yeterli düzeyde değildir. 

 
Kanserin kontrol altına alınmasına yönelik olarak; ulusal politikaların oluĢturulması, 

kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu, kansere yol açan bireysel ve çevresel 
risk faktörlerinin belirlenmesi, bu konuda kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesine 
yönelik faaliyetlerde bulunulması, kanser tarama, teĢhis ve tedavi standartlarının oluĢturulması, 
çeĢitli projelerin yürütülmesi gibi konularda çalıĢma ve araĢtırmalar yapılmalıdır. 

 
Çağımızın en önemli sağlık problemi olan kanserin ülkemizde kontrolü için yapılacak 

iĢlemleri hızlandırması, disiplinler arası koordinasyonu sağlaması ve kolaylaĢtırması amacıyla 
yüce Meclisimizde bir araĢtırma komisyonu kurulması ve bu komisyon marifetiyle konunun 
irdelenmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinin önemi açıktır. 
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5- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23 milletvekilinin, kanser hastalığı 
konusunun araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/668) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
―Çağın hastalığı‖  olarak adlandırılan ve gün geçtikçe görülme yaĢı düĢen ve yaygınlaĢan 

kanser hastalığı konusunun Meclis çatısı altında detaylıca incelenebilmesi ve çözüm önerilerinin 
uzmanların, hastaların ve hasta yakınlarının fikrinin de alınması yoluyla ortaya konabilmesi için 
TBMM Ġç Tüzüğü‘nün 104 ve 105. maddeleri  ve Anayasa‘nın 98. maddesi gereğince bir Meclis 
araĢtırması açılmasını arz ederiz. 

 
1) Tekin Bingöl                              (Ankara) 
2) Ali Koçal                                    (Zonguldak) 
3) Gürol Ergin                                (Muğla) 
4) Durdu Özbolat                           (KahramanmaraĢ) 
5) Hüseyin Ünsal                           (Amasya) 
6) Ramazan Kerim Özkan              (Burdur) 
7) Ali Rıza Öztürk                          (Mersin) 
8) Muhammet Rıza Yalçınkaya      (Bartın) 
9) Ali Ġhsan Köktürk                      (Zonguldak) 
10) Ergün Aydoğan                        (Balıkesir) 
11) Rasim Çakır                             (Edirne) 
12) Orhan Ziya Diren                     (Tokat) 
13) Metin Arifağaoğlu                    (Artvin) 
14) Faik Öztrak                              (Tekirdağ) 
15) ġahin Mengü                            (Manisa) 
16) Kemal Demirel                         (Bursa) 
17) ġevket Köse                             (Adıyaman) 
18) Ali Oksal                                  (Mersin) 
19) Bilgin Paçarız                           (Edirne) 
20) Ahmet Küçük                           (Çanakkale) 
21) Mehmet Ali Özpolat                 (Ġstanbul) 
22) Ali Rıza Ertemür                      (Denizli) 
23) Mevlüt CoĢkuner                     (Isparta) 
24) YaĢar Tüzün                             (Bilecik) 
 
Gerekçe: Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu‘nca yayımlanan bilgilere göre 

―Dünyada her yıl 12 milyon kiĢiye kanser tanısı konulmakta ve 7.6 milyon kiĢi kanserden 
ölmektedir. Önlem alınmazsa, dünya genelinde kanser yükünün artarak 2030 yılında 26 milyon 
yeni tanı kanser vakasına ve 17 milyon ölüme ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Kanserde en hızlı 
artıĢ ise ülkemizin de içinde bulunduğu düĢük ve orta gelirli ülkelerde olacaktır.‖  Sağlık 
Bakanlığınca yayımlanan ve 2000-2006 yıllarını kapsayan güncel bir araĢtırmaya göre ise, 
Türkiye‘de 396 bin kanser vakası bulunmakta ve her yıl 140 bin kiĢi kanserden yaĢamını 
kaybetmekte ve bu rakamın önümüzdeki 20 yılda 500 bine çıkacağı tahmin edilmektedir. Her yıl 
ortalama 150 bin yeni kanser tanısı konurken, yine 20 yıl içinde hasta sayısının 1,5 milyona 
ulaĢacağı öngörülmektedir. Kanserin Türkiye'ye yıllık maliyetinin ise 2,5 milyar doları bulduğu 
hesaplanmaktadır. 

 
Rakamların açıkça ortaya koyduğu üzere, kanser hastalığının yayılımını önlemek için en 

kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planının üzerinde çalıĢılması ve alınması gereken tedbirlerin 
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tartıĢılması Ģarttır. Çünkü ülkemizde kanser hastalığının yayılma hızına karĢın bu konuda yeterli 
teknik ve insani imkân bulunmamaktadır. Ülkemizde 28 üniversitede onkoloji merkezi 
bulunurken, profesör seviyesindeki onkolog sayısı 113, doçent ise 78‘dir. Görülen kanserli vaka 
sayısına karĢın uzman kiĢi sayısının yetersiz olduğu bir gerçektir. Ayrıca meme kanseri teĢhisinde 
önemli bir araç olan mamografi cihazı eksikliği ve mamografi cihazı kullanabilen eğitimli personel 
sayısının yetersizliği gibi sebeplerle 1 hatta 2 yıl sonrasına randevu verildiği de bilinen bir 
gerçektir. Oysa kanser hastalığı ile ilgili en önemli adım erken ve hızlı teĢhis ile müdahaledir. 

 
Onkolojide uzman ve kanser tedavisi yapan tam teĢekküllü merkez sayısının yetersizliği 

ile mücadele edilmeli ve bu merkezlerin sayısının artırılabilmesi, eğitimli personel sayısının, 
teknik cihaz sayısının artırılabilmesi için ne gibi teĢvik edici önlemler alınabileceği tartıĢılmalıdır. 
Hematoloji ve onkoloji uzmanı sayısının olması gereken seviyeye ulaĢması için çalıĢılmalıdır. 

 
Yüksek maliyetli bir hastalık olarak kanserle mücadelede devletin hasta ve hasta 

yakınının yanında olması ve her aĢamada maddi manevi desteği ile yurttaĢına destek olması 
gerekmektedir. Ancak günümüzde her hastanın son teknolojilere ve yeni çıkan ilaçlara 
ulaĢabildiğini söylemek ne yazık ki yukarıda sıralanan sebepler yüzünden mümkün değildir. 

 
Kanser hastalığı ile mücadelede hastalara maddi destek sağlanması gerekirken, Sağlık 

Bakanlığı'nın çeĢitli genelgeler ile hücre yayılımını önleyici ilaçların kullanımını ve dolayısıyla 
SGK tarafından ödenmesini sınırlandırması kabul edilebilir bir tutum değildir. 

 
Yukarıda özetlenen sebeplerle, kanser hastalığının sebep ve sonuçları ile topluma ve 

bireylere, gelecek kuĢaklara etkisinin araĢtırılabilmesi, önleyici çalıĢmaların nasıl 
yaygınlaĢtırılabileceğinin tartıĢılması ve konunun uzmanlarının, hastaların ve hasta yakınlarının 
görüĢ ve önerilerine baĢvurulabilmesi amacıyla bu araĢtırmanın açılmasının uygun olacağı 
düĢünülmektedir. 
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FAO BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu 

FCTC Tütün Kontrolü Hakkında Çerçeve SözleĢme 

FDA Amerikan Gıda ve Ġlaç Ġdaresi 

FIGO Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu 

GAP Ġyi Tarım Uygulaması (Good Agricultural Practices) 

GBP GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı  

GDO  Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma 

GDP Gayrisafi Yurt Ġçi Hasıla (Gross Domestic Product) 

GGK Gizli Kan Testi 

GHP Ġyi Hijyen Uygulaması 

GLOBOCAN Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumunun Dünya Kanser Ġstatistikleri Yazılımı 

GMP Ġyi Üretim Uygulamaları 

GRAS Güvenli Kabul Edilen (Generally Recognized As Safe) 

GSMH Gayrisafi Millî Hasıla 

GSSGM Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

GSYĠH Gayrisafi Yurt Ġçi Hasıla 

GVM Gönüllü Verici Merkezleri 

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları 

HBV Hepatit B Virüsü 

HCA Hetorosiklik Aminler 

HCV Hepatit C Virüsü 

HGF Hermann von Helmholtz Birliği Merkezleri  
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HHV Ġnsan Herpes Virüsü 

HIV Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü  

HKHNM Hematopoetik Kök Hücre Nakli Merkezlerinin 

HLA Ġnsan Doku Uygunluk Antijenleri 

HPV Ġnsan Papilloma Virüsü 

HTLV Ġnsan T-hücresi Lenfotropik Virüsü 

HYA Hastalık Yükü AraĢtırması 

IACR Uluslararası Kanser Kayıtçıları Birliği 

IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 

IARC Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumu 

IBCSG Uluslararası Meme Kanseri ÇalıĢma Grubu 

ICD Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 

ICDO Uluslararası Onkolojik Hastalıklar Sınıflaması 

ICNIRP  Uluslararası ĠyonlaĢtırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu   

ICRP Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu  

IEEE Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 

IELSG Uluslararası Ekstranodal Lenfoma ÇalıĢma Grubu 

IEO Avrupa Onkoloji Enstitüsü 

IF Etki Katsayısı 

IGF-I  Ġnsülin Benzeri Büyüme Faktörü  

INCA Brezilya Ulusal Kanser Enstitüsü 

INSEE Fransız Ulusal Ġstatistik ve Ekonomik Analiz Enstitüsü 

INSERM Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi AraĢtırma Enstitüsü 

IORT Meme Kanseri Ġç Operasyon Radyoterapisi 

IOSI  Güney Ġsviçre Onkoloji Enstitüsü 

IPPC Uluslararası Bitki Koruma Birliği  

IR Kızıl Ötesi Radyasyon 

ISE Ġsteyerek GüneĢe Maruz Kalma 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kurumu 

ĠEGM  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

ĠKĠP Ġzmir Kanser Ġnsidansı ve Veri Toplama Projesi 

JCI Uluslararası Sağlık Hizmetleri Komisyonu 

JECFA Gıda Katkıları Uzmanlar Komitesi 

KAMAG TÜBĠTAK Kamu AraĢtırmaları Destek Grubu 

KETEM Kanser Eğitim, Tarama ve Erken TeĢhis Merkezleri  

KGTA Küresel Gençlik Tütün AraĢtırması 

KĠDEM  Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi 

KKTM Kordon Kanı Toplama Merkezleri 

KOM Kapsamlı Onkoloji Merkezleri 

KS  Kaposi Sarkomu 

KSDB  Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 

KSHV Kaposi Sarkomu ile ĠliĢkilendirilen Herpes Virüsü  

KT Kemoterapi 

KYTA Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması 

LF DüĢük Frekans 

LGA Büyük Genomik DeğiĢiklikler 

LĠNAC Lineer Akselaratör Cihazı 

LNT Doğrusal EĢiksiz Hipotez 

MAM Marmara AraĢtırma Merkezi 

MDG Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium Development Goals) 

MECC Orta Doğu Kanser Konsorsiyumu 
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MECC CRP Orta Doğu Kanser Konsorsiyumu BirleĢik Kanser Kayıt Merkezi Projesi 

MED Minimal Eritem Dozu 

MEDA Akdeniz Kalkınma ve ĠĢbirliği Programı 

MĠKA Mide Kanseri AraĢtırması 

MĠLC Fransa Kanserle Mücadele Bakanlıklar Arası Komisyonu 

MKL Maksimum Kalıntı Limiti 

MPOWER Tütün Salgınını Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi 

MRI Manyetik Rezonans Görüntüleme 

MRL Maksimum Kalıntı Limiti (Maximum Residue Level) 

MRPL Gerekli En DüĢük Performans Sınırı (Minumum Required Performance Limit) 

MSG Mono Sodyum Glutamat 

NACCR Kuzey Amerika Kanser Kayıtçılar Birliği 

NBCCEDP Amerikan Ulusal Meme ve Serviks Kanseri Erken Tanı Programı 

NCC Kore Ulusal Kanser Merkezi 

NCCCP Amerikan Ulusal Kapsamlı Kanser Kontrol Programı 

NCCRI  Kore Ulusal Kanserle SavaĢ AraĢtırma Enstitüsü 

NCI  Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü 

NCIC Kanada Ulusal Kanser Enstitüsü 

NCPR Amerikan Ulusal Kanser Kayıtçılığı Programı 

NHA-NES Amerika Ulusal Sağlık ve Beslenme AraĢtırması  

NICE Ġngiliz Milli Kanser AraĢtırma Enstitüsü (National Cancer Research Institute) 

NIH Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü 

NISE Ġstemeyerek GüneĢe Maruz Kalma 

NMSC  Melanom Olmayan Cilt Kanseri 

NOEL Hiçbir Toksik Etkinin görülmediği Toksik Doz 

ODS Ozon Tabakasını Ġncelten Maddeler 

OECD Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı  

OECD NEA OECD Nükleer Enerji Ajansı 

OECI  Avrupa Kanser Enstitüleri Örgütü 

OHM Onkoloji Hizmet Birimleri 

OIE Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi 

ORCI  Tanzanya Ulusal Kanser Enstitüsü 

OSB Organize Sanayi Bölgesi 

OSPA Amerikan Bilimsel Planlama ve Değerlendirme Ofisi  

OTTM Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezleri 

PACT Kanser Terapisi Eylem Programı 

PAH  Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar  

PAHO Dünya Sağlık Örgütü Pan-Amerika Bölgesi 

PCB Çoklu KlorlanmıĢ Bifeniller 

PET Pozitron Emisyon Tomografisi 

PSA Prostat Spesifik Antijen  

PUVA UVA IĢını Ġle BirleĢtirilmiĢ Oral Psoralen Tedavisi 

R&D AraĢtırma ve GeliĢtirme 

RCCSP Japon Kanser Önleme ve Tarama AraĢtırma Merkezi 

RDSS Riske Dayalı Denetim Sistemi 

RF Radyo Frekans 

RI Kore Ulusal Kanser Merkezi AraĢtırma Enstitüsü 

RSHMB Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi BaĢkanlığı 

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

SABĠM  Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi  

SAR Özgül Soğurma (Emme) Hızı 
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SCC Skuamoz Cilt Kanseri  

SCF Avrupa Birliği Bilimsel Gıda Komitesi (Scientific Committee for Foods) 

SCI Bilim Atıf Ġndeksi 

SEARO Dünya Sağlık Örgütü Güney Doğu Asya Bölgesi 

SEER Amerikan Kanser Enstitüsü Kanser Ġstatistik Projesi 

SEGM Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü 

SEM Taramalı Elektron Mikroskopisi 

SFA DoymuĢ Yağ Asitleri 

SGB Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

SGP Satın Alma Gücü Paritesi 

SHS  Ġkinci El Duman 

SPF GüneĢ Koruma Faktörü  

SPS Sağlık ve Bitki Sağlığı AnlaĢması 

SSCI Sosyal Bilimler Atıf Ġndeksi 

SUT Sağlık Uygulama Tebliği  

TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TBT Ticarette Teknik Engeller AnlaĢması 

TEB Türk Eczacıları Birliği  

TEKHARF Türk EriĢkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri 

TEMKODER Elektromanyetik Kirli liği Önleme, Ölçme, AraĢtırma ve Eğitim Derneği 

TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı 

THGM Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

TKÇS Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi 

TMC Hindistan Tata Memorial Merkezi 

TNM Tümör-Nod-Metastaz Evreleme Sistemi 

TOG Türk Onkoloji Grubu 

TSHGM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

TURDEP 

Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar 
Prevalans ÇalıĢması 

TÜBĠTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

TÜĠK Türkiye Ġstatistik Kurumu 

TÜRKÖK Türkiye Hücre Koordinasyon Merkezi 

UADKKB Ulusal Akraba DıĢı Kordon Kanı Bankası 

UCTE Avrupa Birliği Elektrik Ġletim Koordinasyon Birliği 

UHY-ME  Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢması  

UICC Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü 

UKDK Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 

UKĠB Ulusal Kemik Ġliği Bankası 

UKK Ulusal Kanser Kurumu 

UKKP Ulusal Kanser Kontrol Programı 

UNEP BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı 

UNSCEAR BM Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi 

UPF Ultraviyole Koruma Faktörü  

US Ultrasonografi 

USÇ Ġngiltere Ulusal Sağlık Çerçevesi 

USEPA Amerika BirleĢik Devletleri Çevre Koruma Ajansı 

USH Ulusal Sağlık Hesapları 

UV Ultraviyole 

UVA Ultraviole A IĢını 
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UVB Ultraviole B IĢını 

UVR  Ultraviyole Radyasyon 

VIA Asetik Asitle Görsel Servikal Muayene, (Visual Inspection with Acetic Acid) 

WCRF Dünya Kanser AraĢtırma Fonu (World Cancer Research Fund) 

WHA Dünya Sağlık Örgütü Kanserle SavaĢ Kararı 

WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 

WHOSIS Dünya Sağlık Örgütü Ġstatistiksel Bilgi Sistemi 

WPRO Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Bölgesi 

YGH Yüksek Gerilim Hattı 

YÖH YaĢa Özel Hız 

YSH YaĢa Standardize Hız 



- 1 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

GĠRĠġ 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sorunlarının baĢında kanser hastalığı 

gelmektedir. Ġnsanımızı bu hastalıktan korumak için hastalığın nedenlerinin tespit edilmesinin 
ülkemizin geleceği için büyük önemi bulunmaktadır. Bu sebeple kanser hastalığına karĢı alınacak 
tedbirlerin belirlenmesi gereklidir.  

―Çağın hastalığı‖  olarak adlandırılan ve gün geçtikçe yaygınlaĢan kanser hastalığı 
konusunun Meclis çatısı altında detaylıca incelenmesi, konuya iliĢkin çözüm önerilerinin 
görüĢmelerine konuyla ilgili her kesimin katılımının sağlanması bakımından önemlidir. Bu 
bağlamda insan ömrünün uzadığı günümüzde insan sağlığını en çok bozan, ölüm nedeni olarak 
hızla artan ve çağın vebası olarak adlandırılan kanser hastalığı konusu çalıĢma alanımızı 
oluĢturmaktadır. 

Ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser hastalığının maddi 
boyutunun tespiti, geleceğe yönelik planlamalar yapmak açısından önemlidir. Mevcut araĢtırma 
merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim, hasta sayısı gibi rakamların tespitiyle, ihtiyaçların hangi 
sahalarda ve hangi miktarlarda olduğunun belirlenmesi mümkün olacaktır. Bu sayede kanser 
hastalığını önleme, tanıma ve tedavi etmek için gerekli önlemlerin ortaya konması mümkün 
olacaktır. 

Kanser yükünün hızlı artıĢı dünya çapında halk sağlığı ve sağlık sistemleri için bir kriz 
teĢkil etmektedir. Birçok ülke için, hatta kaynakları bol olan ülkeler için dahi bu önemli bir 
sorundur. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda yeni kanser vakası olacağı hesap edilmektedir. Gerekli 
önlemler alınmazsa, hastaları gerektiği Ģekilde tedavi edecek, hastalara destekleyici bakım 
hizmetlerinde bulunacak ve son aĢamasındaki hastalar için rahatlatıcı bakım hizmetlerinde 
bulunacak yeterli yetiĢmiĢ eleman, maddi ekipman ve parasal kaynağı bulmak büyük bir sorun 
olarak karĢımıza çıkacaktır. 

Öte yandan kanseri önleme konusunda baĢarı imkânı bulunmaktadır. Tütün içimi 
insanlarda kansere neden olan baĢlıca etkenlerden biridir ve engellenebilir. Fazla kilo ve obezite, 
beslenme alıĢkanlıkları, alkol tüketimi, güneĢ ıĢığına haddinden fazla maruz kalmak, fiziksel 
faaliyet eksikliği, mesleki maruziyetler ve kronik enfeksiyonlar gibi kanser için değiĢtirilebilir risk 
faktörleri tespit edilmiĢtir. Etkin önleme kanser riskini azaltacaktır. Erken kanser taramaları ise 
birçok insanın tamamen tedavi edilmesine imkân tanıyacaktır. 

Halkımız arasında bölgesel kanser vakalarının arttığı yönünde kanaat bulunmaktadır. 
Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanser 
vakalarında artıĢ olduğu söylenmekte ve bu artıĢın sebebinin ne olduğu sorulmaktadır. 
Komisyonumuz bu konuyu da araĢtırıp gerçekleri bilimsel olarak ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. 

Kanser hastalığının tedavisinde birçok disiplin beraber hareket etmek durumundadır. 
Kurumlar ve birimler arasında gerekli iĢ birliğinin sağlanması, kanser hastalığını araĢtıran bir 
kurumun kurulması konuları da raporumuzda irdelenmiĢtir.   

Mevcut sorunları araĢtıran, sorunların çözüme kavuĢturulması yollarını ortaya koyan 
Komisyonumuz öncelikle kanser hastalarının ve hasta yakınlarının sorunlarını çözmeyi 
hedeflemektedir. 

Kanser konusunu araĢtırmak ve çözüm yollarını önermek amacıyla kurulan 
Komisyonumuz çalıĢmalarına 26.05.2010 tarihinde baĢlamıĢtır. ―Kanser Hastalığı Konusunun 
AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonunca‖ toplam 4 aylık çalıĢma süresi içerisinde kamu kurumlarından, üniversitelerden, 
mesleki derneklerden, sivil toplum kuruluĢlarından, ilaç sanayicilerinden ve konuyla ilgili 
uzmanlardan yazılı ve sözlü bilgi alınmıĢtır. Ayrıca, NevĢehir‘e, Karadeniz Bölgesi‘ne, Ankara‘da 
çeĢitli hastanelere gidilerek ilgili tarafların yer aldığı geniĢ katılımlı toplantılar yapılmıĢ ve 
sorunların yerinde tespit edilmesi sağlanmıĢtır.  

On bölümden oluĢan Rapor, kanser konusundaki politikaların oluĢturulmasında karar 
alıcılara önemli bir yol haritası niteliği taĢımasının yanısıra, ilgili kamu kurum ve kuruluĢları için 
de yararlanılabilecek temel bir çalıĢma olacaktır. 
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Bu çalıĢmanın, kanser hastalarının, hasta yakınlarının, doktorların, araĢtırma 
kurumlarının, üniversitelerin ve tüm halkımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunması en 
büyük temennimizdir. 

Komisyon çalıĢmalarına katkıda bulunan uzmanlara, sivil toplum kuruluĢlarına, kurum 
ve kuruluĢlara, özellikle de raporun yazımında büyük emek harcayan konu uzmanlarına 
Komisyonumuz adına teĢekkürü bir borç biliriz. 

 

KOMĠSYON ÇALIġMALARI  
I - Önergelerin Konusu ve Özeti 
AĢağıda özeti verilen Meclis araĢtırması önergeleri araĢtırmanın çerçevesini çizmiĢtir. 

Bu önergelerin ortak noktaları kanser hastalığı konusunun araĢtırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesidir. Meclis araĢtırması önergelerinin baĢlıkları ve özetleri aĢağıda 
verilmiĢtir. 

 
I.1.  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 milletvekilinin 10/348 Esas 

Numaralı Meclis AraĢtırması Önergesi 
Ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser hastalığının hangi 

boyutlarda olduğunun tespiti, araĢtırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim ihtiyacı ve hasta 
sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi Ģekilleri dahil tüm eksikliklerin giderilmesi için gerekli 
önlemlerin ortaya konulması gerekliliği belirtilmiĢtir. Bu sebeplerle bir araĢtırma komisyonu 
kurulması talep edilmektedir. 

 
I.2. Tokat Milletvekili ReĢat Doğru ve 20 milletvekilinin 10/551 Esas Numaralı Meclis 

AraĢtırması Önergesi 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢanan kanser vakalarındaki artıĢın gözlendiği söylenmiĢ 

ve bu artıĢın sebebinin araĢtırılmasının gerekliliği belirtilmiĢtir. 
 
I.3. Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ ve 19 milletvekilinin 10/666 Esas 

Numaralı Meclis AraĢtırması Önergesi 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son yıllarda artıĢ gösteren kanser vakalarının 

bulunduğu belirtilmiĢ ve nedenlerinin araĢtırılması gerekliliği izah edilmiĢtir. 
 
I.4. Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 milletvekilinin 10/667 Esas Numaralı 

Meclis AraĢtırması Önergesi 
Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de sağlık sorunlarının baĢında gelen kanser 

hastalığının nedenlerinin tespit edilmesinin ülkemiz için öneminden bahsedilmiĢ ve alınacak 
tedbirlerin belirlenmesinin gerekliliği izah edilmiĢtir. 

 
I.5. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23 milletvekilinin 10/668 Esas Numaralı Meclis 

AraĢtırması Önergesi 
―Çağın hastalığı‖  olarak adlandırılan ve gün geçtikçe görülme yaĢı düĢen ve yaygınlaĢan 

kanser hastalığı konusunun Meclis çatısı altında detaylıca incelenmesinin önemi anlatılmıĢ ve 
çözüm önerileri görüĢmelerine her kesimin katılımlarının sağlanmasının önemi anlatılmıĢtır.  

 

I I - Komisyonun KuruluĢu ve Görev Süresi 
Anayasanın 98‘ inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü‘nün 104 ve 105‘ inci 

maddeleri gereğince verilmiĢ olan 10/348, 551, 666, 667, 668 esas numaralı Meclis araĢtırması 
önergeleri, konularının ortak olması nedeni ile birleĢtirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
13.04.2010 tarihli 85‘ inci BirleĢiminde görüĢülmüĢ ve önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir 
Meclis araĢtırması komisyonu kurulmasına karar verilmiĢtir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
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konudaki 962 sayılı kararı 20.04.2010 gün ve 27558 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. Söz 
konusu kararda, komisyonun 16 üyeden oluĢmasına, komisyonun çalıĢma süresinin BaĢkan, 
BaĢkanvekili, Sözcü, Katip Üye seçimi tarihinden baĢlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde 
Ankara dıĢında da çalıĢması hususlarına yer verilmiĢtir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25.05.2010 tarihli 106'ncı BirleĢiminde Komisyona 
üye seçimi yapılmıĢtır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 966 sayılı kararı 01.06.2010 
salı günlü ve  27598 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. 

Meclis BaĢkanlığının çağrısı üzerine 26.05.2010 tarihinde Komisyon ilk toplantısını 
baĢkan, baĢkanvekili, sözcü ve katip üyelerin seçimi için yapmıĢtır. Komisyon, hazır bulunan 
üyeler arasından en yaĢlı üye sıfatıyla Hakkari Milletvekili Hamit GEYLANĠ'nin geçici 
baĢkanlığında toplanmıĢtır. Bu toplantıya 12 üye katılmıĢ ve yapılan gizli oylama sonucu 
Komisyon BaĢkanlığına GümüĢhane Milletvekili Kemalettin AYDIN, BaĢkanvekilliğine Ġstanbul 
Milletvekili Mehmet DOMAÇ, Komisyon Sözcülüğüne Mardin Milletvekili Gönül Bekin 
ġAHKULUBEY ve Katip Üyeliğe Kırklareli Milletvekili Tansel BARIġ 12'Ģer oy alarak 
seçilmiĢlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 966 sayılı kararında Komisyon BaĢkanlık Divanı 
seçimi hususu da yer almıĢtır.  

26.05.2010 tarihinde çalıĢmalarına baĢlayan Komisyon, araĢtırma konusunun kapsamlı 
olması nedeniyle çalıĢmalarını 3 aylık süresi içerisinde tamamlayamamıĢ, Ġçtüzüğün 105. maddesi 
uyarınca aldığı 1 aylık süre uzatma talebi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisince 26.10.2010 
tarihinde uygun görülmüĢ, bu konudaki 979 sayılı Karar 03.11.2010 günlü ve 27748 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlanmıĢtır. 
 
 Tablo 1. Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 

 Unvanı Adı-Soyadı Seçim Çevresi Grubu 

1 BAġKAN KEMALETTĠN AYDIN GümüĢhane AK Parti 

2 BAġKAN V. MEHMET DOMAÇ Ġstanbul AK Parti 

3 SÖZCÜ GÖNÜL BEKĠN ġAHKULUBEY Mardin AK Parti 

4 KATĠP TANSEL BARIġ Kırklareli CHP 

5 ÜYE FATOġ GÜRKAN Adana AK Parti 

6 ÜYE ABDURRAHMAN ARICI Antalya AK Parti 

7 ÜYE MEHMET TUNÇAK Bursa AK Parti 

8 ÜYE CAFER TATLIBAL KahramanmaraĢ AK Parti 

9 ÜYE HÜSEYĠN DEVECĠOĞLU Kilis AK Parti 

10 ÜYE LÜTFĠ ÇIRAKOĞLU Rize AK Parti 

11 ÜYE OSMAN COġKUN Yozgat AK Parti 

12 ÜYE TEKĠN BĠNGÖL Ankara CHP 

13 ÜYE SACĠD YILDIZ Ġstanbul CHP 

14 ÜYE HASAN ÇALIġ Karaman MHP 

15 ÜYE OSMAN DURMUġ Kırıkkale MHP 

16 ÜYE HAMĠT GEYLANĠ Hakkari BDP 

 

I I I - Komisyonun ÇalıĢma Süreci 
BaĢkan, baĢkanvekili, sözcü ve katip üyelerin seçiminin yapıldığı 26.05.2010 tarihinden 

itibaren, Komisyon çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Komisyon ilk toplantısında, BaĢkanın önerisi 
üzerine, çalıĢmalar için gerekli olan kararlar alınmıĢtır. Alınan 1 numaralı Kararda; 

 
1. Komisyonun gerekli görmesi halinde, yurt içinde ve yurt dıĢında, Komisyon olarak ya da 

oluĢturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araĢtırmalar yapmasına, 
2. Komisyon toplantılarında ve Ankara dıĢı çalıĢmalarda tam tutanak tutulmasına, 
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3. Komisyonun Genel Kurul çalıĢma saatlerinde de çalıĢma yapabilmesi için Ġçtüzüğün 35. 
maddesi uyarınca BaĢkanlık Divanından izin istenmesine, 

4. Komisyon çalıĢmalarını kamuoyuna duyurabilmek ve elektronik iletiĢim kurabilmek amacıyla 
WEB sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına,  

5. Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluĢlardan konu ile ilgili uzman görevlendirilmesi ile 
ilgili iĢlemlerin ve yazıĢmaların yapılmasında, davet edilecek kiĢi ve kurumların tespiti 
hususlarında Komisyon BaĢkanlığının yetkili kılınmasına, 

6. Ankara dıĢı çalıĢmalarına katılan Komisyon üyesi milletvekillerinin yasama çalıĢmalarından 
izinli sayılmasına, 

7. ÇalıĢma yapılacak yurt içi ve yurt dıĢı merkezlere ulaĢımda hava yolu, kara yolu ve diğer nakil 
vasıtalarından yararlanılmasına, 

8. Yapılacak Ankara dıĢı inceleme ziyaretleri ve çalıĢmalara Komisyon uzmanları ile kamu 
kurum ve kuruluĢlarınca görevlendirilen personelin katılmasına, 

9. Ankara dıĢı inceleme ziyaretleri ve çalıĢmalara katılacak milletvekillerine, uzmanlara ve diğer 
kurum ve kuruluĢlarından görevlendirilecek personele Harcırah Kanunu hükümlerinin 
uygulanmasına, 

10. YurtdıĢı inceleme ve araĢtırmalarla ilgili yazıĢmaların TBMM DıĢ ĠliĢkiler ve Protokol 
Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

11. Komisyona verilen 3 aylık süre içerisinde çalıĢmalar bitmemesi halinde 1 aylık ek süre 
istenmesine, 

12. Rapor yazımında Komisyon BaĢkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine, 
karar vermiĢtir. 
 
Komisyonun 02.06.2010 ÇarĢamba günü yapılan ikinci toplantısında çalıĢma usulü ve 

programı belirlenmiĢtir. Bu toplantıda konu uzmanlarının dinlenmesine 1 ay ayrılması, Ankara dıĢı 
bilgilendirme çalıĢmalarına 1 ay ayrılması, raporun yazımının da geri kalan sürede tamamlanması 
karara bağlanmıĢtır. Ayrıca çalıĢma gün ve saatlerinin çarĢamba ve cuma günleri saat 10:30 
olmasına karar verilmiĢtir. Aynı toplantıda raporun yazımında Komisyonumuzda görevlendirilecek 
ve bilgi alınacak uzmanlar belirlenmiĢtir. 

 

IV- Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar 
Komisyonda görevlendirilecek uzmanların Komisyonun çalıĢma alanının en az bir 

bölümünde ihtisas sahibi, iĢini çok iyi bilen kiĢiler olmaları gözetilmiĢtir. Komisyon uzmanıyla 
beraber toplam 5 uzman Komisyonda görevlendirilmiĢtir. 

 
 Tablo 2. Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar Listesi  

 ADI VE SOYADI  KURUMU UNVANI  

1 Korkut TÜRKYARAR TBMM Yasama Uzmanı 

2 Op.Dr.Murat GÜLTEKĠN Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 
Dairesi 

Operatör Doktor 

3 Dr. Mümine Nurdan 
DOĞUKAN 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Doktor-Halk Sağlığı 
Bilim Uzmanı 

4 Dr. Bediha DEMĠRÖZÜ Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
Koruma Kontrol Genel Md. 

Doktor-Gıda Yüksek 
Mühendisi 

5 Ziya Gökalp KIZIL Türkiye ĠĢ Kurumu Konu Uzmanı 

6 Ġsmail FĠDANAY TBMM Basın DanıĢmanı 

*Komisyonda görevlendirilecek uzmanlar 2. toplantıda Komisyon BaĢkanınca önerilmiĢ 
ve Komisyon tarafından onaylanmıĢtır. 
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V- Komisyon ÇalıĢmaları 
ÇalıĢma süresi içerisinde 16 toplantı yapan Komisyonumuzun, çalıĢmaları sırasında tam 

tutanak tutulmuĢ, rapor yazımında yararlanmak üzere ilgili özel ve kamu, kiĢi, kurum ve 
kuruluĢlarından belge ve bilgiler temin edilmiĢ, bu anlamda 41 adet evrak Komisyonumuza 
gelmiĢ, çalıĢmalar sırasında  bu kiĢilerle 118 adet yazıĢma yapılmıĢtır. 

 

V.1. Komisyonda Yapılan Toplantılar 
ÇalıĢma takvimi içerisinde TBMM‘de 16 toplantı yapan Komisyon, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Ġçtüzüğünün 105 inci maddesi uyarınca aĢağıdaki listede isimleri yazılı kamu 
kurum ve kuruluĢlarını, sivil toplum örgütlerini, Komisyona davet ederek araĢtırma konuları ile 
ilgili bilgi almıĢtır. 

 
 Tablo 3. Komisyon Toplantıları ile Toplantılarda Bilgi Alınan KiĢi ve Kurumlar 

Toplantı 
Tarih ve 
Saati 

Bilgi Alınan KiĢi, 
Kurum veya 
KuruluĢ 

Toplantı Konusu Sunumu Yapan KiĢiler 

26.05.2010 
ÇarĢamba 
Saat:14.00 

 BaĢkanlık Divanı Seçimi  

02.06.2010  
ÇarĢamba 
Saat:10.30 

 Komisyonun çalıĢma 
takviminin, odaklanacağı 
konuların, rapor yazımı için 
konu  uzmanlarının, bilgi almak 
için çağırılacak kiĢi ve 
kurumların belirlenmesi. 

 
 
 

04.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 

TÜĠK 
 

Kanser hastalığı ile ilgili 
istatistiki veriler 

-Mehmet Günal,Uzman 
-Nevin Uysal,Uzman 

09.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
 
 
 
Saat: 11.00 

Sağlık Bakanlığı 
Kanserle SavaĢ 
Dairesi BaĢkanlığı 
 
 
 
 
 
 
 
Türk Toraks 
Derneği  

Türkiye‘de Kanser hastalığı ile 
ilgili genel bilgiler ve Kanserle 
SavaĢ Dairesinin faaliyetleri 
 
 
 
 
 
 
 
Akciğer kanseri ile ilgili bilgiler 
ve bu kanseri önleme yolları 

-Prof.Dr.A.Murat  
Tuncer, 
Daire BaĢkanı 
-Dr.Nejat Özgül, 
BaĢkan Yardımcısı 
-Dr. Emire Olcayto, 
BaĢkan Yardımcısı 
-Zeki Aydın Çalım, 
ġube Müdürü 
 
-Prof.Dr.Feyza Erkan, 
Genel BaĢkan 
-Prof.Dr.Pınar Çelik, 
Dernek Sözcüsü 

11.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
Saat:11.30 

Boğaziçi Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

 
Bilgi Teknolojileri 
ve ĠletiĢim Kurumu 
Spektrum Ġzleme 
Daire BaĢkanlığı 

Elektronik cihazların ve 
manyetik alanların kanser 
hastalığı ile iliĢkisi 
 
Cep telefonu ve baz 
istasyonların yaydığı manyetik 
dalgaların ölçülmesi ve standart 
değerlerin belirlenmesi 

-Prof.Dr.ġ.Selim ġeker,  
Öğretim Üyesi 
 
 
-Mehmet GülĢen, 
BaĢkan  
-Ali Rıza Özdemir, 
BiliĢim Uzmanı 
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16.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
Saat: 11.30 

Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu 
BaĢkanlığı 
 
ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi 
Geomatik 
Mühendisliği 

Çernobil nükleer faciasının 
kanser hastalığı ile iliĢkisi 
 
 
Elektrik iletim hatlarının kanser 
hastalığına etkileri, Karadeniz 
Bölgesi kanser araĢtırmaları 

-AyĢe  Gönül Buyan, 
Fizik Yüksek Mühendisi 
 
 
-Prof.Dr.Tahsin 
Yomralıoğlu, 
Öğretim Üyesi  

18.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat:11.30 

Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sağlık Eski Bakanı 

Kanser hastalığına sebep olan 
gıda, gıda katkı maddesi ve gıda 
ile ilgili diğer maddelerin 
denetimi ve kontrolü hakkında 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tütün mamullerinin kanserle 
iliĢkisi ve tütün mamullerinin 
tüketimi ile mücadele 

-Ġbrahim Ġlbeyi, 
Gıda Kontrol Hizmetleri 
Daire BaĢkanı 
-Halis Korkut, 
Yem ve Gıda Ruhsat 
Daire BaĢkanı 
-Mehmet Emin ġahin, 
Bitki Koruma Daire 
BaĢkanı 
-Hasan Yılmaz Dursun, 
Ġlaç-Alet Daire BaĢkan 
V. 
 
-Bülent Akarcalı, 
Sağlık Eski Bakanı 

23.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
Saat:11. 30 

Türk Kanser 
AraĢtırma ve SavaĢ 
Kurumu Derneği 
 
Tıbbi Onkoloji 
Derneği 

Genel olarak Türkiye‘deki 
kanser hastalığı sorunu ve bu 
sorunu engelleme yöntemleri 
 
Tıbbi onkoloji ile önlenebilecek 
kanser türleri, kansere iliĢkin 
bulgu ve bilgiler ile konuya 
iliĢkin önerileri hakkında 
bilgiler 

-Prof.Dr.Tezer Kutluk, 
Dernek Genel BaĢkanı 
 
 
-Prof.Dr.Ahmet 
Demirkazık, 
Dernek BaĢkanı 
-Prof.Dr.Fikri Ġçli, 
Ank.Üniv.Tıp Fakültesi 
Tıbbi Onkoloji 
Böl.Öğr.Üyesi 

25.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
 
Saat:11.30 

Sosyal Güvenlik 
Kurumu BaĢkanlığı 
Genel Sağlık 
Sigortası Genel 
Müdürlüğü 
 
 
Sağlık Bakanlığı 
Ġlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü  

Kanserli hasta sayısı, ödemesi 
yapılan erken tanı tetkikleri, 
tedavi aĢamasında geri ödemesi 
yapılan tedavi yöntemleri, SUT 
kapsamında ödeme yaĢ aralığı, 
ödeme tekrar sıklığı 
 
Kanser ilaçlarının 
ruhsatlandırılma süreci, ruhsatlı 
kanser ilaçlarına iliĢkin sayısal 
veriler, yurt dıĢında ruhsatlı 
olup yurt içinde ruhsat 
verilmeyen ilaçlara iliĢkin 
bilgiler 

-Hasan Çağıl, 
Genel Müdür 
 
 
 
 
 
-Dr.Saim Kerman, 
Genel Müdür 
-Dr.Akif Akbulut, 
Formaekonomi Dai.BĢk. 
-AyĢen Yıldırım, 
Ruhsatlandırma 
Dai.BĢk. 
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30.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
Saat:11.30 

MHDF-Meme 
Hastalıkları 
Dernekleri 
Federasyonu-
Ġstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
 
Üroonkoloji 
Derneği  

Türkiye‘de meme kanseri 
vakalarıyla ilgili veriler ve 
tedavi süreci 
 
 
 
 
Türkiye‘de prostat kanseri vaka 
verileri ve tedavi süreci 

-Prof. Dr. Vahit Özmen, 
Dernek BaĢkanı 
Öğretim Üyesi 
 
 
 
 
-Prof.Dr.Haluk Özen, 
Dernek BaĢkanı 

02.07.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
Saat:11.30 

Hacettepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Onkoloji Enstitüsü 
Müdürlüğü 
 
Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Eğitimi 
Genel Müdürlüğü 

Kanser hastalığının tıbbi 
onkoloji ile tedavisi hakkında 
 
 
 
 
Kanser hastalığı ile ilgili verilen 
eğitim, yan dal bölümleri ve bu 
bölümlerde verilen eğitim 

-Prof. Dr. Ġsmail Çelik, 
Öğretim Görevlisi 
 
 
 
 
-Prof.Dr.M.Ġ.Safa 
Kapıcıoğlu, 
Genel Müdür 
-Uzm.Dr.Engin Uçar, 
Genel Müdür 
Yardımcısı 

07.07.2010 
ÇarĢamba 
Saat: 10.30 
 
 
 
 
Saat:11.30 

Ankara Cerrahi 
Onkoloji Derneği 
A.Ü. Tıp Fakültesi 
Cerrahi Onkoloji 
Bilim Dalı 
BaĢkanlığı 
 
Kansere KarĢı Elele  
Platformu 

Kanserle mücadelede cerrahi 
müdahalenin önemi 
 
 
 
 
 
Kansere KarĢı Elele  
Platformunun kanserle 
mücadeleye iliĢkin önerileri 

-Prof.Dr.Hikmet Akgül, 
Dernek BaĢkanı 
 
 
 
 
 
-Yusuf Uslu , 
Platform Genel 
Sekreteri 
- Engin Öztürk, 
Platform BaĢkanı 

06.10.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 

 
 
 
 
                                               

4. yasama yılında yapılmıĢ olan 
çalıĢmaların değerlendirilmesi 
ile yeni yasama yılında 
yapılacak çalıĢmaların ve 
takviminin belirlenmesi.                                   
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13.10.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
Saat:10.45 
 
 
 
 
Saat: 11.00 
 
 
 
Saat: 11.30 
 
 
 
 
Saat: 11.45 

DıĢ Ticaret 
MüsteĢarlığı-Ġthalat 
Genel Müdürlüğü 
 
 
 
 
DıĢ Ticaret 
MüsteĢarlığı-
Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü 
  
Ankara Meslek 
Hastalıkları 
Hastanesi 
 
Gaziantep 
Üniversitesi 
Gaziantep Onkoloji 
Hastanesi 
 
Temkoder-
Elektromanyetik 
Kirliliği Önleme, 
Ölçme, AraĢtırma 
ve Eğitim Derneği 

Ġthal ürünlerin denetimi ve 
kanser yapma riski tespit edilen 
tekstil ürünleri 
 
 
 
 
Kanser yapma riski tespit edilen 
oyuncaklar ve imha prosedürü 
 
 
 
Kansere neden olan meslek 
hastalıkları 
 
 
Kanser ilaçlarının kullanımında 
yeni teknikler ve ilaç tasarrufu 
 
 
 
Elektromanyetik dalgaların 
bölgesel yoğunluğu, bunların 
ölçülmesi ve kanser hastalığı ile 
iliĢkisi 

-Bekir Aslaner, 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
-Ahmet Erkan 
ÇetinkayıĢ, 
Ġthalat Daire BaĢkanı 
 
-Bumin Kaan Köktürk, 
Ġthalat Denetimleri 
Daire BaĢkanı 
 
 
-Dr.Hınç Yılmaz, 
BaĢhekim 
 
 
-Ahmet Sami BoĢnak, 
Eczacı 
 
 
 
-Mehmet Bayramoğlu, 
Dernek BaĢkanı 

20.10.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat:11.30 

AĠFD-AraĢtırmacı 
Ġlaç Firmaları 
Derneği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGK BaĢkanlığı 
Genel Sağlık 
Sigortası Genel 
Müdürlüğü 

Kanser ilacı satıĢ miktarları, 
maliyetleri, satıĢ bedelleri, 
temininde yaĢanan sorunlar ile 
kanser ilaçları 
ruhsatlandırmasında karĢılaĢılan 
güçlükler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanser ilacı tüketim miktarları 
ve bu ilaçların geri ödemeleri ile 
ilgili sorunlar 

-Süha TaĢpolatoğlu, 
Roche Genel Müdürü  
-ġükrü Varol, 
Dernek Gen.Sek.Yrd 
-Fatih Sarıöz, 
Kurumsal ĠliĢkiler ve 
Sağlık Politikaları Md. 
-Tolga Tangüler,  
Pazarlama Direktörü 
-Timur Yılmaz, 
Pazar EriĢim Direktörü 
-Reyhan TaĢçıoğlu, 
Novartis Firması Pazar 
EriĢim Direktörü 
-Fehime ġirin ġeyhoğlu, 
Pazar EriĢim Direktörü 
 
-Hasan Çağıl, 
Genel Müdür 

02.12.2010 
PerĢembe 
Saat:11.00 

 Komisyon çalıĢmalarının 
değerlendirilmesi ve taslak 
Raporun görüĢülmesi 
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V.2. TBMM DıĢında Yapılan Ġncelemeler 
Komisyonumuz sorunları yerinde görmek ve sektörün sorunlarını dinlemek için 

Ankara‘da, Ankara dıĢında ve yurt dıĢında çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Alınan kararlar gereğince 
Ankara‘da kanser bakımından önemli iki hastane ziyaret edilmiĢtir. Komisyonumuz NevĢehir, 
Trabzon, Rize ve GümüĢhane illerinde de yerinde incelemelerde bulunmuĢtur. Ayrıca dünyanın en 
önemli kanser enstitüsü yerinde incelenerek Türkiye‘ye modellemeler yapılmıĢtır. Son olarak 
yapılan davet üzerine Dünya Kanser Kongresine katılım sağlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmalar sırasında bir çok yerde geniĢ katılımlı toplantılar düzenlenmiĢ, 
katılımcılardan konuya iliĢkin bilgiler alınmıĢ, katılımcıların sorunları dinlenmiĢ ve çözüm 
önerileri not alınmıĢtır. 

 

V.2.1. Ankara'da Yapılan Ġncelemeler 
Komisyonumuz, gördüğü lüzum üzerine 14.07.2010 ÇarĢamba günü A.Ü. Cebeci 

Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı BaĢkanlığı ile Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji 
ve Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde incelemelerde bulunmuĢtur. 

A.Ü. Cebeci Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı BaĢkanlığına yapılan ziyarette Prof. 
Dr. Ahmet Demirkazık, Prof. Dr. Fikri Ġçli, Prof. Dr. Hakan Akbulut, Doç. Dr. Bülent Yalçın, Doç. 
Dr. Filiz Çay ġenler ve diğer uzmanlarla bir toplantı yapılmıĢtır. Toplantıda, kurumsal yapı 
hakkında bilgi alınmıĢ, bu çerçevede kliniğin Cebeci Hastanesi ve Ġbni Sina Hastanesindeki 
poliklinikleri, ayaktan kemoterapi ünitesi ile ve her iki hastanede bulunan toplam 33 yatak ile 
hizmet verildiği bildirilmiĢtir. 2003 yılında hizmete açılan Gen Tedavisi AraĢtırma Üni tesinde 
kanserin tedavisinde çok önemli baĢarılar sağlayabilecek projeler yürütülmektedir. Kliniklerin 
tarihçesi hakkında bilgilendirme yapılarak değerli öğretim üyelerinin tecrübeleri kapsamında 
onkoloji hastalarının ve hekimlerinin yaĢadıkları problemler karĢılıklı görüĢmelerle paylaĢılmıĢtır. 
Toplantı bitiminde, tıbbi onkoloji merkezi, gen araĢtırma laboratuarı, kemik iliği nakil ünitesi, 
hasta ayakta ve yatarak tedavi merkezleri ziyaret edilmiĢtir. 

 
Toplantıda gündeme gelen öneriler aĢağıda sıralanmıĢtır: 
1- Ayaktan tedavi edilen hastaların tedavi süresince hasta otellerinde kalmasının 

sağlanması ve bu dönemdeki masrafların SGK tarafından desteklenmesi, 
2- Ayaktan tedavi edilen ve evde kalan hastaların bakımlarında onkoloji hemĢireliği 

grubunun kullanılması, zaman içerisinde bunların sosyal bakıcı, psikolog, araçla transfer hizmeti, 
ağrı yönetimi, vb. ek hizmetler ile zenginleĢtirilerek tüm yurtta yaygınlaĢtırılması ve adı geçen 
hizmetlerin sosyal güvenlik kurumlarınca geri ödeme kapsamında değerlendirilmesi, 

3- Terminal dönemdeki hastaların son aylarını geçirmek üzere özel bakımevlerinin 
(hospice) kurulması, 

4- Devlet olarak özel bakımevi olanakların yaygınlaĢtırılması için sosyal dayanıĢma ve 
yardımlaĢma fonların geliĢtirilerek buraya hayırseverlerin yardıma teĢvik edilmesi, 

5- Sigara ve alkolden alınan katkı paylarının bir kısmının fon olarak ayrılarak kanser 
araĢtırmaları ve kanser tedavi merkezlerini destekleme kapsamında kullanılması, 

6- Ülkede ağrı kontrolü kapsamında morfin preparatlarının çeĢitliliğinin arttırılması, 
morfin kullanımı konusunda hekim ve hastalardaki korkunun yenilmesi ve baĢta Toprak 
Mahsulleri Ofisi olmak üzere devletin değiĢik kurumlarının iĢ birliği içerisine girmesi ve ulusal 
imkânlarla bu tür ucuz ilaçların (vinblastin, morfin tablet, adrenalin, metpamide, vb.) üretiminin 
gerçekleĢtirilmesi, 

7- Her geçen gün artan oranlarda kullanılan ve gelecekte de muhtemelen kanser 
tedavisinin yapı taĢı olacak olan hedefe yönelik tedaviler gibi bazı yüksek maliyetli tedavilerin 
ülkemiz için gelecek yıllara getireceği ekonomik yük düĢünüldüğünde, mevcut Ģartlarda bu yükün 
karĢılanamaz olacağı düĢünüldüğünden, ülkemizde yerli üretime yönelik gerekli altyapı ve 
tesislerin en kısa sürede kurulması, 
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8- Yerli üretim olmasa bile bu tür ucuz ilaçların piyasadan çekilmemesi için Sağlık 
Bakanlığının gerekirse özel önlemler alması, ihale yoluyla devlet eli ile ihale yolunun açık 
bırakılması, bu konuda ulusal ilaç politikasını geliĢtirilmesi, 

9- Onkoloji hastalarına yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi için ara kadro 
elemanlarının yetiĢtirilip atanması (nurse practitioner),  

10- Üniversitelerin hizmet sunumlarına yönelik ödeneklerin arttırılması, 
11- Kanser araĢtırmalarına yönelik ulusal bir devlet politikasının geliĢtirilmesi, 

TÜBĠTAK ve Sağlık Bakanlığının bu konuda bütçe ayırması veya mevcut bütçelerinden daha 
fazla pay ayırması ya da en azından kanser araĢtırmalarına öncelik tanınması hususları 
önerilmiĢtir. 

 
Abrurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine yapılan 

inceleme ziyaretinde; BaĢhekim Doç. Dr. Mahmut KOÇ ve klinik Ģefleriyle birlikte bir toplantı 
yapılmıĢ, bu toplantıda hastane imkânlarının çok iyi olduğu ve randevuya ihtiyaç duyulmaksızın 
hasta kabul ve bakımının yapılabileceği ifade edilmiĢtir.  Hastanenin altyapı itibariyle Türkiye‘nin 
pek çok yerine örnek olabilecek teknik ve klinik hizmet (cyberknife, tomoterapi, PET-BT, robotik 
ilaç hazırlama sistemi, Türkiye‘nin en büyük KETEM‘ i, vd.)  imkânlarına sahip olduğu 
belirtilmiĢtir. 600‘ün üzerinde yatak kapasitesi olmakla birlikte, son yıllarda hasta refakatçilerinin 
de ağırlanmasına yönelik yapılan düzenlemeler ile aktif yatak kapasitesi yaklaĢık 550 olmuĢtur. 

 
BaĢhekim ve klinik Ģefleri ile yapılan görüĢmelerde aĢağıdaki hususlara değinilmiĢtir: 
1- Yan dal ihtisası yapan onkoloji hekimlerinin mecburi hizmetten istisnai tutulması, 
2- Kanser tedavisinde görev yapan hematolog gibi uzmanlarını teĢvik kapsamında 

performans puanlarının yükseltilmesi, 
3- Kanser kayıtlarındaki düzelmelere rağmen ölüm kayıtlarının evdeki ölüm 

kayıtlarındaki farklı neden yazımından kaynaklı eksikliklerin giderilmesi, 
4- Radyoaktif iyot alan hastaların 5 günlük izolasyonu kapsamında kullanılabilecek 

hizmetlerin altyapılarının sağlanması, 
5- AraĢtırma projelerini yürütme iĢleminin tamamıyla hekimlerin sırtında olması bu 

konudaki çalıĢma verimliliğini azaltmakta, bu nedenle araĢtırma hemĢireliği veya sekreterliği gibi 
ara meslek gruplarının geliĢtirilmesi, 

6- Kanser oluĢumunu önlemenin tedaviden daha öncelikli olması gerektiği, bu nedenle 
farkındalığı arttırmak için toplumun eğitimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve gıda, tarım 
ve hayvansal üretimde kullanılan kimyasallar ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin 
güvenilirliği açısından Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi Bakanlıklar 
arası iĢ birliğinin arttırılması, 

7- Türkiye‘nin radyasyon onkoloğu sayısı yeterli olmakla beraber, bu alanda radyasyon 
fizikçisi ve fizik mühendisi açığı vardır. Bu meslek grubunun kadro ve özlük haklarının acilen 
iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut fizik mühendislerinin branĢlaĢması ve bilgilerinin 
teknolojik geliĢmelere paralel olarak eğitimle desteklenmesi,   

8- Türkiye‘de kanser insidansları, dünya ortalamasının üstünde olmadığı hususu, 
9- Avrupa‘da her 10 milyon nüfusa 3 adet ileri düzey kanser tedavi merkezi kurulduğu, 
10- Kemik iliği nakli ünitelerinin ve tüm onkoloji tedavi merkezlerinin multidisipliner 

bir yaklaĢımla çalıĢması gerektiği, baĢarılı bir tedavi için her bir meslek dalının en az diğeri kadar 
önemli olduğu konusu,  

11- Kemik iliği nakil ünitelerinde ödeme sisteminde paket program uygulamasının 
merkez sayısını ve uygulama sayısını hızla arttırdığı ve baĢarılı bir uygulama olduğu 
vurgulanmıĢtır. Ancak buna rağmen, mevcut kemik iliği nakli merkezi sayısı (3 özel, 31 kamu) ve 
kemik iliği nakli yapan hematolog sayıları (10 aktif çalıĢan) açısından yeterli düzeyde olmamızdan 
ötürü kemik iliği nakline ihtiyacı olan hastaların her yıl dörtte üçü sıra beklerken ölmesi meselesi, 
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12-Türkiye‘de bürokratik problem nedeniyle randomize prospektif bir ilaç çalıĢması 
yapmak mümkün olmadığı konuları gündeme gelmiĢtir. 

 

V.2.2. NevĢehir’de Yapılan Ġncelemeler 
05 Kasım 2010 tarihinde günü birlik NevĢehir ilinde incelemelerde bulunmuĢtur. 

NevĢehir‘ in bazı belde ve köylerinde görülen kanser türü olan mezotelyoma hastalığı ve bu 
hastalığa karĢı alınan önlemler konusunda yetkililerden bilgi almak ve bölge halkının durumunu 
yerinde görmek üzere incelemelerde bulunulmuĢtur. 

Ġncelemelere Komisyon BaĢkanı Kemalettin AYDIN, Kâtip Üye Tansel BARIġ, 
Komisyon üyeleri FatoĢ GÜRKAN, Abdurrahman ARICI, Hüseyin DEVECĠOĞLU, Lütfi  
ÇIRAKOĞLU, Sacit YILDIZ, Komisyon Uzmanı Korkut TÜRKYARAR, konu uzmanları Uzm. 
Dr. Murat GÜLTEKĠN, Dr. Bediha DEMĠRÖZÜ, Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN, Komisyon 
basın danıĢmanı Ġsmail FĠDANAY ve Komisyon görevlisi Bahar ÖZKAN katılmıĢlardır. 

Komisyon incelemelerine NevĢehir Valiliğinde genel bilgi alarak baĢlamıĢ olup, Vali 
Osman AYDIN ile görüĢülmüĢtür. Vali AYDIN, NevĢehir'de en büyük sorunlardan birisinin 
kanser vakaları olduğunu, hastalığın görüldüğü Tuzköy beldesinin 1984 yılında afete maruz bölge 
kapsamından çıkarıldığını, 2004 yılında tekrar afete maruz bölge ilan edildiğini ve Ģu anda 
beldedeki evlerin büyük bir çoğunluğunun boĢaltıldığını ifade etmiĢtir. Ayrıca, mezotelyomanın 
görüldüğü Sarıhıdır köyünde fazla problemin olmadığını söyleyen AYDIN, Karain köyü ile ilgili 
de çalıĢmalarının sürdüğünü kaydetmiĢtir. 

Komisyon daha sonra Dr. ġevki Atasagun Devlet Hastanesinin konferans salonunda 
düzenlenen ve konu ile ilgili yetkililerce düzenlenen brifinge katılmıĢtır. GerçekleĢtirilen 
bilgilendirmede Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir TATAR NevĢehir‘de kanserle 
mücadele kapsamında Tuzköy ve Karain köylerinde yapılan altyapı çalıĢmaları konusunda bilgiler 
vermiĢtir. Toplantıda daha sonra Ġl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Yücel ġAL tarafından, 
NevĢehir‘de Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köylerinde sık görülen mezotelyoma konusunda tıbbi 
bilgiler içeren bir sunum yapılmıĢtır. 

Komisyon, daha sonra mezotelyomanın dünyada en sık görüldüğü yerleĢim yerlerinden 
olan Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyüne giderek incelemelerde bulunmuĢtur. Burada Ürgüp 
Kaymakamı Tuğba YILMAZ, Ürgüp Belediye BaĢkanı Fahri YILDIZ ve Köy Muhtarı Mevlüt 
ÖZATA tarafından karĢılanan Heyet, vatandaĢlarla görüĢerek onlardan bilgiler almıĢtır.  

Karain köyündeki incelemelerin ardından Komisyon yine mezotelyoma kanser türünün 
yoğun olarak görüldüğü GülĢehir ilçesinin Tuzköy beldesine giderek, GülĢehir Kaymakamı Mesut 
YAKUTA ve Belediye BaĢkanı Ümit BALAK tarafından karĢılanmıĢ ve Belediye BaĢkanından 
gerçekleĢtirilen çalıĢmalar hakkında bilgi alınmıĢtır. Ayrıca yeni yapılan konutların çevresinde de 
inceleme yapılmıĢtır. 
 

ĠNCELEMELER SONUCU SAPTANAN BULGULAR: NevĢehir ilinde mezotelyoma 
kanser olgularının dünya genelinden çok yüksek olduğu,  erionit probleminin var olduğu yaklaĢık 
40 yıldır bilinmektedir. Bu sorun ilk defa, 1970‘ li yıllarda, Prof. Dr. Ġzzettin BarıĢ tarafından 
ortaya konmuĢtur. 

Son yıllarda, bölge sorunu üzerine kararlılıkla gidilerek, konu hakkında alınan 
önlemlerde gözle görülür bir ivme saptanmıĢtır. Tuzköy beldesinde yeni evler tamamlanmıĢ, 
taĢınma iĢlemi gerçekleĢmiĢtir. Yeni Tuzköy‘de erionit sorunu kalmamıĢtır. Ancak, ek bina 
ihtiyacı devam etmektedir. Son alınan Bakanlar Kurulu Kararı bina ihtiyacını karĢılamaya yönelik 
atılmıĢ önemli bir adımdır. 

Sarıhıdır köyünde, sadece eski köy önünden geçen yolun, asfaltlama çalıĢmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Karain köyünde ise, TOKĠ tarafınca yeni evlerin yapım kararı alınmıĢtır. Ancak, 
köylüler arasında tartıĢma halen mevcuttur. Bu konuda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık 
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eğitimi verilmesi gerekmektedir. Her Ģeye rağmen evini terk etmek istemeyenlerin olabileceği de 
göz ardı edilmemelidir. 

 

V.2.3. Karadeniz Bölgesi’nde Yapılan Ġncelemeler 
Komisyon 26-29 Kasım 2010 tarihlerinde Rize, GümüĢhane ve Trabzon illerinde 

incelemelerde bulunmuĢtur. 
    Komisyon BaĢkanı GümüĢhane Milletvekili Doç. Dr. Kemalettin AYDIN 

baĢkanlığında gerçekleĢen inceleme programına Komisyon Sözcüsü Mardin Milletvekili Gönül 
BEKĠN ġAHKULUBEY, Kâtip Üye Kırklareli Milletvekili Tansel BARIġ, Komisyon üyeleri 
Adana Milletvekili FatoĢ GÜRKAN, Antalya Milletvekili Abdurrahman ARICI, KahramanmaraĢ 
Milletvekili Cafer TATLIBAL, Kilis Milletvekili Hüseyin DEVECĠOĞLU, Rize Milletvekili Lütfi 
ÇIRAKOĞLU, Ankara Milletvekili Tekin BĠNGÖL, Ġstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ, Hakkâri 
Milletvekili Hamit GEYLANĠ ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan konu uzmanı AyĢe Gönül 
BUYAN, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığından Gıda Yüksek Mühendisi Komisyon Uzmanı Dr. 
Bediha DEMĠRÖZÜ, Sosyal Güvenlik Kurumundan Komisyon Uzmanı Dr. Mümine Nurdan 
DOĞUKAN ve Komisyon basın danıĢmanı Ġsmail FĠDANAY katılmıĢtır. 

Komisyon, 27 Kasım 2010 Cumartesi günü Rize Valiliğinde Ġl Sağlık Müdürlüğünden 
ve Tıp Fakültesi Dekanından il genelinde kanser vakaları ile bilgi aldıktan sonra, Çayeli, ArdeĢen 
ve Fındıklı ilçelerinde vatandaĢlarla bir araya gelerek ―kanser hastalığında farkındalık‖  temalı 
toplantılar düzenlemiĢtir. Sivil toplum örgütleri, Çaykur yetki lileri, Üniversite Rektörü ve 
akademisyenlerle de bir araya gelen Komisyon Rize ilindeki çalıĢmalarını tamamlamıĢtır. 

Komisyon 28 Kasım 2010 Pazar günü GümüĢhane‘de incelemelerde bulunmuĢtur. 
Ziyaret sırasında ―TBMM 90. Yıl Hatıra Ormanına‖  fidan dikim töreni düzenlenmiĢtir. Tören, 
GümüĢhane Valiliği koordinesinde Zigana Dağında belirlenen alanda fidan dikilmesi Ģeklinde 
gerçekleĢmiĢtir. Komisyona, GümüĢhane Valiliğince sunulan genel bilgilerin ardından, 
GümüĢhane Üniversitesinde akademisyenler ve il genelinde faaliyet gösteren maden sektörü 
yetkilileri tarafından brifing verilmiĢtir. Komisyon üyelerinin sorularının cevaplanmasının 
ardından, GümüĢhane Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından, GümüĢhane ilindeki kanser vakaları ve Ġlde 
yürütülen çalıĢmalar hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Komisyon son olarak Trabzon‘da incelemelerde bulunmuĢtur. 29 Kasım 2010 Pazartesi 
günü Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi BaĢhekimliği ve Radyoonkoloji 
Bölümünde ilgililerden bilgi alınmıĢtır. Hastane ziyaretinin ardından Trabzon Valiliği tarafından Ġl 
genelinde kanser vakaları hakkında brifing verilmiĢtir. Trabzon‘daki Sivil Toplum Örgütleri ve 
vatandaĢlarla da bir araya gelen Komisyon, Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde akademisyenlerden 
bilgi almıĢ ve konu üzerinde fikir alıĢveriĢinde bulunmuĢtur. 

Komisyonun Trabzon ve Rize‘deki incelemelerine Trabzon Milletvekili, TBMM Sağlık, 
Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu BaĢkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL de katılmıĢtır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri yaptıkları açıklamalarda; dünyada 
kanserin arttığı fakat rölatif bir artıĢın (aĢılama çalıĢmaları, enfeksiyon hastalıklarından ölümlerin 
azalması, ortalama yaĢam süresinin artması, çevresel karsinojenlerin artması, tanı imkânlarının 
geliĢmesi gibi nedenlerle) söz konusu olduğundan bahsetmiĢlerdir. Bölgede görülen kanser 
vakalarının nedeni olarak gösterilen Çernobil Kazası hakkında ise; yapılan bilimsel çalıĢmalar 
neticesinde ―Çernobil‘e bağlı Karadeniz‘de veya Türkiye‘de kanserin arttığını ispatlayan bilimsel 
bir veri bulunmadığını‖  ifade etmiĢlerdir. ―GeçmiĢte onkoloji kitaplarında Çernobil Kazası ile 
iliĢkili genelde bir bölüm olduğunu, son yıllarda bu bölümün de kaldırıldığını‖  vurgulamıĢlardır. 

Yetkililer, basının ve sivil toplum örgütlerinin özellikle Çernobil konusunda 
gösterdikleri duyarlılıktan son derece memnun olduklarını ifade ederek, aynı hassasiyetin diğer 
kanser risk faktörlerine yönelik de seslendirilmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca, erken tanı ve tarama yöntemlerinin önemine değinerek, yapılacak 
düzenlemelerle Aile Hekimliği Sisteminin kanserde farkındalık konusunda yararlı olabileceğine 
vurgu yapılmıĢtır. Kanser hastalığında tarama yönteminin önemine karĢılık kısıtlı sayıda kanserde 
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fayda vermesi nedeniyle esas olarak kanserden korunmanın önemine değinilmiĢ, özellikle sigara 
konusunda TBMM‘nin gösterdiği hassasiyetin çok önemli olduğu ve kararlılıkla sigarayla 
mücadele gerektiği vurgulanmıĢtır.  

Bölgede nüfusun durağan olmaması nedeniyle kanser üzerinde randomize çalıĢma 
yapmanın zorluğuna değinilmiĢtir. Bu bahsedilen hususların yanısıra kanser yapıcı faktörler 
(obezite, yanlıĢ beslenme alıĢkanlıkları vs.) üzerinde bilgi paylaĢımı gerçekleĢtirilmiĢ ve öneriler 
sunulmuĢtur. Söz alan tüm akademisyenler Trabzon ilinde bir onkoloji merkezinin açılmasının 
gerekliliğini ve bu konudaki isteği dile getirmiĢlerdir. 

Komisyon, Karadeniz Bölgesi‘nde yıllardır basın ve kamuoyu tarafından sık sık 
gündeme getirilen Çernobil nükleer reaktör kazasının bölgede görülen kanser vakalarıyla 
iliĢkilendirilmesiyle ilgili olarak yaptığı incelemeler neticesinde Ģu sonuçlara ulaĢmıĢtır: 

Bugünkü bilimsel veriler ve yapılan incelemeler ıĢığında Çernobil kazasının kanser 
vakalarını artırıcı yönde etkisinin olmadığı kanaatine varılmıĢ, bölgedeki kanser görülme 
sıklıklarının ülke genelinden farklılık göstermediği anlaĢılmıĢtır. Diğer taraftan, yöre insanı 
üzerinde uzun yıllardır süren psikolojik etkinin azalmakla beraber halen sürdüğü de 
gözlemlenmiĢtir. 

Bölgede kanser vakalarının artıĢına neden olabileceği düĢünülen önemli çevresel 
faktörlerden biri olan madencilik sektörüyle ilgili olarak, komisyon kapsamlı incelemelerde 
bulunmuĢ ve yetkililerden bilgi alınmıĢtır. Uluslararası resmi, sivil ve bağımsız kuruluĢların, sağlık 
ve çevre örgütlerinin kabul ettiği standartların uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesinin gerekliliği bir kez daha vurgulanmıĢtır.  

Komisyon, söz konusu inceleme çalıĢmasını basın toplantısı düzenleyerek sona 
erdirmiĢtir. Komisyon üyeleri basın toplantısında, kanser hastalığının önlenmesinde, kamuoyunun 
bilgilendirilmesinde herkese önemli görevler düĢtüğü tespitine yer vermiĢ ve vatandaĢlarımızın bu 
hastalıktan korunması konusunda farkındalığın artırılmasının önemini vurgulayarak aĢağıdaki 
önerileri açıklamıĢlardır: 

•TBMM‘de tüm partilerin katılımıyla kabul edilen Tütün Ürünlerinin Zararlarının 
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‘nun insan sağlığı adına büyük yararı olduğunu bir kez 
daha belirterek, sağlıklı bir yaĢam ve sağlıklı nesillerin sürekliliği ile kanser hastalığının 
önlenebilmesi için tütün mamulleriyle kararlılıkla mücadele edilmesi gerekmektedir. Türkiye‘de 
en sık görülen kanser akciğer kanseridir. Akciğer kanserinin en sık nedeni sigara içimidir. 
Dolayısıyla; Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın. 

•Küresel sağlık problemi olan ĢiĢmanlığın (obezite) kansere etken olduğu bilinmektedir. 
Birçok kanser türü ile obezite arasında iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Obeziteden kaçının. 

•Alkol içimi insanlarda bilinen önemli kanser sebeplerinden biridir. Alkol içimi ile en sık 
görülen kanser tipleri arasında nedensel bağlantı olduğu belirlenmiĢtir. Alkol içmekten sakının. 

•35 yaĢına kadar her kadın en az bir kez rahim ağzı sürüntüsü (servikal smear) aldırmalı, 
ilk smearden sonra da 65 yaĢına kadar her beĢ yıl da bir bunu tekrarlamalıdır. Erken tanısı 
mümkün olan kanser türlerinde düzenli kontrol yaptırın. 

•Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ancak, meme 
kanserinde prognoz diğer kanserlere göre daha iyidir. Erken tanı, meme kanserinden ölümleri 
azaltmada en etkin yöntemdir. 50 yaĢından sonra her kadın 69 yaĢına kadar iki yılda bir mamografi 
çektirmelidir.  

•50 yaĢından sonra her kadın ve erkek iki yılda bir dıĢkıda gizli kan testi ile barsak 
kanseri taraması yaptırmalı, tüm sonuçları negatif de olsa her on yılda bir de kolonoskopi 
yaptırmalıdır.  

•Ayrıca kanserden korunmak için; Her gün orta düzeyde fiziksel egzersiz yapılmalı, 
günlük değiĢik türlerden sebze ve meyve tüketiminiz artırılmalı, aĢırı güneĢe maruziyetten 
kaçınılmalıdır. 
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V.2.4. Amerika BirleĢik Devletlerinde Yapılan Ġncelemeler 
Komisyon 9-12 Kasım 2010 tarihlerinde Amerika BirleĢik Devletleri‘nin Washington 

Eyaleti‘nde bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü‘nde, Georgetown Üniversitesi Lombardı Kanser 
Merkezi‘nde ve palyatif bakım hizmeti veren bir hastanede incelemelerde bulunmuĢtur. Ġnceleme 
programına Komisyon BaĢkanı GümüĢhane Milletvekili Kemalettin AYDIN, Komisyon Sözcüsü 
Mardin Milletvekili Gönül BEKĠN ġAHKULUBEY, Kâtip Üye Kırklareli Milletvekili Tansel 
BARIġ, Komisyon üyeleri Adana Milletvekili FatoĢ GÜRKAN, Antalya Milletvekili 
Abdurrahman ARICI, Ġstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ, Kırıkkale Milletvekili Osman 
DURMUġ, KahramanmaraĢ Milletvekili Cafer TATLIBAL, Hakkari Milletvekili Hamit 
GEYLANĠ ile konu uzmanı Murat GÜLTEKĠN ve TBMM Protokol Müdürlüğünden Vedat ÖNAL 
katılmıĢlardır. 

GeçmiĢte ülkemizle benzer sorunları yaĢamıĢ ve bu sorunları çözmüĢ bir ülkenin sağlık 
sisteminin yerinde incelenmesi Komisyonumuzun somut öneriler önermesi için elzem bir konuyu 
oluĢturmaktadır. Bu hareket tarzı kansere yakalanmıĢ vatandaĢlarımız için daha iyi hizmet 
kalitesini beraberinde getirecektir. Dünyanın değiĢik bölgelerinde kanser idare modellerinin 
görülmesi, yerinde incelenmesi ve gerekirse ülkemizde de bu modellerin uygulamaya geçilmesi 
gerekmektedir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde, ülkemizde örneği olmayan kamusal 
enstitü örneklerinin görülmesinin faydalı olacağı mütalaa edilmiĢtir. Bu bağlamda  dünyanın en 
ileri sağlık çalıĢmalarına sahip ABD'nin ziyaret edilmesi ülkemizin ulaĢmak istediği hedefin 
belirlenmesi bakımından çok faydalı olacağı kanaati hasıl olmuĢtur.  

Yapılan incelemeler; Türkiye‘de kanserle ilgili mevcut kamusal yapıyı çözümleme 
bakımından, kanser konusunda yapılan bilimsel araĢtırmalar bakımından, NevĢehir yöresinde 
görülen mezotelyoma kanserleri bakımından, kanser kayıtları bakımından, ülkemizde olası bir 
ulusal enstitü modelini planlayabilmek açısından faydalı olmuĢtur. 

Amerika Kanser Enstitüsü‘nü ziyaret sırasında enstitütüde çalıĢan Türk doktorlardan 
Meral Günay Aygün heyetimize eĢlik etmiĢtir. Öncelikle ulusal halk sağlığı enstitüsü kampüsü ve 
bu kampüs içerisinde yerleĢik Ulusal Kanser Enstitüsü‘ne ait klinik araĢtırma merkezleri 
incelenmiĢtir. Ardından, dıĢ iliĢkilerden sorumlu Ben Prickril, klinik kanser araĢtırmalarından 
sorumlu Dr. William Dahut ve ekstramural çalıĢmaların finansal direktörü Stephen Hazan 
tarafından iki saat süren bir brifing verilmiĢtir. Brifing interaktif olarak gerçekleĢmiĢ, karĢılıklı 
soru ve cevap Ģeklinde tartıĢmalar yapılmıĢtır. Brifing neticesinde Amerika Kanser Yönetim 
Sistemi detayları ile öğrenilmiĢtir. 

 
Ġncelemelerde aĢağıda bulgular elde edilmiĢtir: 
•Amerikan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü‘nün (National Instıtute of Health-NIH) geniĢ 

bir arazi üzerinde kurulu 50 binadan ve 28 farklı enstitüden oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 
•Kampüs içerisinde ulusal kanser enstitüsü (National Cancer Instıtute-NCI) 29 adet 

enstitü arasında en büyüğüdür. 
•NCI ilk olarak 1937‘de özel bir kanun ile kurulmuĢtur. 
•NCI vizyonu kanseri önleyebilmek, geliĢmesini önlemek veya düzeltilebilir Ģekle 

getirmektir. 
•NCI ve NIH Ģu an dünyanın en büyük araĢtırma merkezidir.   
•Kampüsteki tüm enstitülerin mali gelirleri Amerikan Kongresi tarafınca onaylanarak, 

devlet bütçesinden karĢılanmaktadır. En büyük bütçe NCI‘nın olup, diğer enstitülerden farklı 
olarak gerek görüldüğünde kongreden ek bütçe talebinde bulunabilir. 

•2009 bütçe dağılımına göre, NIH‘ in toplam bütçesi 30,545,098,000 dolar olup, bunun 
4,968,973,000 doları NCI‘ya aktarılmıĢtır. 

•NCI ve NIH, protokoller içerisine dahil olmayan hiçbir hastayı kabul etmemektedir. 
•Ancak, protokoller içerisine alınmıĢ (1500 protokolde 350.000 hasta) tüm hastaların her 

türlü masrafları karĢılanmaktadır (yol, otel yada misafirhane, ilaç ve diğer). 
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•NCI ve NIH protokollerine katılan tüm hastaların ayrıca her türlü sosyo-kültürel 
ihtiyaçları da karĢılanmaktadır. Örneğin, merkezi hastane binasının 7. katında her türlü dini inanca 
yönelik ibadethaneler kurulmuĢtur, bu protokollere dahil edilen binlerce uluslararası hasta vardır. 
Hastaların yattığı her katta hasta yakınlarının kullanabileceği bilgisayar, mutfak, internet bağlantısı 
ve video oyunları ile donatılmıĢ bir dinlenme odası bulunmaktadır. Hasta odaları standart odalar 
olsa da en fazla iki kiĢilik olması, her odada elektronik hasta dosyası olması, yine her odada TV ve 
internet olanakları olması dikkat çekici yönler arasındadır. 

•NIH sadece kanser enstitüsü ve kanser çalıĢmalarından oluĢmaz, her türlü hastalığa 
yönelik enstitüler ve araĢtırma laboratuarları içerir ancak bunlardan en büyüğü kanserdir (NCI). 

•NCI bütçenin hemen hemen tamamını kanser araĢtırmalarında kullanmaktadır. Toplam 
bütçenin % 9‘u genel yönetim masraflarında kullanılır ve % 91‘ i araĢtırmalarda kullanılır (% 76 
ektra-mural çalıĢmalar, % 15 intramural çalıĢmalar). ġu an NCI destekli kanser konusunda 
yürüyen toplam 1235 proje vardır. Bu projelere dahil edilen hasta sayısı ise 350.000 
dolaylarındadır. 

•NCI bütçesi içerisinde yapılan çalıĢmalar intramural ve ekstramural olmak üzere iki 
gruba ayrılır: 

1- Intramural çalıĢmalar: Kampüsün kendi içerisinde yürüttüğü çalıĢmalardır. Toplam 
bütçenin % 15‘ i buraya ayrılır. 

2- Ekstramural çalıĢmalar: Hizmet alımı gibi, NCI‘a kafiliye merkezlerde yürütülen 
çalıĢmalara verilen desteklerdir. Toplam bütçesinin % 75‘ ini burada kullanır. Bu çalıĢmalar, 
kampüs dıĢında diğer ABD eyaletleri içerisindeki hastanelerde ve uluslar arası olarak değiĢik 
ülkelerde yürütülen çalıĢmalardır.  

•NCI çalıĢmaları konularına göre de sınıflandırılabilir. Ülkenin ihtiyaçlarına göre ve 
kanser istatistiklerine göre değiĢmekle beraber; en fazla araĢtırma payı meme kanseri, AIDS, 
prostat, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve lösemiye ayrılmaktadır. 

•NCI çalıĢmaları daha çok AR-GE‘ye yöneliktir. NCI‘da yürütülen çalıĢmaların % 80-
90‘ ı Faz I veya Faz II çalıĢmalarıdır. 

•Her yıl gerek enstitüde çalıĢan gerekse de enstitü dıĢında çalıĢan araĢtırmacılar projeleri 
ile NCI‘a baĢvururlar ve seçilmiĢ olan projeler konu baĢlıklarına göre ayrılır ve uygun görülenler 
NCI bütçesi karĢılanır.  

•Proje raporları ilgili departman sorumlusuna, oradan da NCI baĢkanına ve yıl sonunda 
da NCI baĢkanı tarafınca kongreye sunulur.  

•Proje tamamlandığında artan para olursa, sebepler ortaya konulur ve bu çerçevede 
araĢtırmanın devam etmesine karar verilirse bu para araĢtırmacıda bırakılır. Ancak, devam etmesi 
lüzum görülmeyen çalıĢmalardan artan paralar diğer projelere aktarılır. 

•NCI daha önceden klinik ve moleküler çalıĢmalara ayrı ayrı destek vermekteyken 2001 
yılından itibaren vizyon değiĢikliğine gidilmiĢ, klinik ve moleküler çalıĢmalara birlikte destekler 
verilmeye baĢlanmıĢtır.  

•ġu an kanserin tipine odaklanmaktadırlar. 
•Esas amaç tümörleri erken teĢhis etmek ve tedaviyi genlere yönlendirmektir. Yoğun 

çalıĢmalar sonucunda binlerce gen ve gen yolakları bulunmuĢ olsa da, tetikleyici ya da baĢlatıcı 
nokta halen bulunamamıĢtır. 

•Artık hastalar bir yanda yatarken, bir yanda klinik çalıĢmalar bir yanda da moleküler 
çalıĢmalar aynı anda yürütülmektedir ve bu konseptte çalıĢan dünyadaki tek merkezdir. 

•AraĢtırma sonuçları hastalara beklenmeden sunulabilmektedir. Bu nedenle araĢtırmalar 
ve hastalar bir bütünlük arz etmektedirler (bench to bed). 

•NCI ve NIH dünyanın her yanından araĢtırmacı da kabul etmekte ve PhD eğitimleri 
vermektedir. 

•BaĢarılı olan projelere daha fazla para da tahsis edilebilmektedir. 
•Öte yandan soru cevap Ģeklinde yürütülen tartıĢmada ABD‘deki mevcut kanser kayıt 

sistemleri sorgulanılmıĢ ve ABD sisteminin ülkemizdeki mevcut kayıt sistemine göre çok da üstün 
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olmadığı ve neredeyse bütün tıp kitaplarında referans olarak kullanılan ABD kanser 
istatistiklerinin sanıldığı kadar çok da mükemmel veri tabanlarına dayanmadığı, pek çoğunun 
projeksiyon verisi olduğu saptanmıĢtır.  

 
11 Kasım 2011 tarihinde, saat 14:00-17:30 arasında George Town Üniversitesi, 

Lombardi Kanser Merkezi ziyaret edilmiĢtir.  Ziyaret sırasında Pediatri Bölüm BaĢkanı David B. 
Nelson, Pediatrik Hemato-Onkoloji Departmanı BaĢkanı Aziza Shad, EriĢkin Palyatif Bakım 
Hizmetleri Sorumlusu Andrew Putnam, Lombardi Kanser Merkezi Yöneticisi Janice Oppenheim,  
Lombardi Kanser Merkezi BaĢkan Yardımcısı Peter Shields, Lombari Kanser Merkezi Direktörü 
Louis Weiner, AR-GE‘den sorumlu direktör Stephen Moore ile görüĢmelerde bulunulmuĢtur. 
Ayrıca palyatif bakım hizmetlerinde çalıĢan ekip ile özel bir toplantı yapılmıĢ, bu toplantıda 
hastane palyatif bakım takımında yer alan sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve din görevlileri 
ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bunun yanısıra, dünyaca ünlü çocuk kanserlerinde sanatsal terapi ekibi 
ile tanıĢılmıĢtır. Hastane ziyareti sırasında burada çalıĢan ve hematopatoloji bölüm baĢkanlığını 
yürüten Sayın Metin Özdemirli ve Lombardi Kanser Merkezi‘nde Bioinformatikler üzerinde bir 
AR-GE projesi üzerinde çalıĢan BarıĢ Süzek ile de görüĢülmüĢtür.   

  
Yapılan görüĢmelerde palyatif bakım ile ilgili önemli bazı saptamalarda bulunulmuĢtur: 
•Palyatif bakım pek çok ülkede yıllardır göz ardı edilen bir konu olmuĢtur. 
•Palyatif bakım insan yaĢam kalitesi ile direkt olarak iliĢkilidir ve temel insan 

haklarından biridir. 
•Palyatif bakım sadece terminal dönemlerdeki hastalar için değildir, hastalığın her 

safhasında önemlidir. Palyatif bakım hastalığın teĢhisi ile baĢlar, tüm hastalık boyunca devam eder 
ve hatta ölümden sonra da hasta yakınları için devam etmelidir. 

•Palyatif bakım multi-disipliner bir takım yaklaĢımı gerektirir. Sadece hekim ve 
hemĢireden oluĢmaz, beraberinde fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, din görevlisi ve hatta sivil 
toplum örgüt temsilcileri gibi pek çok branĢı içerir.  

•Palyatif bakım sadece hasta merkezli olmamalıdır, hastalar ile beraber ailesi ve yakın 
dostlarını da içermelidir. 

•Palyatif bakımda sadece hastane bakımı değil, fakat aynı zamanda evde bakım gibi 
yaĢam konforunu arttırmaya yönelik hizmetleri de içermelidir. 

•Palyatif bakım da tıbbi desteğin yanısıra,  sosyal, psikolojik, ekonomik ve ruhsal destek 
de söz konusudur. 

•EriĢkin palyatif bakım ile çocuk palyatif bakımı da farklılıklar göstermektedir. Bu 
sadece ilaç dozları kapsamında değildir, kanserli çocukların ihtiyaçları tamamen farklıdır. Bu 
kapsamda kanser teĢhisi konulan çocukların ebeveynlerinin de palyatif bakıma ihtiyacı vardır 
çünkü genç bir kiĢinin kanser olmasının getirdiği psikolojik yıkım, ileri yaĢlarda görülenlerden çok 
daha yıkıcıdır. 

•Palyatif bakım en maliyetsiz etkin hizmetlerdendir. Palyatif bakım ile kanserli 
hastaların gereksiz yere ve sık sık acil bakım ünitelerine yatmaları, uzun süreler hatta ölene değin 
hastane odalarında bulunmalarının önüne geçilir ve bu gereksiz bakımlara bağlı fazladan 
harcamaların önüne geçilmiĢ olur. 

•Morfin tüm dünyada en ucuz ilaç olup, ABD sınırları boyunca sadece hekimler 
tarafınca yazılmaktadır. Ancak özel bir reçetelendirme ve spesifik uzmanlık gerektiren bir 
uygulama yoktur.  

•Öte yandan yapılan hastane ziyaretine değiĢik üniteler ziyaret edilmiĢtir. Ünite 
ziyaretlerinde öne çıkan iki önemli nokta Ģöyle özetlenebilir; 

1- Kemoterapi ilaçları merkezi robotik sistemler ile hazırlanmakta ve her kemoterapi 
ünitesinde yer alan cihazlar aracılığı ile hemĢirelere iletilmektedir. Bu sistem ile yanlıĢ ilaç 
hazırlama riskinin önüne geçildiği gibi aynı zamanda sağlık personelinin ilaçları kötüye kullanma 
riskinin de önüne geçilmektedir. 
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2- Çocuk hastalar için hizmet veren sanatsal terapi merkezinde tüm kanserli çocuklar 
kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanmıĢtır. Çocukların hastalık süreci boyunca yapmıĢ 
oldukları resimlerden yola çıkarak psikososyal analizler yapıldığı gözlemlenmiĢtir. 

•Yapılan görüĢmelerde, ülkemizde planlanan Pallia-Türk projesinin de Amerika‘ lı 
yetkililer tarafınca çok yakınen takip edildiği ve gerçekleĢtirilmesi durumunda pek çok geliĢmekte 
olan ülkeye örnek olacağı vurgulanmıĢtır. 

•Lombardi Kanser Merkezi aynı zamanda NCI tarafınca akredite bir merkez olduğu 
vurgulanmıĢtır. Bu akreditasyon süreci sorulduğunda sadece hasta sayısı ve tedavi imkanlarına 
bakılmadığı, esas ilke olarak yapılan çalıĢmalar, buluĢlar ve literatüre katkılara bakıldığı, merkezin 
sadece tedavide değil pek çok alanda kapsadığı topluma komprehensif hizmet vermesinin önemli 
olduğu, bu nedenle merkezin topluma neler kattığına da bakıldığına, ayrıca merkezlerdeki 
çalıĢmaların ne kadar takım oyununa uygun gerçekleĢtirdiği, görev dağılımının nasıl yapıldığına 
ve imkanların nasıl paylaĢıldığına da dikkat edildiği vurgulanmıĢtır. NCI nezdinde akredite 
olmanın getirdiği en önemli avantajın NCI‘nın dağıttığı proje ödüllerinde ve maddi desteklerde 
öncelik kazanmak olduğu vurgulanmıĢtır. 

•Hastane ziyaretinin sonunda NCI tarafından desteklenen ve yeni baĢlanan 
Bioinformatik Projesi hakkında bilgi verilmiĢtir. Projenin baĢında Türk vatandaĢı Mühendis BarıĢ 
Süzek‘ in olduğu ve çok baĢarılı bir proje yürüttüğü görülmüĢtür. 

 
Gerek NCI gerekse Lombardi Kanser Merkezi‘nde Türkiye ile ilgili gelecekte sıkı 

iĢbirlikleri ve ortak çalıĢmalar yapılabileceği belirtilmiĢtir. Her iki ziyarette yapılan bireysel 
görüĢmelerde, ABD‘de de baz istasyonları, cep telefonları ve alternatif tıp ürünleri üzerinde 
yeterince bir denetim veya ülkemizden daha farklı bir uygulama yapılmadığı gözlemlenmiĢtir. 

Yapılan değerlendirmede ülkemizde kanser konusunda yapılan hizmetlerin, özellikle 
kanser kayıtçılığı konusunda ABD‘den eksik kalınmadığı, tıbbi uygulamalar ve sosyal devlet 
kapsamında ülkemizin ABD‘den pek çok yerde daha iyi olduğu vurgulanmıĢtır. Ülkemizde 
ABD‘deki gibi bir araĢtırma enstitüsüne ihtiyacı olduğu vurgulanmıĢtır. Bu kurumlarda bölüm 
baĢkanlığı yapan Türklerin olduğu ve bu nedenle benzer bir kurumun pekala kurulabileceği 
belirtilmiĢ ayrıca ABD‘de kanserli hastaların ölümden sonra dahi takibine devam edildiği, benzer 
takiplerin ülkemizde de yer alması gerekliliğinden söz edilmiĢtir. AraĢtırmalar konusunda insan 
gücümüzün yeterli olduğu ancak organizasyon ve sistemle ilgili eksiklik bulunduğu tespit 
edilmiĢtir. 

 

V.2.5. Dünya Kanser Kongresine ve Dünya Kanser Liderleri Konferansına 
Katılım 

Dünya Kanser Kongresi 2010'a (Union International Cancer Against Cancer World 
Cancer Congress) ve Dünya Kanser Liderleri Toplantısına (World Cancer Leaders Summit) 
Komisyon adına katılım sağlanmıĢtır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen(ġenzen) vilayetinde, 
18-21 Ağustos 2010 tarihinde yapılan Dünya Kanser Liderleri Konferansına, Konferans tertip 
heyeti tarafından yapılan davet üzerine, Komisyonumuzu temsilen Komisyon BaĢkanı GümüĢhane 
Milletvekili Doç. Dr. Kemalettin AYDIN katılmıĢtır. Ayrıca komisyon uzmanlarından Dr.Murat 
GÜLTEKĠN de programa katılanlar arasında bulunmaktadır. 

Programın amacı; kanser hakkında yapılan  mücadelelerin dünya çapında örnekler ile 
kıyaslanması ve katılımcılara yeni ufukların açılması olarak özetlenebilir. Programda, kansere 
karĢı uygulanan mücadele stratejileri, kanser türleri ve bu türlerin artıĢ miktarı, sigara ve tütün 
mamulleri ile mücadele konuları ele alınmıĢtır.  

Konferansta, dünyada kansere karĢı yürütülen faaliyetler oturumlar halinde, örnekleriyle 
ele alınmıĢtır. Kanseri yenen hastalar ile hasta savunuculuğu yapan dernek ve vakıflar, devlet 
baĢkanları, kanser hakkında dünya genelinde mücadele veren UICC, IARC, ACS, IPRI, MECC 
gibi kurumların baĢkanları sunumlar yaparak görüĢ alıĢveriĢlerinde bulunmuĢlardır. 
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V.3. Yazılı Bilgi Alınan Kurumlar  
Komisyonumuz, araĢtırma önergelerinde yer alan hususlarla ilgili her türlü bilgi ve 

belgeyi temin edebilmek için baĢta Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve KöyiĢleri, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlıkları, BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
AraĢtırma Kurumu BaĢkanlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı, Türk Patent Enstitüsü 
BaĢkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaĢkanlığı, BüyükĢehir belediye baĢkanlıkları olmak 
üzere yazıĢmalar yapmıĢ ve aĢağıdaki bilgileri istemiĢtir. 
 
 Tablo 4. Ġstenen Bilgiler Tablosu 

KiĢi, Kurum veya KuruluĢ Ġstenen Bilgiler 

1- Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Erken kanser tanısı için yapılan tetkikler, kanser hastalıklarının 
çeĢitlerine göre geri ödemesi yapılan tetkikler, tedavi 
aĢamasında geri ödemesi yapılan tedavi yöntemlerini, SUT 
kapsamında ödeme yaĢ aralığı, tekrar sıklığı, ödeme sıklığı ile 
ilgili bilgi talebi.  

2- TÜĠK BaĢkanlığı Kanser vakaları ile ilgili istatistiki bilgi talebi. 

3- Türk Kanser AraĢtırma ve 
SavaĢ Kurumu 

Kurumsal hedefler, görülen ihtiyaçlar, projeler ile önerileri 
hakkında.  

4- Meme Hastalıkları 
Dernekleri Federasyonu 

Prof. Dr.Vahit ÖZMEN‘den meme kanseri hakkında bilgi talebi. 

5- Celal Bayar Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlığı 

Akciğer kanseri hakkında bilgi talebi. 

6- Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü 

Kanser hastalığına sebep olan gıda, gıda katkı maddesi ve gıda 
ile ilgili diğer maddeler hakkında bilgi talebi. 

7- Boğaziçi Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Prof.Dr.ġ.Selim ġEKER‘den yüksek gerilim hatlarının ve 
elektronik cihazların kanser hastalığı ile iliĢkisi hakkında bilgi 
talebi. 

8-Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu BaĢkanlığı 

Kanser hastalığı ile ilgili olduğu düĢünülen Çernobil Nükleer 
Faciası hakkında bilgi talebi. 

9- Bilgi Teknolojileri ve 
ĠletiĢim Kurumu 

Baz istasyonları ve cep telefonlarının yaydığı manyetik 
dalgalara iliĢkin bilgi talebi. 

10- Sağlık Bakanlığı Kanserle 
SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 

Kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

11- Ġstanbul Üniversitesi ĠnĢaat 
Fakültesi Dekanlığı 

Prof.Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU‘ndan ―Elektrik Ġletim 
Hatlarının Ġnsan Sağlığına ve Kanser Hastalığına Etkileri‖  
çalıĢması hakkında bilgi talebi. 

12- Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Veri tabanında bulunan kanser hastası sayıları, erken kanser 
tanısı için yapılan tetkikler, kanser hastalıklarının çeĢitlerine 
göre geri ödemesi yapılan tetkikler, tedavi aĢamasında geri 
ödemesi yapılan tedavi yöntemleri, SUT kapsamında ödeme yaĢ 
aralığı, tekrar sıklığı, ödeme sıklığı hakkında bilgi talebi. 

13- Tıbbi Onkoloji Derneği  Prof.Dr.Fikri ĠÇLĠ‘den kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

14- Prof. Dr. Haluk ÖZEN Kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

15- Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Kanser ilaçlarının ruhsatlandırılma süreci, ruhsatlı kanser 
ilaçlarına iliĢkin sayısal veriler, yurt dıĢında ruhsatlı olup yurt 
içinde ruhsat verilmeyen ilaçlar hakkında bilgi talebi. 
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16- Hacettepe Üniversitesi 
Onkoloji  Enstitüsü Müdürlüğü 

Tıbbı onkoloji bağlamında kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

17- Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Kanser hastalığı ile ilgili verilen eğitim, tıpta uzmanlıkla ve yan 
dal eğitimi hakkında bilgi talebi. 

18- Kansere KarĢı Elele 
Platformu Genel Sekreterliği 

Platformdan,  kurumsal hedefler, görülen ihtiyaçlar, projeler ile 
öneriler hakkında bilgi talebi. 

19- Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Kanser hastalığının ülkemize maliyeti, 2009 ve 2010 yıllarına 
ait SGK'nın ilaç harcamalarının dağılımı, bu dağılım içerisinde 
özellikle kanser ilaçlarına yapılan ödemenin miktarı ve istatistiki 
oranı, kanser hastalığının SGK'ya maliyeti (ilaç ödemeleri, 
tedavi masrafları, uluslararası sevk, özel ilaç alımı harcamaları 
vs.) ile ilgili bilgi talebi.  

20- Ankara Üniversitesi  Tıp 
Fakültesi  Cebeci Hastanesi 

Prof.Dr.Hikmet AKGÜL‘den Cerrahi Onkoloji Derneğinin 
araĢtırma alanı hakkında bilgi talebi. 

21- Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Hastane hakkında bilgi talebi. 

22- Dr. Abdurrahman Yurtaslan  
Ankara Onkoloji Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi 
BaĢhekimliği 

Hastane hakkında bilgi talebi. 

23- Sağlık Bakanlığı 1. Doğu Karadeniz Bölgesi özelinde kanser sorunu, 

 2. Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi özelinde kanser 
sorunu, 

 3. Alternatif tıp ve tamamlayıcı tıbbın onkoloji tedavisindeki 
yeri hakkında bilgiler, 

 4. Sigara ve obeziteyle mücadelede gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 
ve son durum, 

 5. Ulusal Beslenme AraĢtırması ve tuz tüketiminin azaltılması 
ile ilgili çalıĢmaların sonuçları hakkında, 

  6. Kanser hastalığıyla ilgili genel bilgi talebi. 

24- MTA Genel Müdürlüğü 1. Türkiye'de içme ve kullanma sularında bulunan arsenik 
miktarları ve arsenik sorunu, 

 2. Türkiye'de içme ve kullanma sularında bulunan ağır metal 
sorunu hakkında bilgi talebi. 

25- Sigara ve Sağlık Ulusal 
Komitesi BaĢkanlığı 

Türkiye'de sigara ve tütün mamulleri kullanım verilerinin, 4207 
sayılı Kanun öncesi ve sonrası, yaĢ ve cinsiyete göre dağılımı 
hususlarını da içerecek Ģekilde talebi. 

26- Tütün ve Alkol Piyasası 
Kurulu BaĢkanlığı 

1. Türkiye'de sigara ve tütün mamulleri kullanım verilerinin, 
4207 sayılı Kanun öncesi ve sonrası, yaĢ ve cinsiyete göre 
dağılımı hususlarını da içerecek Ģekilde talebi. 

 2. Türkiye'de alkol satıĢ ve tüketim miktarının yıllara, yaĢa ve 
cinsiyete göre istatistikî bilgilerinin talebi. 

27- ĠçiĢleri Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

28- Milli Eğitim Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

29- Adalet Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 
30- Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

31- Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı 

Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 
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32- Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü 

Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

33- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

34- TRT Genel Müdürlüğü Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

35- RTÜK Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

36- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

37- Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, 
EskiĢehir, Gaizantep, Ġçel, 
Ġstanbul, Ġzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Samsun, 
Sakarya BüyükĢehir 
belediyeleri 

Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

38- Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik AraĢtırma Kurumu 
(TÜBĠTAK) BaĢkanlığı 

1. Doğu Karadeniz Yüksek Gerilim Hatları Kanser ÇalıĢması 
hakkında bilgi, 

 2. Kanser hakkında bilimsel araĢtırmalar bağlamında 
Türkiye‘nin Dünyadaki yeri, 

 3. Kanser konusunda bilimsel çalıĢma ve araĢtırmaların 
yapılması konusunda teĢvik edici uygulamalarınız hakkında 
bilgi, 

 4. Kanser hakkındaki araĢtırmalara ayrılan bütçe miktarı ve bu 
bütçenin hangi kriterlere göre belirlendiği, 

 5. Kanser hakkındaki araĢtırmalara ayrılan bütçe miktarının 
diğer araĢtırmalar içerisindeki oranı ve tüm araĢtırma bütçesi 
içerisindeki oranı hakkında bilgi talebi. 

39- Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. 
Genel Müdürlüğü 

Elektrik iletim hatlarının insan sağlığına iliĢkin risk olup 
olmadığına dair bilgi talebi. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  
1.KANSER HASTALIĞI HAKKINDA GENEL BĠLGĠ  
1.1. KANSERĠN TANIMI  
 

 1.1.1. Vücutta Normal Hücreler 
Vücudu oluĢturan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları 

oluĢturmaktadır. Organ ve dokular oluĢurken hücreler belirli bir düzen içinde, belirli iĢ bölümleri 
yaparak bir araya gelirler. Organizmanın temel birimi olan bu hücreler belirli bir hızda ve kontrol 
altında çoğalırlar. Öte yandan yaĢlanan hücrelerde belirli bir hızda yıkılmaktadırlar.  

Vücut yaĢayan milyonlarca hücreden oluĢur. Normal vücut hücreleri, büyür, bölünür ve 
düzenli bir Ģekilde ölür. Bir kiĢinin yaĢamının ilk yıllarında, normal hücreler kiĢinin büyümesine 
izin verecek Ģekilde hızlı bölünür. KiĢi bir yetiĢkin hale geldikten sonra, çoğu hücreler sadece 
yıpranmıĢ veya ölen hücrelerin yerine geçmek ya da yaralanmaları tamir için bölünürler.  

 

 1.1.2. Kanser Nedir? 
Yunanca "yeni büyüme" anlamına gelen neoplazi; bir doku veya organdaki hücrelerin 

anormal ve kontrolsüz Ģekilde çoğalmasıdır. Neoplazmalar çoğunlukla ayırt edilebilecek kitleler 
(tümörler) oluĢturacak Ģekilde büyürler. Her tümör (hücrelerin aĢırı çoğalmasıyla dokularda oluĢan 
ve büyüme eğilimi gösteren yumru, ur) kanser manasına gelmez. Neoplasmalar iyi huylu (benign) 
ve kötü huylu (habis ya da malign) olarak ikiye ayrılırlar. Ġyi huylu olanlar kanser değildir. Bunlar 
sıklıkla cerrahi olarak alınırlar ve çoğu zaman tekrarlamazlar. Ġyi huylu tümörlerdeki hücreler 
vücudun diğer taraflarına yayılmazlar ve en önemlisi iyi huylu tümörler nadiren hayatı tehdit 
ederler. Habis (kötü huylu) neoplazmalar ise yüksek derecede anaplazi (normalden uzaklaĢma) 
gösterirler ve çevrelerindeki yapıları iĢgal edebilme özelliğine, lenf sistemi ve kan dolaĢımı 
yoluyla diğer organlara yayılabilme yeteneğine sahiptirler. Kanser malign ya da habis neoplazi 
terimi ile aĢağı yukarı eĢ anlamlıdır ve kontrolsüz, anormal hücre çoğalması ile karakterize edilen 
birçok hastalık için genel bir terim olarak kullanılır. Kanserler köken aldıkları doku ve organlara 
göre isimlendirilirler. Belirti, bulgu ve tedavileri de kanserin cinsine göre değiĢmektedir.  

Kısaca kanser, hücrelerin kontrolsüz Ģekilde çoğalmaları demektir. Bu çoğalma sırasında 
kanser hücresinde, normal hücrelere göre yapısal farklılıklar çıktığı gibi, iĢlevleri açısından da 
farklılıklar çıkacaktır; bazen hücre normalde yaptığı iĢlevlerini yapamazken, bazen de normalde 
olmayan yeni iĢlevleri de yapmaya baĢlayabilecektir. Anormal Ģekilde çoğalmaya baĢlayan bu 
hücreler bulundukları yerdeki doku ve organları iĢgal edecek hatta daha uzaktaki organları iĢgal 
edecek ve iĢgal ettiği bu bölümlerin görevlerini engelleyecektir. Tedavi edilmeyen kanser ciddi bir 
hastalıktır ve ölüme neden olabilir.  

 

 1.1.3. Kanser Nasıl BaĢlar? 
Kanser vücudun bir kısmında hücrelerin kontrol dıĢı büyümesiyle baĢlar. Birçok kanser 

türü vardır, ama hepsi anormal hücrelerin kontrol dıĢı büyümesi nedeniyle baĢlar. 
Kanserli hücrelerin büyümesi normal hücre büyümesinden farklıdır. Ölme yerine, kanser 

hücreleri büyümeye ve yeni, anormal hücrelerin oluĢması Ģeklinde devam ederler. Kanser 
hücreleri, normal hücrelerden farklı olarak diğer dokuları istila (içine büyüme) da edebilir. Kontrol 
dıĢı büyüme ve diğer dokuları istila etme bir hücreyi kanser hücresi yapar. 

Hücrelerin merkezinde çekirdek içinde hücrenin ve organizmanın genetik bilgisinin 
saklandığı Deoksiribonükleik asit (DNA) olarak adlandırılan mikroskopik iplikçikler mevcuttur. 
DNA her hücrede vardır ve hücrenin tüm eylemlerini yönlendirir. DNA hücrenin normal 
fonksiyonlarını görmesi için gereklidir. Kanserli hücreler bu DNA iplikçiğindeki hasardan dolayı 
oluĢur. Hücrenin normal yaĢam siklusunda DNA hasar aldığında hücre ya hasarı onarır ya da hücre 
ölür. Kanserli hücrelerde hasarlanmıĢ DNA onarılamaz, ancak olması gerektiği gibi de hücre 
ölmez ve kontrolsüz çoğalma baĢlar. Yani, bu hücre vücudun ihtiyacı olmadığı yeni hücrelerin 
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yapımına devam eder. Bu yeni hücrelerin hepsi, ilk hücrede olduğu gibi aynı hasarlı DNA‘ya sahip 
olacaklardır.  

KiĢi, hasarlanmıĢ DNA devralabilir ancak en sık DNA hasarı normal hücre çoğaltılması 
sırasında veya çevresel faktörlerin etkisiyle oluĢan hatalardır. Bazen DNA hasarının nedeni olarak 
sigara gibi apaçık bir Ģey vardır. Ama çoğu zaman net bir sebep bulunmaz.  

Çoğu durumda kanser hücreleri bir tümör oluĢtururlar. Ancak lösemi gibi bazı kanser 
türleri nadiren tümör oluĢtururlar.  

 

 1.1.4. Kanser Nasıl Yayılır? 
Kanser hücreleri genellikle büyümek ve normal doku yerine geçen yeni tümörler 

oluĢturmak üzere vücudun diğer bölümlerine giderler. Bu süreç metastaz olarak adlandırılır ve 
kanser hücrelerinin vücudumuzun kan dolaĢımı veya lenf damarlarının içine girmesiyle olur. Bir 
örnek üzerinden açıklanacak olursa, kanser hücreleri önce geliĢtikleri organda büyürler (örneğin 
prostat), daha sonra çevre dokulara yayılırlar (örneğin prostatdan barsak ve mesaneye). Ardından 
da lenf damarları (aortik lenf bezine) ya da kan damarları ile uzak organlara sıçrarlar (akciğer, 
kemik gibi).  

 

 1.1.5. Kanserin Nedenleri 
Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir tür kansere yakalanma olasılığını 

artıran her Ģey risk faktörüdür. Pek çok risk faktörünün direkt olarak hastalığa neden olup olmadığı 
bilinmemektedir. Risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Risk faktörleri, doktorların kansere 
yakalanma olasılığı yüksek kiĢileri teĢhis etmesinde yardımcıdır. 

Kanser hastalığı için iki grup risk faktörü vardır. Bunlar değiĢtirilebilir faktörler ve 
değiĢtirilemeyen faktörlerdir.  

DeğiĢtirilemeyen faktörler yaĢ, cinsiyet ve aile öyküsüdür. DeğiĢtirilebilir faktörler ise 
çevresel etkenlerdir. Bunlar: 

1. Sigara ve alkol kullanımı, 
2. Radyasyona maruz kalma, 
3. Bazı virüsler ve bakteriler, 
4. Kötü beslenme alıĢkanlığı, 
5. Gıdalardaki katkı maddeleri, 
6. Uzun süre güneĢ ıĢığına maruz kalma, 
7. AĢırı dozda röntgen ıĢınına maruz kalma, 
8. Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.), 
9. Hava kirliliği. 
Risk faktörleri dört grupta toplanabilir. 
1. DavranıĢsal Risk Faktörleri: Sigara içmek, diyet, egzersiz ve alkol tüketimi gibi 

değiĢtirebileceğiniz risk faktörleridir. Sigarayı bırakmak veya düzenli egzersizlerle kansere 
yakalanma riski azaltılabilinir. 

2. Biyolojik Risk Faktörleri: YaĢ, cinsiyet ve ırk gibi fiziksel özelliklerdir. Fiziksel ve 
biyolojik özelliklerin, kanser için risk faktörü olup olmayacağı, kanserin tipine bağlıdır. Belli tip 
kanserler için risk oluĢturabilecek biyolojik ve fiziksel özellikler Ģunlar olabilir. 

Cinsiyet: Bazı kanser türleri cinsiyetle iliĢkilidir. Örneğin prostat bezi sadece erkeklerde 
olduğu için, prostat kanseri erkeklerde görülür. Meme kanseri hem kadın hem de erkeklerde 
görülebilir, ancak kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir.  

YaĢ: Pek çok kanser türü yaĢlılarda ortaya çıkar. 50 yaĢın üstündeki kiĢilerde kanser 
görülme riski daha yüksektir. 

Irk: Bazı ırklarda belli tip kanserler saha sık görülmektedir. Örneğin Amerikalı 
zencilerde prostat kanseri daha sık görülür. 

Cilt: SarıĢınlarda cilt kanseri daha sık görülmektedir.  
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3. Çevresel Risk Faktörleri: YaĢanılan ya da çalıĢılan çevre koĢulları kanser geliĢimi için 
risk faktörü olabilir. Ev ya da iĢ yerinde bulunan bazı maddeler, kanser riskini artırır. Asbest, 
radon, hava kirliliği, UV radyasyon, sigaraya maruz kalma çevresel risk faktörlerindendir. Yine 
diyetle alınan bazı besin ögeleri kanser geliĢim riskini artırırken, bazıları da koruyucu 
olabilmektedir. 

4. Genetik Risk Faktörleri: Elbetteki her kanserin genetik bir temeli vardır. Ġnsan 
vücudunda kanser yapıcı genler olduğu gibi kansere karĢı koruyucu olan genler de vardır. Kanser 
yukarıda anlatılan risk faktörlerinin tek tek ya da birleĢik etkileri neticesinde bu genlerdeki 
bozulmalar neticesinde ortaya çıkar. Günümüzde kansere neden olan binlerce gen bozukluğu 
bulunmuĢtur. Bunların içerisinde en önemlisi P53 bozukluğudur. Ancak, yine de tüm kanserlerden 
sorumlu, tetikleyici tek bir gen bozukluğu saptanamamıĢtır. Bu türde geliĢen kanserlere sporadik 
(kalıtsal olmayan) kanserler denir. Kabaca kanserlerin % 90-95‘ i sporadiktir. Sonuç olarak 
sporadik kanserlerde de bir gen bozukluğu olması nedeniyle, ailede kanser öyküsü olanların, aile 
öyküsü olmayanlara göre kanser geliĢme riski daha fazladır. 

Kanserlerin %  5-10‘u ise kalıtsaldır. Burada çevresel bir faktör olmasa da aileden 
kalıtımsal olarak geçen genlerle iliĢkili olarak kanser geliĢimi görülebilir. Aile üyelerinden birinde 
genç yaĢta kanser teĢhis edilen bireylerde, üç veya daha fazla kuĢakta aynı tip kanser öyküsü 
bulunanlarda, anne veya baba tarafından üçten fazla kanser olgusu bulunan kiĢilerde ve aile 
bireylerinden birinde iki veya daha fazla farklı tip kanser bulunan bireylerde kalıtımsal kanser 
hastalığı taĢıdığı düĢünülür. 

Ġster sporadik ister kalıtsal olsun, kanser öyküsü olanların, daha erken dönemde ve daha 
sık aralıklarla tarama testlerinden geçmesi faydalı olacaktır. Bu kiĢilerde ciddi aile öyküsü olması 
durumunda genetik danıĢmanlık alınması da önerilmektedir. 

Yukarıda sayılan risk faktörlerinden biri veya daha fazlasına maruz kalmak bu kiĢide 
kesin kanser geliĢeceğini göstermez, ama kansere yakalanma ihtimalini arttırır. Bazı insanlar 
birçok risk faktörü bulundurmasına rağmen yaĢamı boyunca hiç kansere yakalanmazken, kanser 
tanısı konulan bazı hastalarda ise hiçbir risk faktörüne rastlanmayabilir.  

 

1.2. KANSERĠN BELĠRTĠLERĠ  
Kanserin belirtileri çok çeĢitlidir. Öncelikle hastalığın bulunduğu organa ve vücuttaki 

yayılım derecesine göre değiĢiklikler gösterir. Ayrıca aynı hastalık kiĢiden kiĢiye değiĢiklikler de 
gösterebilir. Üzerinde önemle durulması gereken ve hekime baĢvurmayı gerektiren belli baĢlı 
belirtiler Ģunlardır. 
1. Vücudun herhangi bir yerinde ĢiĢlik: Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan ĢiĢlikler 

kiĢileri uyarmalıdır. Bunlar memede ĢiĢlik, boyunda, koltuk altında, kasıklarda bezelerde 
ĢiĢlik, karında ele gelen ĢiĢlikler olabilir. Böyle bir ĢiĢliğin varlığı mutlaka kanser anlamına 
gelmez, iltihabı hastalıklar ve diğer bazı hastalıklarda da benzer ĢiĢlikler olabilir. Ancak 
Ģüphelenilip de erkenden kanser tanısı konabilirse tedavi ve iyileĢme Ģansı çok yüksek 
olacaktır. Örneğin meme kanseri vakalarının büyük kısmı memede ağrısız ĢiĢlik yakınması ile 
doktora baĢvururlar. Erken tanı ile de iyileĢme Ģansı çok yüksektir. 

2. ĠyileĢmeyen veya iyileĢmesi geciken yara: Özellikle deride, dudakta, ağız ve makat bölgesinde 
olmak üzere vücudun herhangi bir bölgesinde iyileĢmeyen yaralar kanser yönünden kiĢiyi 
uyarmalıdır. 

3. Ben ve siğillerdeki değiĢiklik: Ġnsanlarda çok yaygın olarak rastlanan ben ve siğillerin çoğu 
zararsızdır. Ancak bunlarda ortaya çıkabilecek olan hızlı büyüme, renk değiĢiklikleri, üzerinde 
yaraların açılması gibi değiĢiklikler de mutlaka bir hekime danıĢılmalıdır. 

4. Olağan dıĢı kanama: DeğiĢik bölgelerden olan kanamalar kanser açısından uyarıcı olmalıdırlar. 
Örneğin yıllardan beri sigara içen bir bireyin balgamında kan görülmesi baĢka bir nedene bağlı 
olabileceği gibi akciğer kanserine de bağlı olabilir. Kalın barsak kanserlerinde en erken ve 
baĢta gelen belirtilerden birisi dıĢkıda kan olmasıdır. Aynı Ģekilde idrar yolları kanserlerinde 
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de idrarda kanama görülür. Böyle bir kanama varlığında kiĢinin vakit geçirmeden ilgili hekime 
baĢvurması gerekmektedir. 

5. Yutma güçlüğü: Yemek borusu kanserlerinde sık rastlanan bir belirtidir. 
6. Sürekli öksürük ve ses kısıklığı: Ses kısıklığı gırtlak (larinks) kanserinin erken bir belirtisi 

olabilir. Özellikle uzun süreden beri sigara içen bireylerde daha da uyarıcı olmalıdır. Ġltihabi 
hastalıklarda da ses kısıklığı olabilir. Ancak gırtlak kanseri erken tanınırsa tedavi Ģansı da 
yüksek olacağından mutlaka hekime baĢvurulmalıdır. Uzun süreli düzelmeyen öksürüklerde 
akciğer kanseri de akılda tutulmalıdır. 

7. Ġdrar ve dıĢkılama alıĢkanlıklarında değiĢiklik: Kalın barsak kanserinde hastalar bazen kabız, 
bazen ishal, bazen de hem kabız hem ishal olmaktan yakınırlar. Birlikte ağrı ve kan varlığı da 
kalın barsak kanserini akla getirmelidir. Ġdrar yolları kanserlerinde ise idrar güçlükleri ortaya 
çıkabilir. 

8. Açıklanamayan kilo kaybı: Birçok kanserin; özellikle mide, pankreas, yemek borusu 
(ösefagus) kanseri ve akciğer kanseri gibi; ilk belirtisi açıklanamayan kilo kaybıdır. 

9. AteĢ: Kanserde sıklıkla görülür, fakat genelde ileri evre kanserler ile birliktedir. Kan kanseri 
ve lenf bezi tümörlerinde ise baĢlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir. 

10. Halsizlik: Kan kanseri veya kansızlığa neden olabilen mide veya kalın bağırsak kanseri gibi 
kanserlerde erken ortaya çıkabilir. Halsizlik kanserin seyrini tahmin etme konusunda önemli 
bir bulgudur. 

11. Ağrı: Kemik veya testis tümörlerinde ilk belirti olabilir ama genelde ileri evre kanserlerin bir 
belirtisidir. 

12. Cilt değiĢiklikleri: Cilt tümörleri haricinde iç organ tümörlerinde de görülebilir. Bazı 
kanserlerde sarılık, ciltte koyulaĢma veya ciltte kızarıklık görülebilir.  

Kanserin belirtilerini bilmek hastalığın teĢhisi açısından önemlidir. Yukarıdaki belirtilerin olması 
mutlaka kanser varlığını göstermez. Ancak her birey bu belirtiler açısından duyarlı olmalı ve 
Ģüphe halinde en kısa sürede hekime baĢvurmalıdır. 

 

1.3. KANSERĠN TARĠHÇESĠ  
Kanserin modern zamanlara has bir hastalık olduğu düĢünülebilir ancak bu imajın 

aldatıcı olduğunun iĢaretleri mevcuttur. Kanser ve kalp hastalıkları, ilerleyen yaĢlarda rastlanan  
hastalıklar ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ġnsanların kronik hastalıkların 
sık rastlandığı yetmiĢli, seksenli, hatta doksanlı yıllarını yaĢamaları ise geçtiğimiz yüzyılın 
sonlarında rastlanmaya baĢlayan bir olgudur. 

Eski Mısır‘da yaĢam beklentisi 40 yaĢ dolaylarında idi. Bu rakam karanlık ve orta 
çağlarda daha da aĢağıya düĢtükten sonra 19. yüzyılın ortalarında eski seviyelerine geri döndü. 
YaĢam beklentisinin bugünkü düzeylere yükselmesi veba, kolera, diyabet, kötü beslenme, bebek 
hastalıkları gibi çok sayıda ölümcül hastalığın ve verem gibi diğer bulaĢıcı hastalıkların kontrol 
altına alınması ya da tedavi edilebilmesi sayesinde gerçekleĢmiĢtir. 

1850‘ lerden 1970‘ lere kadarki yaklaĢık yüz yıllık dönemde Ġngiltere ve Galler‘deki ölüm 
oranlarındaki düĢüĢ dikkate Ģayandır. BaĢlıca ölüm nedenleri arasında bulunan verem gibi 
faktörlerin ölümcüllüğü 1850‘ lerde milyonda 2901 oranında iken 1970‘ lerde milyonda 13‘e 
düĢmüĢtür. Kızıl, difteri, boğmaca, kızamık, suçiçeği, loğusa humması, frengi, tifüs ve solunumsal 
olmayan verem neredeyse ölüm nedenleri listesinden çıkmıĢtır (Tablo 5.) Bu tıp ve halk sağlığı 
için bir altın çağdır. 

Ġkinci bir husus ise klinik tanı koymadaki ilerlemelerin daha önceki dönemlerde farkına 
varılmayan daha çok kanser vakasının teĢhis edilmesine yol açmasıdır. Görüntüleme ve diğer tanı 
tekniklerinde tanı koyma ihtimalini artıran ve daha kesin kanser tanısı koyma imkânı sunan kayda 
değer bir geliĢim meydana gelmiĢtir. 

Kanser yükünde suni bir artıĢa neden olan etmenlerden söz etmek mümkünse de, 
etiyolojik ajanlara maruz kalmadaki artıĢ sebebiyle kansere yakalanan insanların sayısında da 
mutlak bir artıĢın olduğu da aĢikârdır. Sigara içmenin akciğer kanseri üzerindeki etkileri 20. 
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yüzyılın baĢlarında çok nadir görülen bir kanser türünü bir yüzyıl sonra birçok toplumda en sık 
görülen kanser haline getirmekte büyük rol oynamıĢtır. 

 
Tablo 5. 1850 ve 1970‘ lerde Ġngiltere ve Galler‘de BaĢlıca Ölüm Nedenleri ve Oranları 
Milyonda. 

 
Kaynak: Veriler Caims‘dan özetlenmiĢtir. 
 
Kanser modern zamanlara has olmayıp, yüzyıllardır var olan bir hastalıktır. Ancak genç 

yaĢlara oranla daha çok ilerleyen yaĢlarda görülen bir hastalık olduğu için bugün dünya 
nüfusundaki artıĢ ve insanların ulaĢtıkları nispeten ileri yaĢların da etkisiyle geçmiĢe oranla daha 
sık görülmektedir. 

AraĢtırmacılar fosil kalıntılarındaki çalıĢmalardan kanserin geçmiĢteki varlığına iliĢkin 
deliller bulmaya çalıĢmaktadırlar. Bir dinozorun kuyruğunda bir tümöre rastlandığı 
bildirilmekteyse de bunun hakikaten kötü huylu bir tümör mü yoksa hayvanın beyninden 24 metre 
uzaktaki kuyruğundaki bir yaranın bağladığı nasır mı olduğu konusunda Ģüpheler mevcuttur. 
Sonraki dönemde Moodie ve Abel bir cretaceous mosasaur‘un (büyük bir kertenkele) sırt 
omurgasında bir tümör tanımlamıĢsa da bunun da kötü huylu olduğuna dair kati deliller 
gösterilememiĢtir. Bu da tıpkı bir mağara ayısının fosilleĢmiĢ uyluk kalıntılarında rastlanan ve 
osteosarkoma olarak tanımlanan bir lezyon gibi yaralanma sonucunda ortaya çıkmıĢ olabilir. 

Kemik (iskelet) kalıntılarında hem gerçek kemik tümörlerinin hem de yıkıcı litik 
lezyonların delillerine rastlanmıĢ ve radyografik incelemeler de yayılmıĢ hastalığa iĢaret eden daha 
küçük gizli depozitleri tespit etmiĢtir. M.Ö. 450.000‘den kalma bir homo erectus (pithecanthropus) 
uyluğu da ilk bakıĢta bir tümör görüntüsü vermekle beraber miyositis ossifikans olma ihtimali de 
eĢit derecede kuvvetlidir. Aynı Ģekilde Eski Mısır‘ ın onikinci hanedanından (y. M.Ö. 1200) kalma 
bir iskeletin kalvaryumunda rastlanan bir lezyonun da çene, sinüs ve damak çevresinde kemik 
iltihabı görülen bir alanla birlikte kötü huylu yıkıcı etkilerinin olmuĢ olması da ihtimal 
dâhilindedir. 

 FosilleĢmiĢ ya da kemikleĢmiĢ kalıntılarda kansere iĢaret eden az sayıda delil 
mevcutken, Mısır mumyalarının analizinden kanserin varlığını açıkça gösteren delillere 
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ulaĢılmıĢtır. Granville eski Mısır‘dan bir diĢi mumya diseksiyonunun yumurtalıklarda yayılmıĢ ve 
karın bölgesine uzantıları bulunan, çift yönlü kötü huylu kistadenom olduğu düĢünülen bir 
hastalığı ortaya koyduğunu bildirmektedir. Ġlginç bir Ģekilde 88 eriĢkin ve 5 çocuk mumyasının 
tetkiki kemik, nazofarenks ve ağız tümörlerini ortaya koymuĢsa da bugün sık rastlanan meme, 
bağırsak, mide ve akciğer gibi tümörleri göstermemiĢtir. 

Kanser antik Yunan, Roma ve Ġran‘daki yazarlarca tanımlanmıĢ ve ortaçağ metinlerinde 
not edilip tedavilerine yer verilmiĢtir. Amerikan eski Mısır bilimcisi Edwin Smith, kendi adıyla 
anılan, yaklaĢık M.Ö. 2500‘den kalma cerrahi vaka öykülerine ayrılmıĢ cerrahi papirüsleri gün 
ıĢığına çıkarmıĢtır ve bunlardan 45 numaralı olanı kanser konusundaki en eski metinlerdendir. 

Hindistan‘da bulunan tarihi yazıtlar (Ayuruedik kitapları) 2500 yıl önce kanserin doğru 
biçimde teĢhis edilebildiğini, ancak tedavi edilemez addedildiğini iĢaret etmektedir. Ağız boĢluğu, 
farenks, özofagus, kalça ve rektum tümörleri tanımlanmakta ancak serviks, meme, akciğer ya da 
kemik kanserlerinden bahsedilmemektedir. 

Kos‘ lu Hipokrat‘ ın (M.Ö. 460 doğumlu) vecizeleri kötü huylu hastalığa bir dizi referans 
içermektedir. 38 numaralısında ―Her kanser ele geçirdiği kısmı çürütmekle kalmaz, daha öteye de 
sıçrar.‖  denmektedir. Galen (M.S. 131-200) ―Kanserli tümörler en sık olarak kadınların 
memelerinde geliĢmektedir‖  Ģeklinde not düĢmüĢtür. Derinin üstüne çıkıntı yapan ve merkezden 
çevreye doğru lenf kanalları boyunca çoklukla kırmızı damarlar halinde çepeçevre yayılan bir 
tümörü tanımlamıĢtır: Bu tür tümörler ülserleĢebilmekte ve koyu renkli kırmızımsı kötü kokulu bir 
akıntı salgılayabilmektedir. Galen lezyonu bir yengece benzetmiĢtir: Yunanca karkinos, Latince 
cancer. Galen ameliyatın tek tedavi yolu olduğunu ve tüm lezyonun alınmasının mümkün olduğu 
erken bir safhada yapılması ihtiyacını fark etmiĢtir. 

Pers Kralı Darius ordusunun ele geçirdiği Yunanlı hekim Democedes‘ i memesinde 
büyüyen ve zamanla ülserleĢen bir kitle olan Kraliçe Atossa‘yı tedavi etmesi için çağırtmıĢtı. 
Kraliçenin iffeti tümör iyice büyümeden onu birilerine göstermesine mani olmuĢtu. 

18. yüzyılda Bernard Peyrihle kansere iliĢkin viral bir teori öne sürene kadar kanser 
hakkında çok az konuĢuldu ve çok az ilerleme sağlandı. John Hunter kadın memesinde, rahimde, 
dudaklarda ve midedeki kanserlerin cerrahisinin uzun bir tasvirini yaparken tümörlerin kalıtımsal 
olabileceğini ve kitlenin palpasyonunun yumuĢak bir Ģekilde yapılması, aksi halde hastalığın 
yayılabileceği uyarısında bulunmuĢtu. Ayrıca ―bir tedavinin bulunamadığı‖  notunu da düĢmüĢtü. 
1775‘ te Percival Pott mesleki bir kanser olan testis torbası kanserini baca temizleyicilerde 
tanımlamıĢtı. 1761‘de John Hill enfiye çekmenin nazal kanseri ve poliplere neden olabileceğini 
öne sürmüĢtü. Bundan önce 1743‘ te Ramazzini Pardua‘daki rahibelerde meme kanserinin fazlaca 
görüldüğünü bildirmiĢti. 

Tedavideki geliĢmeler 19. yüzyılda baĢladı. 1881‘de Billroth mide kanserine yönelik 
olarak baĢarılı bir gastrektomi gerçekleĢtirdi ve 1884‘ te Godlee bir beyin tümörünü aldı. William 
Marsden Kanser Hastanesini 1851‘de iki amaca yönelik olarak kurdu: Kanser hastalarının bakımı 
ve kanser araĢtırmaları. Yüzyıl kapanırken Roentgen ve Curie‘ lerin keĢifleri radyolojik tanı koyma 
ve radyoterapinin yolunu açıyor, Beatson‘un çalıĢmaları ise meme kanserinin hormonla 
manipülasyonu imkânını sağlıyordu. 

Yüzyıllar boyunca değiĢik kanser türleri tanınmıĢ ve tedavi edilirken uygarlıktaki 
ilerlemeler ile buna eĢlik eden yaĢam beklentisindeki artıĢ kanserin dünya çapında bu kadar yaygın 
bir hastalık olmasına katkıda bulunmuĢtur. BirleĢik Krallık‘ ta 1880‘de nüfusun yaklaĢık olarak 
yarısı 45 yaĢından önce ölmekteyken bu rakam 1980‘de % 3 civarına inmiĢtir. 1880‘de BirleĢik 
Krallıkta nüfusun % 25‘ i 70 yaĢına ulaĢırken mukabili rakam 1990‘da % 70‘ tir. 

 

1.4. KANSERĠN ÖNEMĠ  
 Halk sağlığı açısından en önemli hastalıklar, en sık görülen, en sık sakat bırakan ve en 

çok öldüren hastalıklardır. Bu açıdan incelendiğinde tanı imkânlarının artması, toplumlara daha 
yaygın sağlık hizmeti sunulması nedeni ile her gün daha çok sayıdaki kanserli hastaya tanı koymak 
mümkün olmaktadır. Ayrıca, günümüzde enfeksiyon hastalıkları baĢta olmak üzere bir çok 
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hastalığın kontrol altına alınıyor olması, yaĢam standardının yükselmesi nedeni ile ortalama yaĢam 
süresinin uzamıĢ olması, kanserde tedavi olanaklarının artması ile daha çok hastanın hekime 
baĢvurması da kanserle daha çok karĢılaĢmamıza neden olmaktadır. GeliĢen teknoloji ile insanların 
kanser yapıcı maddelere daha çok maruz kalmaları da kanser sıklığını etkilemektedir. 

2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken, 2030 
yılında; 27 milyon insanın kansere yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser 
nedeniyle yitireceği ve 75 milyon insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu artıĢın yaklaĢık % 75‘ inin ülkemizin de içinde bulunduğu geliĢmekte olan veya 
geliĢmemiĢ ülkelerde ortaya çıkacak olması ve bu ağırlığı kaldırmakla karĢı karĢıya kalacak 
ülkelerin kansere dünyada harcanan bütçenin ancak % 5 ine sahip bulunuyor olması kanser kontrol 
programlarında kanseri önlemeye ve erken tanıya ağırlık verilmesini zorunlu hale getirmektedir.  

Kanserde ölüm oranlarının yüksek olması konunun önemini daha da arttırmaktadır. 
Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de 0-1 yaĢ grubu hariç tutulursa ölüm 
nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile 
olmaktadır.  

Görülme sıklığı ve yüksek ölüm oranına ek olarak kanser tedavisinin pahalılığı da 
sosyoekonomik bazı sorunları ortaya çıkarmaktadır. 

Erken tanı ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileĢme mümkün 
olabilmektedir. Hâlbuki bilgi eksikliği, korku, ihmal gibi nedenlerle insanlarımız zamanında 
hekime baĢvurmamakta, böylece tanı gecikmekte, tedavi de güçleĢmektedir. DeğiĢik nedenlerle 
insanlar etkisiz, bilimsel olmayan tedavi yöntemlerini denmektedirler. Kansere karĢı periyodik 
sağlık kontrolleri yaptırılmalı, kanser belirtisi olabilecek Ģikâyetleri olan insanlar en kısa zamanda 
hekime baĢvurmalıdır. AĢırı güneĢ ıĢınlarından, sigara ve radyasyon gibi bilinen kanser yapıcı 
madde ve etkenlerden, aĢırı kilodan kaçınılmalı, kadınlar zaman zaman kendi kendilerinin 
memelerini kontrol etmeli, fiziksel aktivite artırılmalıdır. Ülkemizde bu konularda yol 
gösterebilecek merkezler mevcuttur. 

 

Sosyoekonomik ve Ruhsal Sorunlar 
Kanser, görülme sıklığı ve ölüm nedenleri arasında ön sıralarda yer alması nedeniyle bir 

sağlık sorunu olmanın ötesinde topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yük nedeni ile bir halk 
sağlığı sorunu olmuĢtur. 

Kanser tedavisi ve tetkiklerinin oldukça pahalı yöntemler olması bireye getirdiği yük 
yanısıra devlete de önemli bir yük getirmektedir. Ayrıca uzun süreli bir hastalık olması nedeniyle 
oluĢturduğu iĢgücü kaybı bunu daha da arttırmaktadır. Kanserlerin çoğunluğu kiĢilerin aktif 
çalıĢabileceği 45-60 yaĢları arasında görüldüğünden bu bireysel olarak o ailenin maddi durumunu 
etkilemektedir. Koruyucu önlemlerin alınması toplumu oluĢturan bireylere faydası yanısıra devlete 
de ekonomik yükün azaltılması açısından yararlı olacaktır. 

Hastalıklar içinde bireyi en çok korkutan hastalık Ģüphesiz kanserdir. Tedavi 
edilemeyeceği zannedilen bir hastalığa sahip olmak, hastalığın seyri sırasında ya da tedavisi ile 
çıkan bazı problemler, organ fonksiyonlardaki bozukluklar, tedavinin maliyeti, ameliyat korkusu, 
tedavilerin yan etkileri gibi faktörler birleĢerek bireyi ruhsal yönden çok ciddi olarak 
etkilemektedir. 

Kanserli hasta ile karĢılaĢan hekime düĢen çok önemli görevler vardır. Bugün artık 
kanserin birçok cinsinde tedavi mümkün olduğu halde konunun uzmanı olmayan birçok hekim bile 
tedavinin çok güç ya da imkânsız olduğunu düĢünmektedir. Hekimler erken tanı ve tedavinin 
önemi, tıbbi olmayan tedavilerin etkisizliği konusunda halkı eğitmeli hastalarına cesaret vermeli, 
hasta için tüm iyileĢme Ģansını sonuna kadar kullanmalıdırlar. 

Hasta açısından bakıldığı zaman ise en çarpıcı nokta kanser korkusudur. Bu korku 
nedeni ile kanser birçok toplumda bir tabu olmuĢtur. Ġnsanlar hastalıklarını inkâr ederek kaçmaya 
çalıĢmakta ve tanının gecikmesine yol açmaktadırlar. Tedavisinin olmadığının düĢünülmesi 
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nedeniyle geliĢmemiĢ toplumlarda tıbbi olmayan uygulamalara baĢvurulmaktadır. Kanserden 
kurtulan hastalarda sakatlık korkusu ya da aile iliĢkilerinde sorunlar, iĢyerleri ile ilgili sorunlar 
ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalar resmi bir iĢte çalıĢmıyorsa genellikle iĢlerini kaybetmek ya da 
iĢverenleri ile ciddi anlaĢmazlıkları yaĢamak zorunda kalmaktadırlar. Bu sorunların 
çözümlenmesinde toplum olarak herkese görev düĢmektedir. 

Ailelere düĢen en önemli görev erken tanı ve düzenli tedavi için çaba sarf edilmesidir. 
Bunların dıĢında kanserin sebebi çok iyi bilinmemesine rağmen kanser oluĢumunda ya da tanının 
gecikmesinde kendilerini veya birbirlerini suçlamakta, aile içinde dayanıĢmanın olması gerektiği 
bir dönemde aile içi problemler ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar da tedavinin düzenli 
yürütülmesini engelleyebilmektedir. Ailelere ayrıntılı bilgiler verilerek suçluluk duyguları 
giderilmeli, kederleri yatıĢtırılarak tedaviye dört elle sarılmaları sağlanmalıdır. 

Bu uzun süreli bir hastalığın tedavisinde baĢarı için iyi bir hekim-hasta-aile iliĢkisi 
kurulmalı, karĢılıklı güven ortamı oluĢturulmalıdır. Hekime düĢen temel görev hastalığın tedavisi 
için en güncel bilgiyi kullanmak, hasta ve ailesine düĢen temel görev ise hekimin çizdiği tedavi 
düzenine uymak ve hastanın bakımını yapmaktadır. Böyle düzenli iliĢkilerin kurulamadığı 
durumlarda, tedavinin ortasında iken baĢka bir merkezde tedavi amacı ile tedavinin yarım 
bırakıldığı durumlarda baĢarı Ģansı azalmaktadır.  

KanıtlanmamıĢ yöntemlerin kanser tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ 
ülkelerde bile önemli bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Böyle yöntemleri tercih eden 
hastalar ya gerçek kanser tedavisini alamadan ölmekte, ya da gerçek tedaviye daha geç baĢlamakta 
ve tedavi kimi zaman güç kimi zaman da imkânsız bir hale gelmektedir. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir toplum sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser, hücrelerin kontrolsüz Ģekilde çoğalmaları demektir. Bu çoğalma sırasında kanser 

hücresinde, normal hücrelere göre yapısal farklılıklar çıktığı gibi, iĢlevleri açısından da farklılıklar 
ortaya çıkacaktır; bazen hücre normalde yaptığı iĢlevlerini yapamazken, bazen de normalde 
olmayan yeni iĢlevleri de yapmaya baĢlayabilecektir. Anormal Ģekilde çoğalmaya baĢlayan bu 
hücreler bulundukları yerdeki doku ve organları iĢgal edecek hatta daha uzaktaki organları iĢgal 
edecek ve iĢgal ettiği bu bölümlerin görevlerini engelleyecektir. Kontrol dıĢı büyüme ve diğer 
dokuları istila etme bir hücreyi kanser hücresi yapmaktadır. Tedavi edilmeyen kanser ciddi bir 
hastalıktır ve ölüme neden olabilir. 

Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir tür kansere yakalanma olasılığını 
artıran her Ģey risk faktörüdür. Pek çok risk faktörünün direkt olarak hastalığa neden olup olmadığı 
bilinmemektedir. Risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Kanser hastalığı için iki grup risk faktörü 
vardır. Bunlar değiĢtirilebilir faktörler ve değiĢtirilemeyen faktörlerdir. DeğiĢtirilemeyen faktörler 
yaĢ, cinsiyet ve aile öyküsüdür. DeğiĢtirilebilir faktörler ise çevresel etkenlerdir. 

KiĢinin genetik yapısı kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, kiĢinin 
çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Bir baĢka deyiĢle, genetik yapı çevresel 
faktörlerin zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir 
faktördür. Kanserin belirtileri çok çeĢitlidir. Öncelikle hastalığın bulunduğu organa ve vücuttaki 
yayılım derecesine göre değiĢiklikler gösterir. Ayrıca aynı hastalık kiĢiden kiĢiye değiĢiklikler de 
gösterebilir. 

Kanser modern zamanlara has olmayıp, yüzyıllardır var olan bir hastalıktır. Ancak genç 
yaĢlara oranla daha çok ilerleyen yaĢlarda görülen bir hastalık olduğu için bugün dünya 
nüfusundaki artıĢ ve insanların ulaĢtıkları nispeten ileri yaĢların da etkisiyle geçmiĢe oranla daha 
sık görülmektedir. YaĢam beklentisinin bugünkü düzeylere yükselmesi çok sayıda ölümcül 
hastalığın ve diğer bulaĢıcı hastalıkların kontrol altına alınması ya da tedavi edilebilmesi sayesinde 
gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca, klinik tanı koymadaki tanı koyma ihtimalini artıran ve daha kesin kanser 
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tanısı koyma imkânı sunan kayda değer ilerlemeler, daha önceki dönemlerde farkına varılmayan 
daha çok kanser vakasının teĢhis edilmesine yol açmaktadır. 

Ancak kanser yükünde göreceli artıĢa neden olan etmenlerin yanısıra, etiyolojik ajanlara 
maruz kalmadaki artıĢ sebebiyle de kansere yakalanan insanların sayısında mutlak bir artıĢın 
olduğu da aĢikârdır. Örneğin; sigara içmenin akciğer kanseri üzerindeki etkileri 20. yüzyılın 
baĢlarında çok nadir görülen bir kanser türünü bir yüzyıl sonra birçok toplumda en sık görülen 
kanser haline getirmekte büyük rol oynamıĢtır. 

Halk sağlığı açısından en önemli hastalıklar; en sık görülen, en sık sakat bırakan ve en 
çok öldüren hastalıklardır. Bu açıdan bakıldığında; 

2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken, 2030 
yılında; 27 milyon insanın kansere yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser 
nedeniyle yitireceği ve 75 milyon insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. 

Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de 0-1 yaĢ grubu hariç tutulursa ölüm 
nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile 
olmaktadır.  

Görülme sıklığı ve yüksek ölüm oranına ek olarak uzun süreli bir hastalık olması 
nedeniyle oluĢturduğu iĢgücü kaybı, topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yükü daha da 
artrmaktadır. 

Ayrıca, kanser tetkik ve tedavilerinin pahalı yöntemler olması da bireye getirdiği yük 
yanısıra devlete de önemli bir yük getirmektedir. Bunun yanısıra kanıtlanmamıĢ yöntemlerin 
kanser tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ ülkelerde bile önemli bir sorun olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Böyle yöntemleri tercih eden hastalar ya gerçek kanser tedavisini alamadan 
ölmekte ya da gerçek tedaviye daha geç baĢlamakta ve tedavi kimi zaman güç kimi zaman da 
imkânsız bir hale gelmektedir. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 
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1.5. KANSER YAPAN ETKENLER: KANSEROJENLER VE KO-
KANSEROJENLER 

―Kanserojen(karsinojen)‖  terimi genellikle insanlarda yaĢ bazında kanser insidansını 
artıran bir madde, karıĢım ya da maruziyete atıfta bulunur. Kokanserojen ise; tek baĢına normal 
hücrenin kansirojennik yapıya dönüĢümüne sebep olmamakla birlikte kanserojenik etkili diğer 
etmenlerle birlikte kanser oluĢumunda rol oynayan maddelerdir. Kokanserojen terimi, genelde 
kendi baĢlarına kanserojenik olamayan maddeleri tanımlamak için kullanılır. Bir kimyasal madde, 
tek baĢına kanserojen olmasa da baĢka bir madde ile etkileĢerek kokanserojenik etki gösterebilir.  

Kanserojen tespiti; insanlarda epidemiyolojik çalıĢmaların, denek hayvanlarında uzun 
vadeli biyotahlillerin ve mekanizmaya dair veriler ile diğer ilgili bilgilerin bilimsel 
değerlendirmesini temel alan bir faaliyettir. Dolayısıyla, kanserojenlerin tespiti oldukça zor ve 
uzun takip gerektiren bilimsel bir süreçtir. Her bir veri kaynağı genel değerlendirmede ayrı bir rol 
oynar.  

Kanserojenin risk değerlendirmesinde ilk adım kanserojenin tespitidir. Bu ilk adıma 
tehlike tespiti adı verilmektedir. Bunu doz-yanıt değerlendirmesi, ardından maruziyet 
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değerlendirmesi ve insanlarda kanser riskinin doğasını ve ölçüsünü açıklamak için risk analizi 
takip etmektedir. Bu risk analizinde, kanserojen; kansere neden olabilen bir madde olarak 
tanımlanırken, kanser riski belirli bir kanserojene maruziyetten kaynaklanan kanser insidansındaki 
artıĢ beklentisidir. Kanser riski hem bir kanserojenin mevcudiyetine, hem de bu kanserojene 
maruziyete dayanmaktadır. 

Ġnsanlarda kanserojen risklerin değerlendirmesi üzerine uluslararası kanser araĢtırmaları 
ajansı olan IARC (International Agency on Research of Cancer) tarafından düzenli aralıklarla 
kanserojen monografları çıkarılmaktadır.  

Bir maddenin tasnifi bilimsel bir karardır. IARC kuruluĢu yıllardır bu konuda belli 
standart tanımlamalar kullanmaktadır. Ayrıca, monograflarda çok farklı kanserojenik maddelerin 
objektif karĢılaĢtırmaları da mevcuttur. 

Bu çerçevede, bu monograflarda; mevcut bilimsel verilere göre kanserojenik maddeler 4 
ana grupta incelenir (Tablo 6 ). Olası tartıĢmalara yön vermek üzere kanserojen maddeler IARC 
sınıflamasına göre aĢağıda listelenmiĢtir: 

Grup 1: Ġnsanlar için kesin kanserojen madde (karıĢım) ya da maruz kalım durumları. 
Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser yapıcı özellik bakımından ―yeterli kanıt‖  
vardır.  

Grup 2  
Grup 2a: Muhtemel kanserojen madde (karıĢım), ya da maruz kalım durumları. Bu 

gruptaki maddelerin kanser yapıcı özellikleri kesin olmamakla birlikte bu açıdan güçlü kanıtların 
varlığı söz konusudur. 

Grup 2b: ġüpheli kanserojen maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım durumları. Bu 
maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından yeterli kanıt yoktur, ancak bu konuda 
zayıf bazı ipuçları vardır.  

Grup 3: Ġnsanlar için kanserojenik olarak sınıflandırılamayan maddeler (karıĢımlar) ya 
da maruz kalım durumları. Grup 1 ve Grup 2‘de yer almayan maddeler: Bu maddelerin kanser 
oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler elde edilmekle birlikte bu 
konudaki bilgiler çeliĢkilidir. 

Grup 4: Ġnsanda kanser yapmayan maddeler. ÇalıĢmalar sonucunda insanda kanser 
meydana getirme özelliği bakımından herhangi kanıt bulunamamıĢ olan maddeler bu grupta yer 
almaktadır. 

 
Tablo 6. Kanserojen Maddelerin Gruplara Göre Sıralaması 

GRUP 1 Ġnsan Ġçin Kanserojenik 

Maddeler ve Madde Grupları 
Aflatoksinler (Doğada görülen karıĢımları)  
4-Aminobifenil  
Arsenik ve arsenik bileĢikleri (Bu değerlendirme bileĢikler grubuna bütün olarak 

uygulanır ve grup içindeki bağımsız bileĢiklere uygulanması gerekli değildir.) 
Asbest  
Azotiyopirin  
Benzen  
Benzidin  
Berilyum ve berilyum bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
N,N-Bis (2-kloroetil)-2-naftilamin (Klornafazin)  
Bis (klorometil) eter ve klorometil metil eter (teknik olarak etkin) 
1,4-Bütandiol dimetansülfonat (Busülfan; Mileran)  
Kadmiyum ve kadmiyum bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
Klorambusil 
1-(2-Kloroetil)-3-(4-metilsikloheksil)-1-nitrozüre (Metil-CCNU; Semustin)  
Krom [VI] bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
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Siklosporin  
Siklofosfamit   
Dietilstilbestrol  
Epstein-Barr virüsü  
Erionit  
Etilen oksit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2A‘  dan 1‘  e güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Etoposit , sisplatin ve bleomisin ile kombinasyonları  
Formaldehit  
Gama ıĢınımı 
Galyum arsenid  
Helicobacter pylori (enfeksiyonu)  
Hepatit B virüsü (kronik enfeksiyonu)  
Hepatit C virüsü (kronik enfeksiyonu)  
Aristolochia, Bu soya ait bitki türlerini içeren bitkisel ilaçlar  
Ġnsan bağıĢıklık yetmezliği virüsü ( HIV), tip 1 (enfeksiyonu)  
Ġnsan papillom virüsü (HPV) tip16  
Ġnsan papillom virüsü (HVP) tip18  
Human T-cell lymphotropic virüsü tip I  
Melfelan 
8-Metoksipsoralen (Metoksisalen) ve ultraviyole A ıĢınımı  
MOPP ve alkile edici ajanları içeren diğer kombine kemoterapiler 
Hardal gazı (Sülfür hardal)  
2-Naftilamin  
Nötronlar  

(Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  
den 1‘  e güncellenmiĢ en son değerlendirme) 

Nikel bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
Östrojen tedavisi, postmenapozal  
Östrojenler, nonsteroid (Bu değerlendirme bileĢikler grubuna bütün olarak uygulanır ve 

grup içindeki bağımsız bileĢiklere uygulanması gerekli değildir.) 
Östrojenler, steroid (Bu değerlendirme bileĢikler grubuna bütün olarak uygulanır ve grup 

içindeki bağımsız bileĢiklere uygulanması gerekli değildir.) 
Opisthorchis viverrini (ile enfeksiyon)  
Doğum kontrol hapları, kombine (Bu ajanların yumurtalık ve endometriyum kanserleri 

için koruyucu özellikleri de olduğuna dair kesin kanıt mevcuttur.) 
Doğum kontrol hapları, ardıĢık  
Fosfor -32, fosfat olarak  
Plütonyum-239 ve bozulma ürünleri (plütonyum-240‘ ı ve diğer izotopları da içerebilir), 

püskürtü olarak 
Radyoiyotlar, kısa ömürlü izotoplar, iyot-131 de dahil, atom reaktör kazaları ve nükleer 

silah patlamalarından (çocukluk çağlarında maruziyet)  
Radyonüklidler, α- parçacık yayan, vücut içinde depolanmıĢ olan (Ġnsanlar için 

kanserojenik olduğuna dair yeterli kanıt bulunan spesifik radyonüklidler de ayrıca Grup 1 ajanları 
olarak listelenmiĢtir.) 

Radyonüklidler,β- parçacık yayan, internally deposited (Ġnsanlar için kanserojenik 
olduğuna dair yeterli delil bulunan spesifik radyonüklidler de ayrıca Grup 1 ajanları olarak 
listelenmiĢtir.) 

Radyum-224 ve bozulma ürünleri  
Radyum-226 ve bozulma ürünleri  
Radyum-228 ve bozulma ürünleri  
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Radon-222 ve bozulma ürünleri  
Schistosoma haematobium (enfeksiyonu)  
Silis, kristalin (mesleksel kaynaklardan kuvarsor kristobalit formunda solunan)  
GüneĢ radyasyonu  
Talk içeren asbest benzeri fiberler  
Tamoksifen (Bu ajanın, aynı zamanda kontralateral meme kanseri riskini azalttığına dair 

kesin kanıt mevcuttur.) 
2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioksin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı delillerle desteklenerek 2A‘  dan 1‘  e güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Tiyotepa  
Toryum-232 ve bozunma ürünleri, intravenöz olarak verilen toryumun kolloidal dağılımı -

232 dioksit  
Treosulfan  
Vinil klorit  
X- ve Gama IĢınımı  
 

KarıĢımlar 
Alkollü içecekler  
Fenasetin içeren analjezik karıĢımlar 
Hurma cevizi (hazırlanması sırasında) 
Tütünlü betel quid (hazırlanması sırasında) 
Tütünsüz betel quid (hazırlanması sırasında) 
Kömür- katran zifti  
Kömür- katranları  
ĠĢlenmemiĢ veya az iĢlenmiĢ mineral yağları  
TuzlanmıĢ balık (Çin usulü)  
Kaya petrolleri  
Kurumlar 
Tütün mamülleri, dumansız  
AhĢap tozu 
 

Maruz Kalım Durumları 
Alüminyum üretimi 
Ġçme suyundaki arsenik  
Auramine, üretiminde  
Bot ve ayakkabı üretimi ve tamiri  
Kömür gazlaĢtırılması  
Kok kömürü üretimi  
Mobilya üretimi ve ince marangozluk  
Radon maruziyeti, hematit madenciliğinde (yeraltı) 
Pasif içicilik  
Demir ve çelik dökümü 
Ġsopropanol, üretimi (kuvvetli asit iĢlemleri)  
Macenta, üretimi  
Boyacı (olarak mesleksel maruziyet)  
Kauçuk endüstrisi  
Sülfürük asit içeren güçlü, inorganic asit buharı (mesleksel maruziyet)  
Tütün içimi  

GRUP 2  
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Grup 2A Ġnsan Ġçin Yüksek Olasılıkla Kanserojenik 

Maddeler ve Madde Grupları 
Akrilamid (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Adriyamisin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Androjenik (anabolik) steroidler  
Aristolochic asitler (doğada bulunan formları)  
Azasitidin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Benz[a]antrasen (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Benzidin-bazlı boyalar (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Benzo[a]piren (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Biskloroetil nitrözüre (BCNU)  
1,3-Bütadien 
Kaptafol (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Kloramfenikol (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
α-KlorlanmıĢ toluenler (benzal klorit, benzotriklorit, benzil klorit and benzoil klorit 

(kombine maruziyetleri)  
1-(2-Kloroetil)-3-sikloheksil-1-nitrözüre (CCNU) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile 

iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son 
değerlendirme) 

4-Kloro-orto-toluidin  
Klorozotosin (NB: Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Sisplatin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Clonorchis sinensis (ile enfeksiyon) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dibenz[a,h]antrasen (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dietil sülfat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dimetilkarbomoil klorid (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
1,2-Dimetilhidrazin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dimetil sülfat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Epiklorohidrin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Etilen dibromid (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
N-Etil-N-nitrözüre (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
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Etoposit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 
desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 

Glisidol (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 
desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 

Ġnsan papillom virüsü tip 31  
Ġnsan papillom virüsü type 33  
Ġndiyum fosfit (hazırlanması sırasında) 
IQ (2-Amino-3-metilimidazo[4,5-f]kinolin) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili 

diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son 
değerlendirme) 

KurĢun bileĢikleri, inorganik (hazırlanması sırasında) 
Kaposi sarkomu herpes virüsü/ insan herpes virüsü 8 
5-Metoksipsoralen (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
4,4´-Metilen bis(2-kloroanilin) (MOCA) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Metil metansülfonat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
N-Metil-N´-nitro-N-nitrosoguanidin(MNNG) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili 

diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son 
değerlendirme) 

N-Metil-N-nitrözüre (NB: Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 
kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme  

Nitrojen mustard 
N-Nitrözdietilamin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
N-Nitrözdimetilamin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Fenasetin  
Prokarbazin hidroklorit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Stiren-7,8-oksit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Teniposit 
Tetrakloroetilen  
orto-Toluidin  
Trikloroetilen  
1,2,3-Trikloropropan  
Tris(2,3-dibromopropil) fosfat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Ultraviyole ıĢınımı A (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Ultraviyole ıĢınımı B (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Ultraviyole ıĢınımı C (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Vinil bromide (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Vinil florid  
 

KarıĢımlar  
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Kreosot (kömür katranından) 
Dizel motor egzozu  
Hot mate   
Arsenik olmayan insektisidler (püskürtme ve uygulama sırasındaki mesleksel 

maruziyetler)  
Poliklorlu bifeniller  
 

Mesleki Maruz Kalım Durumları 
Cam sanatı, cam kaplar ve preslenmiĢ eĢya (üretiminde)  
Tungsten karbayt ile kobalt madeni (hazırlanması sırasında) 
Kuaför ve berber (olarak mesleksel maruz kalım durumu)  
Petrol arıtımı (sırasındaki mesleksel maruz kalım durumu)  
Ultraviyole lambaları ve güneĢlenme yatağı (kullanımı) 

Grup 2B Ġnsan Ġçin Olasılıkla Kanserojenik 

Maddeler ve Madde Grupları 
A-α-C (2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol)  
Asetaldehit  
Asetamid  
Akrilonitril  
AF-2 [2-(2-Furil)-3-(5-nitro-2-furil) akrilamid]  
Aflatoksin M1  
para-Aminoazobenzen  
orto-Aminoazotoluen  
2-Amino-5-(5-nitro-2-furil)-1,3,4-tiyadiazol  
Amsakrin  
orto-Anisidin  
Antimon trioksit 
Aramit®  
Auramin (teknik olarak etkin) 
Azaserin  
Aziridin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı delillerle 

desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme ) 
Benzo[b]floranten  
Benzo[j]floranten  
Benzo[k]floranten  
Benzofuran  
Benzil viyolet 4B  
2,2-Bis (bromometil) propan-1,3-diol  
Bleomisinler (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

delillerle desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Eğrelti otu 
Bromodiklorometan  
BütillenmiĢ hidroksianizol  
Alfa-Bütirolakton  
Kafeik asit  
Karbon black  
Karbon tetraklorit  
Katekol  
Klordan 
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Klordekon (Kepone)  
Klorendik asit  
para-Kloroanilin  
3-Kloro-4-(diklorometil)-5-hidroksi-2(5H)-furanon (hazırlanması sırasında)  
Kloroform  
1-Kloro-2-metilpropen 
Klorofenoksi herbisitler  
4-Kloro-orto-fenilendiamin  
Kloropiren  
Klorotalonil  
CI Asit Kırmızısı 114  
CI Bazik kırmızı 9  
CI Direkt mavi 15  
Narenciye Kırmızısı No. 2  
Kobalt ve kobalt bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir) 
Kobalt sülfat ve diğer çözünür kobalt(II) tuzları (hazırlanması sırasında) 
para-Krezidin  
Sikasin  
Dakarbazin  
Dantron (Krisazin; 1,8-Dihidroksiantrakinon)  
Daunomisin  
DDT [p,p'-DDT, 50-29-3]  
N,N'-Diasetilbenzidin 
2,4-Diaminoanizol  
4,4'-Diaminodifenil eter 
2,4-Diaminotoluen 
Dibenz[a,h]akridin  
Dibenz[a,j]akridin  
7H-Dibenzo[c,g]karbazol 
Dibenzo[a,e]piren  
Dibenzo[a,h]piren 
Dibenzo[a,i]piren 
Dibenzo[a,l]piren  
1,2-Dibromo-3-kloropropan  
2,3-Dibromopropan-1-ol  
Dikloroasetik asit (hazırlanması sırasında) 
para-Diklorobenzen  
3,3'-Diklorobenzidin  
3,3'-Dikloro-4,4'-diaminodifenil eter  
1,2- Dikloroetan  
Diklorometan (metilen klorit)  
1,3-Dikloropropen (teknik olarak etkin)  
Diklorvas  
1,2-Dietilhidrazin 
Diglisidil resorsinol eter  
Dihidrosafrol  
Diisopropil sulfat  
3,3'-Dimetoksibenzidin (orto-Dianisidin) 
para-Dimetilaminoazobenzen  
trans-2-[(Dimetilamino) metilimino]-5-[2-(5-nitro-2-furil)-vinil]-1,3,4- oksadiazol 
2,6-Dimetilanilin (2,6-Xylidine)  
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3,3'-Dimetilbenzidin (orto-Tolidin)  
1,1-Dimetilhidrazin  
3,7-Dinitrofloranten  
3,9-Dinitrofloranten  
1,6-Dinitropiren  
1,8-Dinitropiren  
2,4-Dinitrotoluen  
2,6-Dinitrotoluen  
1,4-Dioksan  
Disperse Blue 1  
1,2-Epoksibütan (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

delillerle desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Etil akrilat  
Etil benzen  
Etil metansulfonat  
Yabancı cisimler, doku içine implante edilmiĢ olan  
Polimerik, ince düz bir film tabakası Ģeklinde hazırlanmıĢ (poliglikolik asit hariç) 

Metalik, ince düz bir film tabakası Ģeklinde hazırlanmıĢ Metalik kobalt, metalik nikel ve 66-67%  
nikel, 13-16%  krom ve 7%  demir içeren bir alaĢım tozu 

2-(2-Formilhidrazin)-4-(5-nitro-2-furil)tiyazol  
Fumonisin B1  
Furan  
Glu-P-1 (2-Amino-6-metildipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol)  
Glu-P-2 (2-Aminodipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol) 
Glisidaldehit  
Griseofulvin  
HC Blue No. 1  
Heptaklor  
Hekzaklorobenzen  
Hekzakloroetan  
Hekzaklorosiklohekzanlar 
Hekzametilfosforamid  
Ġnsan bağıĢıklık yetmezlik virüsü tip 2 (enfeksiyonu)  
Ġnsan papillom virüsleri: tip 16, 18, 31 ve 33 dıĢındaki bazı tipleri 
Hidrazin  
1-Hidroksiantrakinon  
Ġndeno [1,2,3-cd]piren  
Demir-dekstran kompleksi  
Ġsopiren  
Laziokarpin  
KurĢun  
Macenta (Cl Bazik kırmızı 9 içeren) 
Manyetik alanlar (son derece alçak frekans)  
MeA-a-C (2-Amino-3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol)  
Medroksiprogestron asetat  
MeIQ (2-Amino-3,4-dimetiylimidazo[4,5-f]kinolin)  
MeIQx (2-Amino-3,8-dimetilimidazo[4,5-f]kinoksalin))  
Merfelan  
2-Metilaziridin (Propileneimin)  
Metilazoksimetanol asetat  
5-Metilkrizen  
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4,4'-Metilenbis(2-metilanilin) 
4,4'-Metilendianilin  
Metilciva bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
2-Metil-1-nitroantrakinon (belirsiz saflıkta)  
N-Metil-N-nitrözüretan  
Metiltiyourasil  
Metronidazol  
Mireks  
Mitomisin C  
Mitoksantron  
Monokrotalin  
5-(Morfolinometil)-3-[(5-nitrofurfuriliden)amino]-2-oksazolidinon  
Nafenopin  
Naftalin  
Nikel, metalik ve alaĢımları 
Niridazol  
Nitrilotriasetik asit ve tuzları (Grup olarak değerlendirilir) 
5-Nitroasenaften  
2-Nitroanisol  
Nitrobenzen  
6-Nitrokrizen 
Nitrofen (teknik olarak etkin)  
2-Nitrofloren  
1-[(5-Nitrofurfuriliden)amino]-2-imidazolidinon  
N-[4-(5-Nitro-2-furil)-2-tiyazolil] asetamit  
Nitrojen mustard N-oxit  
Nitrometan  
2-Nitropropan  
1-Nitropiren  
4-Nitropiren 
N-Nitrozodi-n-bütilamin  
N-Nitrozodietanolamin  
N-Nitrozodi-n-propilamin  
3-(N-Nitrozometilamino) propiyonitril (hazırlanması sırasında) 
4-(N- Nitrozometilamino)-1-(3-piridil)-1-bütanon (NNK) 
N-Nitrozometiletilamin  
N-Nitrozometilvinilamin  
N-Nitrozomorfolin  
N'-Nitrozonornikotin (NNN)  
N-Nitrozopiperidin  
N-Nitrozopirolidin  
N-Nitrozosarkozin  
Okratoksin A  
Östrojen-progesteron tedavileri, postmenopozal  
Oil Orange SS  
Oksazepam  
Paligorskit  (atapulgit) (uzun lifler, > 5 mikrometre) 
Panfuran S (dihidroksimetilfuratirizin içeren) 
Fenazopiridin hidroklorit  
Fenobarbütal  
Fenolfitalein  
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Fenoksibenzamin hidroklorit  
Fenil glisidil eter  
Fenitoin  
PhIP (2-Amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridin)  
Poliklorofenoller ve bunların sodyum tuzları (karıĢık maruziyetler)  
Ponceau MX  
Ponceau 3R  
Potasyum bromat  
Progestinler  
Sadece progestron içeren doğum kontol ilaçları  
1,3-Propan sülton  
β -Propiyolakton  
Propilen oksit  
Propiltiyourasil  
Kolay iĢlenemeyen seramik lifleri  
Riddelin 
Safrol  
Schistosoma japonicum (enfeksiyonu) 
Sodyum orto-fenilfenat  
E-cam ve '475' cam lifleri gibi özel amaçlı lifler  
Sterigmatocystin  
Streptozotocin  
Sitiren (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı delillerle 

desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Sülfalat  
Tetrafloroetilen  
Tetranitrometan 
Tiyoasetamit 
4,4'-Tiyodianilin   
Tiyourasil  
Toluen diisosiyanat  
Triklormetin (Trimustin hidroklorid)  
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetil-5H-pirido[4,3-b]indol) 
Trp-P-2 (3-Amino-1-metil-5H-pirido[4,3-b]indol) 
Tiripan mavisi  
Urasil mustard  
Üretan  
Vanadyum pentoksit (hazırlanması sırasında) 
Vinil asetat  
4-Vinilsiklohekzen  
4-Vinilsiklohekzen diepoksit  
Zalsitabin  
Zidovudin (AZT) 
 

KarıĢımlar  
Katranlar buharlı arıtım ve havalı arıtım özütleri  
Karajenan  
Parafinler, Ortalama karbon halkası uzunluğu C12 ve ortalama klorlama oranı %  60 olan, 

klorlanmıĢ  
Kahve (idrar kesesi) (Kahve içimi ile kalın bağırsak kanserleri arasında ters iliĢki 

olduğuna dair bazı deliller vardır; kahve içimi diğer organlar için kanserojenitesine göre 
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sınıflandırılamaz.) 
Dizel yakıtlar, denizcilik (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı delillerle desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Motor egzozu, benzin  
Fuel oil, tortu (ağır)  
Benzin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı delillerle 

desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Salamura sebzeler (Asya‘  da geleneksel) 
Polibromlu bifeniller [Firemaster BP-6) 
Toksafen (Polychlorinated camphenes)  
Fusarium moniliforme den kaynaklı toksinler  
Kaynak dumanı 

Mesleki Maruz Kalım Durumları 
Marangozluk ve doğramacılık  
Tungsten karbayt içermeyen kobalt metali (hazırlanması sırasında) 
Kuru temizleme (mesleksel maruziyet)  
Baskıcılık iĢlemleri (mesleksel maruziyet)  
Tekstil üretim endüstrisi (bu alanda çalıĢmak)  

GRUP 3 Ġnsanlar Ġçin Kanserojenik Olarak Sınıflandırılamaz 

Kaprolaktam  

GRUP 4 Ġnsanlar Ġçin Muhtemelen Kanserojenik Değildir 

 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı, 2009 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
―Kanserojen‖  terimi genellikle insanlarda yaĢ bazında kanser insidansını artıran bir 

madde, karıĢım ya da maruziyete atıfta bulunur. Kokanserojen ise; tek baĢına normal hücrenin 
kanserojenik yapıya dönüĢümüne sebep olmamakla birlikte kanserojenik etkili diğer etmenlerle 
birlikte kanser oluĢumunda rol oynayan maddelerdir. Ko-kanserojen terimi, genelde kendi 
baĢlarına kanserojenik olamayan maddeleri tanımlamak için kullanılır. Bir kimyasal madde, tek 
baĢına kanserojen olmasa da baĢka bir madde ile etkileĢerek kokanserojenik etki gösterebilir.  

Kanserojen tespiti; insanlarda epidemiyolojik çalıĢmaların, denek hayvanlarında uzun 
vadeli biyotahlillerin ve mekanizmaya dair veriler ile diğer ilgili bilgilerin bilimsel 
değerlendirmesini temel alan bir faaliyettir. Dolayısıyla, kanserojenlerin tespiti oldukça zor ve 
uzun takip gerektiren bilimsel bir süreçtir. Her bir veri kaynağı genel değerlendirmede ayrı bir rol 
oynar. Ġnsanlarda kanserojen risklerin değerlendirmesi üzerine uluslararası kanser araĢtırmaları 
ajansı olan IARC (International Agency on Research of Cancer) tarafından düzenli aralıklarla 
kanserojen monografları çıkarılmaktadır. Bu monograflarda; mevcut bilimsel verilere göre 
kanserojenik maddeler 4 ana grupta incelenir. Grup I‘de insanlar için kesin kanserojen madde 
(karıĢım) ya da maruz kalım durumları. Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser 
yapıcı özellik bakımından ―yeterli kanıt‖  vardır. Grup II‘de Muhtemel kanserojen madde 
(karıĢım), ya da maruz kalım durumları ile Ģüpheli kanserojen maddeler (karıĢımlar) ya da maruz 
kalım durumları yer almaktadır. Bu maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından 
yeterli kanıt yoktur, ancak bu konuda zayıf bazı ipuçları vardır. Grup III‘de ise; insanlar için 
kanserojenik olarak sınıflandırılamayan maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım durumları yer 
almaktadır. Bu gruptaki maddeler, Grup II ve Grup II‘de yer almayan maddelerdir ve bu 
maddelerin kanser oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler elde 
edilmekle birlikte bu konudaki bilgiler çeliĢkilidir. Grup IV‘de çalıĢmalar sonucunda insanda 
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kanser meydana getirme özelliği bakımından herhangi kanıt bulunamamıĢ olan maddeler yer 
almaktadır. 

 
KAYNAKLAR: 

1. International Agency for Research on Cancer (IARC),  (2008).,― Identifying Human 
Carcinogens‖ in Etiology of Cancer, World Cancer Report 2008, P. Boyle and B. Levin (eds),  
WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia 1211, Geneva 27, Switzerland,  pp. 
106-109 (Çeviri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıĢtır). 

2. Erdin, B. B, (2007). ―Kanserojen Listesi‖ , Türkiye‘de Kanser Kontrolü, M. Tuncer (ed), Sağlık 
Bakanlığı Yayın No: 707, sf:545-559.  

 

1.6. SĠGARA VE KANSER 
Sigaranın sağlığa zararlı olduğu çok sayıdaki araĢtırma ile kesin olarak kanıtlanmıĢtır. 

Elbette ki sigara içmeyenlerde de aynı hastalıklar görülebilmektedir. Ancak baĢta akciğer kanseri 
olmak üzere, gırtlak, ağız boĢluğu, yemek borusu, yutak, mesane ve pankreas kanserleri sigara 
içenlerde içmeyenlere göre daha sık görülmektedir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre ölüm riski 
akciğer kanserinde 10.8; bronĢit ve amfizemde 6.1; gırtlak kanserinde 5.4; ağız kanserinde 4.1; 
yemek borusu kanserinde 3.4; mesane kanserinde 1.9; koroner arter hastalıklarında 1.7; böbrek 
kanserinde 1.5; diğer kanserlerde ise 1.4 kat fazla bulunmuĢtur. 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde erkeklerde kanser ölümlerinin % 40'nın sigara ile iliĢkili 
olduğu sanılmaktadır. Sigara miktarı arttıkça ve içilme süresi uzadıkça kanser riski daha da 
artmaktadır. Sigara ve puro içenlerde ağız ve dudak kanseri içmeyenlere göre 3.4 kat daha fazla 
görülmektedir. Yine tütün çiğnemek ağız boĢluğu kanserlerini arttırmaktadır. Sigara; kanser 
yanında kalp hastalıklarına, solunum sistemi hastalıklarına da yol açmaktadır. Anne-babaları 
sigara içen 0-1 yaĢındaki çocuklarda bronĢit ve zatürre sıklığı içmeyenlere göre iki kat daha fazla 
bulunmuĢtur.  

Sigaraya bağlı geliĢen kanserler 10-30 yıl içinde geliĢtiğinden maalesef insanlar bu 
büyük tehlikenin farkına hemen varamamaktadırlar. Öte yandan sigaraya karĢı kampanyalar tüm 
dünyada güçlü olan tütün endüstrisinin kampanyaları yanında etkisiz kalmaktadır. Buna rağmen 
son yıllarda sigaraya karĢı baĢlatılan kampanyalarda bazı baĢarılar elde edilmiĢtir.  

Tütün kullanımı, dünyadaki baĢlıca sekiz ölüm nedeninden altısı için bir risk faktörüdür. 
Dünyada ölüme neden olan en önemli sekiz hastalıktan altısında, tütün kullanımının bir risk 
faktörü oluĢturduğu, akciğer kanserinde ise tütün kullanımının birinci risk faktörü olduğu 
DSÖ‘nün aĢağıda verilen grafiğinden de gözlenmektedir. (ġekil 1.)  
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ġekil 1. Ölüm Nedenleri ve Tütün Kullanımının Yeri 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 

 
Tütün kullanımı, akciğer, gırtlak, böbrek, mesane, mide, bağırsak, ağız boĢluğu ve 

yemek borusu kanserlerinin yanısıra, lösemi, kronik bronĢit, kronik solunum yetmezliği, koroner 
kalp rahatsızlığı, felç, düĢük ve prematüre doğum, doğum anomalileri ve kısırlık gibi 
rahatsızlıklara da yol açar. Bu hastalıklar ise insanların acılar çekmesine ve üretken yıllarının boĢa 
geçmesine neden olur. Ayrıca, tütün kullanımı, ücret kaybına, azalan verimliliğe ve sağlık 
giderlerinin artmasına yol açtığından ailelere ve ülkelere ekonomik zarar verir. 

Günümüzde önlenebilen ölüm nedenleri arasında en önemlisi olan tütün, kullanıcıların 
yaklaĢık yarısını öldürmektedir. Dünyada bir milyardan fazla insan -yetiĢkin nüfusun 1/4‘ü- tütün 
ürünleri kullanmakta ve tütün kullanımı her yıl 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep 
olmaktadır. Bununla beraber, geliĢmekte olan ülkelerde tütün kullanımı, nüfus artıĢı ve tütün 
sanayinin saldırgan pazarlama çabaları sayesinde her geçen gün artmaktadır. 

Eğer eğilim böyle devam ederse, tütünün 2030 yılına kadar yılda 8 milyondan fazla 
kiĢinin ölümüne yol açacağı beklenmektedir. Hatta bu yüzyılın sonunda bir milyar kiĢinin ölümüne 
sebep olabileceği ve 2005‘den 2030 yılına kadar 175 milyondan fazla insanın ölümüne yol açacağı 
hesaplanmaktadır. Tahminlere göre, bu ölümlerin dörtte üçü, düĢük ve orta gelirli ülkelerde 
yaĢanacaktır. 
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ġekil 2. Tütüne Bağlı Kümülatif Ölüm Projeksyonu 2005-2030 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Ayrıca tütün salgını, ulusal ve uluslararası temelde sağlık eĢitsizliklerini daha kötü hale 

getirmektedir. Çoğu ülkede fakir insanlar zenginlere göre daha çok sigara içmektedir; aynı Ģekilde 
uluslararası düzeyde de, tütün kaynaklı hastalık ve ölümler fakir ülkelerde zengin ülkelerden % 80 
daha fazla olmaktadır. 

 

 1.6.1. Tütün Kullanımı  
Dünya genelinde takriben 1,3 milyar insan sigara içmektedir ve bu da tütünü önlenebilir 

hastalık ve ölüm nedenleri arasında ön sıralara koymaktadır. Gajalakshmi ve çalıĢma arkadaĢları 
dünya genelinde sigara içenlerin daha önceki bir tahminini kullanarak (1995‘ te 1,1 milyar kiĢi) 15 
yaĢ ve üzerinde her gün sigara içenlerin oranını 1995‘ teki dünya nüfusunun % 29‘u olarak 
hesaplamıĢtır (Güney Asya‘da sigara ve/veya bidi kullananlar dâhil). Bu günlük içicilerin 
çoğunluğu dünyanın az geliĢmiĢ bölgelerinde oturmaktadır ve bölgeler arasında hem erkeklerde 
hem de kadınlarda yaygınlık oranlarında büyük farklar bulunmaktadır, ancak genel yaygınlık oranı 
erkeklerde (% 47) kadınlara (% 11) göre daha yüksektir. Öte yandan erkeklerde 15 yaĢ ve 
üzerindeki günlük içicilerin oranı birçok ülkede ortalama oranın hayli üzerinde olabilmektedir. 
Yüksek tahminlere örnek vermek gerekirse, Endonezya‘da % 82, Filipinler‘de % 78 ve 
Kolombiya‘da % 72‘dir. 15 yaĢ ve üzerindeki günlük içicilerin %si Avrupa Birliği‘nde düĢük 
olmakla birlikte cinsiyet ve ülkeler arasında farklar bulunmaktadır. Yukarıdaki veriler ortaya 
koymaktadır ki mevcut sigara kullanımı değiĢmeden devam ederse alıĢkanlık bu yüzyılda yaklaĢık 
olarak bir milyar kiĢinin ölümüne neden olacak ve bu geçen yüzyıldakine göre on katlık bir artıĢa 
iĢaret edecektir. Bu veriler ayrıca tütün kullanımını azaltmaya yönelik müdahalelerden 
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faydalanacak kitlelerin büyüklüğünü de göstermektedir. Dünya genelinde sigara kullananların 
sayısı göz önünde bulundurulduğunda tütün kullanımına son verilmesi coğrafi sınırları olmayan 
acil bir halk sağlığı önceliğidir. 

Dünyada tütün üretimi yılda 6,6 milyon tondur ve Çin (toplamın % 41‘ i) üretimde 
liderdir. Brezilya, Avrupa ve Hindistan tütün ticaretinde baĢta gelen ihracatçılardır. Halen sigara 
dünya genelinde tütün içiminin açık ara en yaygın biçimidir. Puro ve pipo kullanımı daha gerilerde 
yer almaktadır ve zamanla büyük düĢüĢ göstermiĢtir. Dünyanın üçüncü büyük tütün üreticisi ve 
tüketicisi olan Hindistan‘da en yaygın içilen tütün ürünü sanayi üretimiyle imal edilen sigaralar 
değil bidi içimidir.  

 

 1.6.2. Türkiye’de Tütün Kullanımı  
Türkiye tütün üreten bir ülkedir. Geçtiğimiz 15-20 yıl içinde tütün üretiminde giderek 

azalma olmakla birlikte Türkiye halen dünya tütün üretiminin % 2‘sini sağlamaktadır.  
Türkiye‘de tütün ürünü tüketimi de oldukça fazladır. Türkiye dünyada en fazla tütün 

ürünü tüketilen ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasındadır (ġekil 3.). 

 
ġekil 3. Dünyada En Fazla Tütün Ürünü Tüketen Ülkeler 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre Türkiye‘de, yıllar 

itibarıyla sigara üretim miktarları (Tablo 7.), sigara satıĢ miktarları (Tablo 8.)  ve tütün mamulleri 
tüketim miktarları (Tablo 9.) sırasıyla aĢağıda verilmektedir. 

 
Tablo 7. Yıllara Göre Sigara Üretim Miktarları, Ġhracat Dahil / Milyon Adet, Türkiye 

Kaynak: TAPDK kayıtları 

Yıl Üretim Miktarı (milyon adet) 

2005 114.572 

2006 125.807 

2007 126.120 

2008 135.041 

2009 132.913 
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Tablo 8. Yıllar Ġtibarıyla Sigara SatıĢ Miktarları 
Ġç Piyasa / Ton, Türkiye 

Yıl 
SatıĢ Miktarları 
(iç piyasa / ton) 

2005 106.717 

2006 107.908 

2007 107.455 

2008 107.859 

2009 107.555 

2010 (*) 45.135 

* 2010 yılına ait ilk 6 aylık veri. 
Kaynak: TAPDK kayıtları   

 
Tablo 9. Yıllar Ġtibarıyla Tütün Mamulleri Tüketim Miktarları 
Ġç Piyasa / Ton, Türkiye 

TÜRKĠYE TÜTÜN MAMULLERĠ TÜKETĠM MĠKTARLARI (Ġç Piyasa/ton) 

 

YILLAR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*) 

Sigara 106.700 107.900 107.500 107.800 107.500 45.100 

Puro 0,8 1,5 2,9 10,8 26,1 14,1 

Pipo 2,0 1,2 1,2 1,0 0,7 0.0 

Sarmalık kıyılmıĢ tütün mamulü 18,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 

Natürel nargilelik tütün mamulü   33,2 21 18,4 7,9 17,9 5,6 

Aromalı nargilelik tütün mamulü   42,7 0 0,5 5,7   

 * 2010 yılına ait ilk 6 aylık veri. 
Kaynak: TAPDK kayıtları   

 
Dünya üzerinde tütün kullanımının artıyor olması tütün kullanımı sonucu ortaya çıkan 

hastalıkların ve ölümlerin giderek artacak olmasına da iĢaret etmektedir. DSÖ‘nün 2008 raporunda 
dünyadaki tütün kullanıcıların üçte ikisinin 10 ülkede yaĢadığını ortaya konmaktadır. Bu tespitin 
Türkiye için önemi ise bu 10 ülkeden birinin Türkiye olması ve dünyadaki tütün kullanıcılarının % 
2-3‘ünün ülkemizde yaĢıyor olmasıdır. Hastalığın 10 -15 yıl sonra ortaya çıkıyor olması eğer bu 
konuda Ģimdiden önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda insidans düzeyi en yüksek olan akciğer 
kanserinin Türkiye için küçümsenmeyecek yaĢam kayıplarına neden olacağıdır. 

 

 1.6.2.1.  YetiĢkinlerde Tütün Kullanım Sıklığı 
Türkiye‘de tütün ürünü kullanımı oldukça yaygındır. Bu konuda 15 yaĢ ve üzeri grupta 

ülkeyi temsil eder nitelikte ilk yapılan çalıĢmalardan birisinde, 1988 yılında sigara kullanım 
prevalansı % 44 olarak bulunmuĢtur (erkeklerde % 63, kadınlarda % 24). Bu ilk çalıĢmadan sonra 
değiĢik yıllarda bu konuda çok sayıda çalıĢmalar yapılmıĢtır. Sağlık Hizmetleri Kullanımı 
AraĢtırması‘nda (2003) erkeklerin % 58‘ inin ve kadınların da % 14‘ünün sigara içmekte olduğu 
saptanmıĢtır. Ulusal Hane Halkı ÇalıĢması‘nda (2003) 18 yaĢ ve üzerindeki grupta her gün sigara 
içenlerin sıklığı % 33,8 olarak bulunmuĢtur (yaĢamının herhangi döneminde sigara içenler 
erkeklerde % 52,9, kadınlarda % 19,5) Sigara kullanım sıklığı kentsel bölgelerde yaĢayanlarda 
(% 32,6) kırsal bölgelerde yaĢayanlardan (% 29,5) daha fazla bulunmuĢtur. Ayrıca günde 
içilen ortalama sigara sayısı da erkeklerde (19,4 sigara) kadınlardan (12 sigara) daha fazla ve 
sigaraya baĢlama ortalama yaĢı da 19 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmaya katılanların % 52,4‘ü sigara 
dumanından pasif olarak etkilendiğini ifade etmiĢtir. En fazla etkilenim eĢin sigara içmesi (% 25,4) 
sonucu olmaktadır. Aile AraĢtırma Kurumu ve Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından 2006 
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yılında yapılan çalıĢmada da 18 yaĢ ve üzeri yaĢlarda her gün sigara kullananların sıklığı % 33,4 
olarak saptanmıĢtır. Sigara kullanımı erkeklerde kadınlara göre daha fazla bulunmuĢtur.  (ġekil 4.).  

 
ġekil 4. Türkiye‘de YetiĢkinlerde Sigara Kullanım Prevalansı (%) 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 

 
ġekil 5. Tütün Kullanım Oranları, Türkiye 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010, 2008 Küresel YetiĢkin 

Tütün AraĢtırması (SB, TÜĠK, DSÖ, CDC) 



- 48 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Tütün kullanımı toplumda herkes açısından önemli olmakla birlikte bazı gruplar bu 
açıdan daha önemlidir. ―Rol modeli‖  olarak bilinen bu grupların (doktorlar, öğretmenler,  sanatçı 
ve sporcular, politikacılar vb.) tütün kullanımı bakımından özel rolleri ve sorumlulukları vardır. Bu 
düĢünceden hareketle Ankara‘da 1995 yılında özel rol modeli gruplarda yapılan çalıĢmada 
öğretmenlerin % 50,8‘ inin, doktorların % 43,9‘unun ve sporcuların % 34,9‘unun sigara kullandığı 
saptanmıĢtır. Daha sonra 1998 ve 1999 yıllarında, ülke çapında değiĢik meslek gruplarından 
toplam olarak 12.500 kiĢiyi kapsayan çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda Ģoför, sanatçı, polis, 
doktor, medya mensubu, milletvekili, imam ve müezzinler gibi değiĢik meslek gruplarında sigara 
kullanım sıklığının % 24,8 ile % 74,3 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. En düĢük değerler din 
adamlarında, en yüksek değerler ise Ģoförlerde bulunmuĢtur. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde 
sigara kullanım sıklığının erkeklerde daha fazla olduğu görülmüĢtür (Tablo 10). 

 
 Tablo 10. Bazı Meslek Gruplarında Sigara Kullanım Prevalansı 
  Türkiye, 1995-1999  

 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 
Türkiye‘de sigara kullanımı konusunda dikkat çeken bir nokta, sigara kullanımının 

eğitim düzeyi ile iliĢkisidir. Çoğu geliĢmiĢ ülkenin aksine Türkiye‘de sigara kullanımı eğitimli 
gruplarda daha fazladır. Ortaokul mezunu kiĢilerin yarısının (% 53) sigara içiyor olmasına karĢılık 
okur-yazar olmayan grupta sigara kullanım sıklığı sadece % 13‘ tür (ġekil 6.). Üniversite eğitimi 
olanlarda sigara kullanım sıklığı lise mezunu olanlardan daha düĢüktür, ancak yine de okur-yazar 
olmayanlardan daha fazladır. 
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 ġekil 6. Türkiye‘de YetiĢkinlerde Eğitim Düzeyine Göre Sigara Kullanım Sıklığı (%)  
 Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 

 
Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması 2010 Raporu‘na göre; Türkiye‘de toplam olarak 

yaklaĢık 16 milyon yetiĢkin (12 milyon erkek, 4 milyon kadın) sigara içmektedir; erkeklerin 
yaklaĢık yarısı (% 47,9) ve her altı kadından birisi (% 15,2). Sigara içen erkeklerin hemen hepsi 
(11 milyon) ve kadınların da çoğunluğu (3 milyon) her gün sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 
96,5‘ i mamul sigara içmektedir. 

Her gün sigara içme 45 yaĢına kadar olan genç erkeklerde daha yaygındır, sonraki 
yıllarda azalmaktadır. Bu yaĢlar kronik ve dejeneratif hastalıkların artmaya baĢladığı yaĢlardır. Bu 
hastalıkların bazıları sigara kullanımı ile iliĢkilidir ve 45 yaĢın üzerindeki kiĢilerin bazıları bu 
sağlık sorunları nedeni ile sigarayı bırakmıĢ olabilirler. 

Öte yandan sigara içmeye baĢlama yaĢı giderek düĢmektedir, daha ötesi, sigara kullanımı 
kadınlar ve gençler arasında giderek daha popüler hale gelmektedir. 

Hem erkeklerde hem de kadınlarda sigaraya baĢlama yaĢı sigara satın alınması için 
belirlenmiĢ olan yasal yaĢ sınırının altındadır. Sigara satın alabilmek için en küçük yaĢ 18‘dir, 
ancak sigara içen erkeklerin yaklaĢık üçte ikisi (% 62,5) ve sigara içen kadınların da yarısı (% 
48,9) yasal yaĢtan daha önce sigara içmeye baĢlamıĢlardır. Tütün kontrolü konusundaki yasanın 
kapsamının geniĢletildiği 2008 yılından itibaren çocuklara sigara satan kiĢilere para cezasının 
yanısıra hapis cezası da öngörülmüĢtür. Çocukları sigaradan korumak bakımından bu konuda daha 
yakın denetim yapılmalı ve uygulama güçlendirilmelidir. 

Erkeklerde eğitim ile sigara kullanımı arasında ters bir iliĢki vardır, özellikle 45 yaĢın 
altındaki erkeklerde öğrenim düzeyi arttıkça sigara kullanım sıklığı azalmaktadır. Ancak 
kadınlarda öğrenimi olmayan grupta sigara kullanım sıklığı % 4 kadar iken, üniversite mezunu 
kadınların yaklaĢık beĢte biri sigara içmektedir. Bu durum geliĢmekte olan ülke kadınlarında 
genellikle rastlanan bir durumdur ve sigara kullanımının öğrenimi yüksek olan kadınlarda daha 
fazla olması, öğrenim düzeyi yüksek olan kadınların ekonomik güce sahip olması ile 
açıklanabilmektedir. 

Her gün sigara içenlerin % 41,1‘ i günün ilk sigarasını uyandıktan sonraki ilk 30 dakika 
içinde içmektedir. Bu iki özellik nikotin bağımlılığı bakımından önemli bulgulardır. EMASH 
(Avropean Medical Association on Smoking and Health) kriterlerine göre sigara içen bir kiĢi 
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günde 15 ve daha çok sayıda sigara içiyorsa ve günün ilk sigarasını da uyandıktan sonraki ilk 
yarım saat içinde içiyorsa, kiĢi ―nikotin bağımlısı‖  olarak değerlendirilir. Bu iki kriter birlikte 
değerlendirildiğinde Türkiye‘de sigara içen her dört veya beĢ kiĢiden birisi (yaĢ guplarına göre     
% 21,5 ile % 27,2 arasında değiĢmektedir) yüksek derecede nikotin bağımlısıdır. 

Türkiye‘de sarma sigara ve nargile kullanımı çok azdır. Ancak eski zamanlardan beri var 
olan ve yaĢlıca kiĢilerin kullandığı nargile, son yıllarda özellikle gençlere yönelik olarak 
pazarlanmaktadır. Bu pazarlama çalıĢmalarının sonucunda da gençler arasında nargile kullanımı 
artmaktadır; 45-64 yaĢlar arasında nargile kullanım sıklığı % 0,9 iken 15-24 yaĢ grubundaki 
gençlerin % 4,3‘ü nargile kullanmaktadır. Nargile kullanımı kentlerde daha fazladır, kentlerde 
nargile kullanım sıklığı % 2,9 iken kırsal bölgelerde % 1,0‘dır. Nargile kullanımı konusundaki 
önemli bir baĢka husus, dumanın sudan geçerek temizlendiği düĢüncesine dayalı olarak nargile 
kullanımının zararlı olmadığı Ģeklindeki yanlıĢ bilgidir.  

 

 1.6.2.2.  Gençlerde Tütün Kullanım Sıklığı 
Ġnsanlar, tütün ürünlerini kullanmaya genelde ergenlik çağında veya genç yetiĢkin 

döneminde baĢlamaktadırlar. Bu yaĢ grubundaki insanlar sağlıkları ve yaĢamları konusundaki 
riskler hususunda daha az endiĢe ederler ve riskli davranıĢlara daha meyillidirler. Ayrıca bu yaĢ 
grubundaki insanlar reklamlardan ve toplum baskısından etkilenmeye daha yatkındırlar. Tütün 
ürünlerini daha seyrek tüketseler de bu yaĢ grubundaki kiĢiler daha büyük yaĢ grubundakilere göre 
daha hızlı ve kolay nikotin bağımlısı olmaktadır. Adolesan dönem tütün kullanımı bakımından 
özel bir dönemdir ve dolayısıyla gençler tütün endüstrisinin baĢlıca hedef gruplarından birisidir.  

Türkiye‘de gençler arasında sigara kullanımı konusunda gerçekleĢtirilen Küresel Gençlik 
Tütün AraĢtırması (KGTA)‘na, ülke genelinde 13-15 yaĢ arasında 16.000 öğrenci katılmıĢtır. 2003 
yılında yapılan KGTA‘nda gençlerde tütün kullanım sıklığı ile gençlerin bu konudaki bilgi 
düzeyleri ve tütün kullanımına karĢı tutumları konularında bilgi toplanmıĢtır. Her 10 öğrenciden 
üçü (% 26,3) yaĢamının herhangi döneminde sigara içmiĢ olduğunu ifade etmiĢtir. Tütün kullanımı 
erkeklerde (% 31,7) kız öğrencilerden (% 19,7) daha yüksektir ve sigara içenlerin % 30,7‘si sigara 
içmeye 10 yaĢından önce baĢlamıĢtır (erkeklerde % 34,9, kız öğrencilerde % 23,7). Öğrencilerin  
% 6,9‘u halen sigara içmektedir. Halen sigara içme erkeklerde kızlardan daha fazladır. 
Öğrencilerin % 3,4‘ü sigaradan baĢka bir tütün ürünü kullanmaktadır. Sigaradan baĢka bir tütün 
ürünü kullanımı erkek öğrencilerde kız öğrencilerden 3 kat daha fazladır. Halen sigara içen her 10 
öğrencinin 6‘sından fazlası (% 65,3) sigarayı bırakmak istemektedir. Yine, her 10 öğrenciden üçü 
araĢtırmadan önceki bir ay içinde ilan panolarında, % 28‘ i de gazete ve dergilerde sigara reklamı 
gördüğünü söylemiĢtir.  

Söz konusu araĢtırmada, sigara içenlerin yaklaĢık yarısı (% 46,5) sigarayı dükkânlardan 
aldığını söylemiĢtir. Öğrencilere dükkândan sigara satın alırken reddedilme durumları sorulmuĢ, 
ancak öğrencilerin hemen hepsi reddedilmediklerini belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmaya katılanların hepsi 
15 yaĢında veya daha küçük yaĢtadır ve bu yaĢtaki çocuklara sigara satıĢı yasaktır. Öğrencilere 
bugüne kadar tütün endüstrisi temsilcileri tarafından ücretsiz sigara teklif edilme durumu da 
sorulmuĢ, % 7,6‘sı kendilerine ücretsiz sigara teklif edildiğini ifade etmiĢlerdir. Ücretsiz sigara 
teklifi erkek öğrencilerde kızlara göre daha fazladır.  

KGTA 2009 yılında ülkeyi temsil eder bir örnek üzerinde tekrar yapılmıĢtır. Toplam 
olarak 27 ildeki 69 okulda okumakta olan 13-15 yaĢında 5.045 öğrenci araĢtırma kapsamına 
alınmıĢ, bilgiler uluslararası düzeyde standardize edilmiĢ anket formu kullanılarak toplanmıĢtır. Ġlk 
sonuçlar öğrencilerde sigara kullanımının, önceki çalıĢmaya (KGTA 2003) göre artmıĢ olduğunu 
ortaya koymaktadır (Tablo 11). 
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Tablo 11. Küresel Gençlik Tütün AraĢtırması 
Türkiye, 2003 ve 2009 

 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 
KGTA 2009 sonuçlarına göre öğrencilerin % 8,4‘ü (erkeklerde % 10,2, kızlarda % 5,3) 

sigara içmektedir. Bu değerler 2003 çalıĢması ile karĢılaĢtırmalı olarak incelendiğinde; gençler 
arasında, özellikle de kız öğrenciler arasında tütün kullanım sıklığının arttığını ortaya koymaktadır.  

YetiĢkinlerde olduğu gibi gençler arasında da en fazla kullanılan tütün ürünü sigaradır. 
Ancak eskiden beri yetiĢkinlerin ve yaĢlı kiĢilerin kullandığı bir ürün olan nargile son yıllarda 
gençlere yönelik olarak yaygın Ģekilde pazarlanmaktadır. Nargile kullanımına iliĢkin sıklık değeri 
net olarak bilinmemekle birlikte gözlemler, nargile kullanımının özellikle gençler arasında giderek 
arttığını ortaya koymaktadır. Bu konuda önemli bir nokta nargile kullanan gençlerin önemli bir 
bölümünün, nargile kullanımının yol açtığı sağlık sorunları konusunda yanlıĢ bilgiye sahip 
olmalarıdır. Ankara‘da 2004 yılında nargile kullanan 14-44 yaĢlar arasında 273 kiĢinin katıldığı bir 
çalıĢmada, katılımcıların yarısından çoğunun (% 55) 18 ile 24 yaĢlarında olduğu, % 27,1‘ inin 
nargile kullanımının zararları ile ilgili bilgilerinin yeterli olmadığı, % 18,3‘ünün ise yanlıĢ olarak 
nargilenin sağlık için zararsız olduğunu düĢündüğü ortaya konmuĢtur. ÇalıĢmaya katılanların       
% 27,9‘unun sigara içmediğini, sadece nargile kullandığını belirtmiĢ olması, nargile kullanımının, 
toplum sağlığı açısından önemli bir tehdit olduğunu düĢündürmekte ve ulusal tütün kontrolü 
programlarında bu konuya önem verilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

 

 1.6.3. Pasif Ġçicilik 
BaĢkasının sigarasından çıkan dumanın veya sigara içen kiĢinin üflediği dumanın, 

sigarayı bizzat içmeyen kiĢi tarafından solunmasına ―pasif içicilik‖  denir. Ayrıca, ― ikinci el duman 
(SHS – Second hand smoke)‖ , ― istemsiz içicilik‖  veya ―çevresel tütün dumanı‖  diye de 
adlandırılmaktadır Pasif içiciliğin insanlarda kanserojenliği konusunda hiç Ģüphe yoktur. Çoğu 
ulusal ve uluslararası bilimsel uzmanlık komisyonu pasif içiciliğin insanlarda akciğer kanserine 
neden olduğu yargısına varmıĢtır. Aktif içicilik gibi pasif içicilik de koroner kalp hastalığı, kronik 
solunum semptomları gibi neoplastik olmayan hastalıklar ve fetüs geliĢimi üzerinde olumsuz 
etkilerle nedensel olarak iliĢkilendirilmiĢtir. 

Pasif sigara dumanına maruz kalmanın hiçbir güvenli derecesi yoktur. Ġnsanları pasif 
sigara dumanının etkilerinden korumanın kanıtlanmıĢ tek yolu, tamamen dumansız ortamlar 
yaratmaktır. Dumansız ortamlar sigara içmeyenleri korumanın yanında, içenlerin de bırakmasına 
yardım eder. 

Yüksek gelirli ülkelerde dumansız kamusal alanlar ve iĢyerleri, tütün tüketimini % 3-4‘e 
kadar azaltmıĢtır. Bunun yanısıra sigara içilemeyen iĢyerlerinde çalıĢanlar sigarayı bırakmada, 
sigara içilebilen iĢ yerinde çalıĢan kiĢilere göre iki kat daha baĢarılı bulunmuĢtur. 

Restoranlar, barlar, kulüplerde tütün kontrol politikalarının uygulanması zor görünse de 
son zamanlarda yasakları uygulayan ülkelerin sayısı giderek artmaktadır ve bu uygulama halk 
tarafından da oldukça olumlu karĢılanmakta, iĢyerlerini olumsuz etkilemediği gibi insanların 
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sağlığını olumlu etkilemektedir. Ekonomik veriler tütün endüstrisinin iddia ettiğinin aksine 
yasakların ekonomik zarara sebep olmadığını göstermektedir. 

Gönüllülük esaslı politikalar etkili olmadığından dumansız yaĢam alanları yaratmak için 
yasal düzenleme Ģarttır. Havalandırma ve ayrı sigara odaları oluĢturulması, pasif sigara dumanının 
zararlarını kabul edilir ve sağlık açısından güvenli hale gelecek derecede azaltması mümkün 
değildir. Dumansız yaĢam için iyi bir planlama, uygun kaynaklar, güçlü bir politik kararlılık, kitle 
iletiĢim araçlarının etkin kullanımı, titizlikle hazırlanmıĢ kanuni evraklar ve sivil toplumun 
katılımı gereklidir. 

Dumansız yaĢam alanları için yasalar konurken, devletlerin eğitim kampanyaları ile 
halkın geniĢ desteğini alması gerekir. Bu eğitimler, iĢ yeri sahiplerine dumansız iĢyerlerinin 
faydalarını anlatacak Ģekilde uyarlanmalı, sigara yasağının iĢ yerine bir zararı olmayacağını hatta 
iĢ ortamındaki zıtlaĢmaları azaltabileceği gösterilmelidir. 

 

 1.6.3.1.  Ġkinci El Tütün Dumanının Muhteviyatı 
Ġkinci el tütün dumanı nefesle verilen duman ile ortamdaki hava ile seyreltilmiĢ dumanın 

bir karıĢımıdır. Ġstemsiz içicilik normal sigara dumanında bulunan kanserojenlerin benzo[a]piren, 
tütüne has nitrozaminler (NNN ve NNK)  ile benzen de dâhil olmak üzere aynıyla alınması 
durumudur. Ġkinci el sigara dumanı aynı zamanda nikotin ve baĢka toksik bileĢenleri de içerir. 

 

 1.6.3.2.  Maruziyetin Ölçümü 
Epidemiyolojik kanser çalıĢmalarında ikinci el sigara dumanına maruziyetin 

değerlendirmesi çoğu zaman anket bilgilerine dayanmakta ve maruziyet kaynak bazında 
nitelenebilmektedir: evde eĢ ya da ebeveyn kaynaklı maruziyet, iĢ yerinde maruziyet ve sosyal 
ortamlarda maruziyet. 

Havadaki ikinci el sigara dumanının en sıklıkla çalıĢılan bileĢenleri solunabilir 
partiküller ve karbon monoksittir; bunların her ikisi de ikinci el sigara dumanının belirtisiz 
göstergeleridir. Havadaki nikotinse sigara bunun tek kaynağı olduğu için büyük ölçüde belirtilidir. 

Kotinin, nikotinin kanda idrarda ve tükürükte ölçülebilen bir metabolitidir ve ikinci el 
sigara dumanına maruziyetin büyük ölçüde belirtili bir göstergesidir; tüm ortamlarda ikinci el 
sigara dumanına yakın zamanlı maruziyeti gösteren bütünleĢik bir ölçüttür ve anket verilerinden 
elde edilen sigara içme statüsünün yanlıĢ tasnifini değerlendirmekte kullanılmaktadır. 

 

 1.6.3.3. Pasif Ġçiciliğe Maruziyet 
Sigaranın yaygınlığı pasif içiciliğe maruziyetin dolaylı bir ölçütü olarak kullanılabilir. 

2000-2007 yılları arasında 13-15 yaĢlarında hiç sigara içmediğini ifade etmiĢ öğrencilerden 137 
ülke ve bölgeden alınan Küresel Gençlik Tütün Anketi verileri hiç sigara içmeyenlerin neredeyse 
yarısının (% 46,8) evde ikinci el tütün dumanına maruz kaldığını, benzer bir oranın ev dıĢındaki 
ortamlarda da görüldüğünü (% 47,8) göstermiĢtir. 

Tahminlere göre Avrupa Birliği (AB)‘ndeki çalıĢanların 7,5 milyonu ve ABD‘de kapalı 
ortamlarda çalıĢanların 24,6 milyonu iĢ yerinde ikinci el sigara dumanına maruz kalmakta ve 
çevresel sigara dumanı AB‘deki iĢyerlerinde rastlanan en yaygın ikinci kanserojen olarak 
değerlendirilmektedir. 

ABD‘de 1957-1991 yılları arasında çeĢitli kapalı alanlarda yapılan çok sayıda ölçümde 
havadaki ortalama nikotin konsantrasyonu 100 katlık bir varyasyon sergilemiĢtir (0,3-30 µg/m3). 
Evlerdeki havada ortalama nikotin konsantrasyonları genellikle 2 ila 10 µg/m3 arasında 
seyretmiĢtir. Barlarda, bowling ve bilardo salonlarında, bahis yerlerinde ve bingo salonlarında 
ikinci el sigara dumanına maruziyetin bir değerlendirmesi bu yerlerdeki nikotin konsantrasyonunu 
ofis ve rezidanslardaki oranlardan 2,4 ila 18,5, restoranlardakinden de 1,5 ila 11,7 kat daha yüksek 
bulmuĢtur.  
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 1.6.3.4. Türkiye’de Tütün Dumanından Pasif Etkilenim 
Türkiye‘de sigara dumanından pasif etkilenim konusu da çok önemlidir. Bununla birlikte 

pasif etkilenim konusunda yeterli bilgi yoktur ve daha ileri çalıĢmalara gerek vardır. DeğiĢik 
kentlerde yapılan çalıĢmalarda evlerin % 59,9-81,5‘ inde sigara içen en az bir kiĢi vardır ve bu kiĢi 
çoğunlukla evin babasıdır. Bir çalıĢmada değiĢik meslek gruplarında sigara içenlerin % 90‘ ının 
evde, % 60-95‘ inin iĢ yerinde ve % 50-85‘ inin ise çocukların yanında sigara içtiği bulunmuĢtur. 

Küresel Gençlik Tütün AraĢtırması (KGTA) 2003 çalıĢmasında, her 10 öğrencinin 8‘ inin 
(% 81,6) evde, % 85,9‘unun toplu bulunulan yerlerde sigara dumanına maruz kaldığı saptanmıĢtır. 
Türkiye‘de sigara dumanından pasif etkilenim oldukça sık olmakla birlikte, yöntem güçlükleri, 
bilgilerin kiĢilerin beyanlarına dayalı olması veya kotinin ölçümü olanaklarının kısıtlılığı gibi 
nedenlerle etkilenim düzeyini ölçmek güçtür. 

Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması (KYTA) sırasında  2008 yılı Kasım ayında kapalı 
ortamlarda çalıĢmakta olan 6 milyondan fazla yetiĢkin (% 38,5) kiĢi sigara dumanından pasif 
olarak etkilendiğini ifade etmiĢtir. BeĢ milyon erkek ve 1 milyon kadının iĢ yerinde sigara 
dumanından pasif olarak etkilendiği tahmin edilmektedir. ĠĢyerlerinde 2,6 milyonun üzerinde 
sigara içmeyen kiĢi sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir. 

Türkiye‘de 30,5 milyon yetiĢkin (% 59,7) sigara içilen evlerde yaĢamaktadır. Bu sayının 
yaklaĢık 20 milyonu sigara içmeyen kiĢilerdir. On milyondan fazla kiĢi de her gün sigara içen en 
az bir kiĢinin bulunduğu evlerde yaĢamaktadır. 

Tütün Kontrolü Kanunu‘nun uygulamaya girmesinden önceki dönemde en çok 
restoranlarda olmak üzere sigara dumanından pasif etkilenim oldukça fazlaydı. Erkeklerin 
yarısından fazlası (% 57,7) ve kadınların % 52,3‘ü restoranlarda sigara dumanından pasif 
etkilenmekteydi. Bütün kamusal alanlarda (ikram endüstrisi hariç) sigara içilmesinin yasak 
olmasına rağmen 6 kiĢiden birisi (% 16,5) toplu ulaĢımda, on kiĢiden birisi de (% 11,3) kamu 
binaları ve devlet dairelerinde sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir. ÇalıĢmaya 
katılanların % 6‘sı sağlık kuruluĢlarında sigara dumanından etkilendiğini belirtmiĢtir.  

Türkiye‘de kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
―Dumansız Hava Sahası‖  uygulaması ile birlikte havadaki partikül miktarlarında; kamusal 
alanlarda % 57,1-97,2, hastanelerde % 75,4, alıĢveriĢ merkezlerinde % 88,7, özel iĢletmelerde      
% 77,6-90,3 arasında azalma tespit edilmiĢtir. 

 

 1.6.3.5. Pasif Ġçicilik ve Kanser Epidemiyolojisi 
Birçok ülkede hiç sigara içmeyenlerde, özellikle de sigara içenlerin eĢlerinde istemsiz 

içicilik ve akciğer kanseri riski üzerine yapılan 50‘den fazla çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Eldeki 
tüm çalıĢmalara bakarak Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumu (IARC) Monografları ÇalıĢma 
Grubunun 2002‘de hazırladığı meta analiz eĢlerden alınan ikinci el tütün dumanına maruziyetle 
akciğer kanseri arasında bazı muhtemel yanlılık kaynakları ve çevresel etkenler kontrol altına 
alındıktan sonra istatistiki açıdan anlamlı ve tutarlı bir bağıntı olduğunu göstermiĢtir. Gözlemlenen 
riskin boyutu aktif içicilik üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda yapılan tahminlerle makul düzeyde 
örtüĢmektedir. 

Bu meta-analizden sonra yayınlanan vaka-kontrol ve grup çalıĢmaları ikinci el sigara 
dumanına maruziyetin akciğer kanseri riskini artırdığını teyit etmiĢtir. Toplamda 1200‘den fazla 
hiç sigara içmemiĢ akciğer kanseri hastasının incelendiği iki en büyük vaka-kontrol çalıĢmasının 
toplu analizinde üç ana kaynaktan gelen ikinci el sigara dumanına maruziyet nedeniyle artan 
akciğer kanseri riski bulunmuĢtur: eĢ, iĢ yeri ve sosyal ortam. 

2002‘de IARC ÇalıĢma Grubu pasif içiciliği diğer kanser türlerine bağlayan bulguların 
tutarsız olduğunu ortaya koymuĢtur. 1964‘ te ABD Sağlık Dairesi BaĢkanının raporunun sigara 
içme ve akciğer kanseri arasında nedensel bir iliĢki kurmasından bu yana her geçen gün daha fazla 
sayıda kanser türü farklı tütün ürünlerinin içimiyle nedensel olarak iliĢkilendirilmektedir. Tarih bu 
bağlamda kendini tekrarlayabilir ve pasif içicilikle akciğer kanseri dıĢındaki kanser türleri arasında 
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da nedensel bir iliĢki kurulabilir. 2002‘den bu güne kadar yayınlanan çok sayıda çalıĢma pasif 
içicilikle üst sindirim-solunum yolu, pankreas, idrar torbası, böbrek, serviks ve çocukluk lösemisi 
arasında bir iliĢkiye iĢaret etmektedir. Ġkinci el tütün dumanına maruziyetin meme kanseri riskini 
de artırabileceği ifade edilmiĢtir. Öte yandan yakın zamanda gerçekleĢtirilen geleceğe dönük bir 
çalıĢma ile geleceğe dönük olarak maruziyet bilgilerinin kayıt altına alındığı yedi ayrı çalıĢmanın 
bir meta analizi hiç sigara içmeyip de ikinci el dumana maruz kalan kadınlarda meme kanseri 
insidansında artıĢa rastlamamıĢtır. 

Bir DSÖ kuruluĢu olan IARC aktif ve pasif sigara içiciliği konusunda araĢtırmaları olan, 
12 ülkeden 29 bilim insanını bir araya getirerek sigarayla ilgili epidemiyolojik birikimi 
güncelleĢtiren bir rapor hazırlamalarını sağlamıĢtır. Bu rapor, pasif içicilik ile akciğer kanseri 
iliĢkisi konusundaki tüm kuĢkulara son verecek noktayı koymuĢ ve ikisi arasında neden-sonuç 
iliĢkisi bulunduğunu açıklamıĢtır. Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi (TKÇS ile DSÖ dünya 
çapında sigarayı yasaklamayı amaçlayan bir süreci baĢlatmıĢtır. 

 

 1.6.3.6. Pasif Ġçicilik Dolayısıyla Kanserle SavaĢ 
Birincil önleme pasif içicilikle iliĢkili kanser yükünü azaltmanın tek etkin aracıdır. Genel 

tütün kontrol müdahaleleri de ikinci el sigara dumanına maruziyeti azaltacaktır. Tütün Kontrolü 
Hakkında Çerçeve SözleĢme TKÇS-FCTC ile DSÖ dünya çapında sigarayı yasaklamayı 
amaçlayan bir süreci baĢlatmıĢtır. Dahası, TKÇS Madde 8‘de pasif içicilik konusunu özel olarak 
ele almakta ve ―kapalı iĢyerlerinde, toplu taĢıma araçlarında, kamuya açık kapalı alanlarda ve 
gerektiğinde diğer kamuya açık alanlarda tütün dumanına maruziyetten koruma‖  çağrısı 
yapmaktadır. Sağlık konusunda dünya çapındaki bu anlaĢmanın onaylanması ile çeĢitli ülke ve 
bölgeler (Ġrlanda, Norveç, Ġtalya, Ġsveç, Ġskoçya, Ġngiltere, Galler ve Kuzey Ġrlanda dâhil) sigara 
içme yasaklarını uygulamaya koymuĢtur ve baĢka ülke ve bölgeler de benzer yasakları 2008‘de 
getirmiĢtir (Örneğin; Fransa). ABD Sağlık Dairesi BaĢkanının raporu bu konuda bilimsel 
bulguların ikinci el maruziyetin risk taĢımadığı hiç bir durum olmadığını gösterdiği sonucuna 
varmaktadır. Kapalı alanlarda sigara içme alıĢkanlığına bir son vermek sigara içmeyenleri ikinci el 
dumana maruziyetten tam anlamıyla korusa da sigara içenleri içmeyenlerden ayırmak, havayı 
temiz tutmak ve binaları havalandırmak sigara içmeyenlerin maruz kaldığı ikinci el dumanı tam 
anlamıyla ortadan kaldıramaz. 

 

 1.6.3.7. ĠĢyerlerindeki Yasakların Yararlı Etkileri 
Yasak öncesi ve sonrasında ikinci el sigara dumanına maruziyetin mukayesesi havadaki 

solunabilir partiküller, nikotini PAH, benzen ve 1,3-bütadien ile maruziyetin biyomarkerlarının 
(kotinin, nefesle verilen karbon monoksit) oranlarında ciddi düĢüĢler kaydetmiĢtir. Bu 
çalıĢmalardan birisi daha da ileriye giderek yasak uygulamaya girdikten sonra ölçülen akciğer 
fonksiyonu testlerinde önemli iyileĢmeler ve sigara içmeyen barmenlerin semptomatik 
Ģikâyetlerinde düĢüĢler kaydetmiĢtir. Sonraki çalıĢmalar Ġtalya ve Ġskoçya‘da katı sigara yasakları 
uygulamaya konduktan sonra akut koroner vakalarda önemli azalmalar bildirmektedir. 

Ġskoçya‘daki çalıĢmada daha önce hiç sigara içmemiĢ kiĢiler ikinci el sigara dumanına 
maruziyette bir düĢüĢ bildirmiĢler ve bu serumlarındaki kotinin düzeylerinde bir düĢüĢ ve hiç 
sigara içmemiĢ kiĢilerde akut koroner vakalarla hastaneye baĢvurularda meydana gelen en yüksek 
düĢüĢ oranıyla doğrulanmıĢtır. 

 

 1.6.4. Tütünle Ġ liĢkili Kanser Yükü  
Tütün içimi insanlarda akciğer, ağız boĢluğu, geniz ve sinüsler, yutak, gırtlak, yemek 

borusu, mide, pankreas, karaciğer, idrar torbası, böbrek ve serviks uteri ile miyeloid lösemi 
kanserlerini tetikleyen önemli bir kanser nedenidir. Ayrıca istemsiz veya ikinci el sigara dumanı da 
akciğer kanserine neden olmaktadır. Dahası, tütün kullanımının, özellikle de sigara içmenin 
olumsuz etkileri diğer önemli kronik hastalıkların nedenleri arasında da görülmektedir: Kalp ve 
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damar hastalıkları, beyindeki damar hastalıkları, çevresel damar hastalıkları, karın Bölgesi‘nde 
aort anevrizması ve kronik engelleyici akciğer hastalıkları gibi. 

2000 yılında dünya genelinde sigara içiminden kaynaklanan 1,42 milyon eriĢkin (≥30 
yaĢ) ölümü bildirilmiĢtir. Bu küresel tahminler kanser nedenli ölümlerin % 21‘ inin sigara içmeyle 
iliĢkilendirilebildiğini; kanser nedenli eriĢkin ölümlerinin erkeklerde % 32, kadınlarda % 8‘ inin 
sigarayla ilgili olduğunu göstermektedir. Kaynakları yüksek düzeyde olan ülkelerde tütün içiminin 
insanlardaki tüm kanserlerin yaklaĢık olarak % 30‘una neden olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 12 
sigarayla iliĢkilendirilebilen kanserden ölüm oranlarının bölgesel dağılımını vermekte ve 
rakamların yaygın sigara tüketiminin 20. yüzyılın daha erken bir döneminde baĢladığı geliĢmiĢ 
bölgelerde daha yüksek seyrettiğini göstermektedir. 

 
 Tablo 12. Sigaraya Bağlı Kanser Ölüm Oranı Tahminleri 
 DSÖ Bölgesi Bazında, 2000 

 
*A: Çok düĢük çocuk ölüm oranı ve çok düĢük eriĢkin ölüm oranı, B: DüĢük çocuk ölüm 

oranı ve düĢük eriĢkin ölüm oranı, C: DüĢük çocuk ölüm oranı ve yüksek eriĢkin ölüm oranı, D: 
Yüksek çocuk ölüm oranı ve yüksek eriĢkin ölüm oranı, E: Yüksek çocuk ölüm oranı ve çok 
yüksek eriĢkin ölüm oranı. 

Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008 
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Sigarayla iliĢkilendirilebilen kanser kaynaklı ölüm oranlarında erkekler ve kadınlar 
arasında açık bir dengesizlik mevcuttur ve bu oran insidans oranlarındaki duruma da 
yansımaktadır ve altında yatan neden kadınların birçok ülkede erkeklerden onlarca yıl sonra 
sigaraya baĢlaması ve tüketim düzeyi olarak erkekleri yakalamamıĢ olmalarıdır. 

Akciğer kanseri tütün içimiyle tetiklenen tüm neoplazmalar içinde oransal olarak 
sigarayla iliĢkilendirilen kısmın en yüksek olduğu kanser türüdür ve bu organda ortaya çıkan tüm 
kanserler sigaradan kaynaklanmasa da ülke ve bölge bazında akciğer kanseri insidans ve ölüm 
oranlarına bakıldığında sigaranın toplam zararı ve bu bölgelerde tütün salgınının boyutları ortaya 
çıkmaktadır. YaĢa göre standardize edilmiĢ akciğer kanseri insidans ve ölüm oranları (her 
100.000‘de), ortalamada geliĢmiĢ ülkelerde (sırasıyla 54,9 ve 47,6) az geliĢmiĢ ülkelere (sırasıyla 
25,9 ve 22,9) kıyasla daha yüksektir ve bu durum söz konusu popülasyonlarda geçmiĢteki sigara 
kullanımını ve bırakma durumunu yansıtmaktadır. Bu bölgelerdeki ülkeler tütün salgınının ve 
akciğer kanserinden ölümlere etkisinin farklı aĢamalarındadırlar. Çoğu orta ve düĢük kaynak 
grubundaki ülkelerde tütünle iliĢkili kanser yükünün sigara salgınının nispeten daha yakın tarihte 
baĢlaması nedeniyle halen daha düĢük olmasına rağmen gelecekte bu rakamların artması 
beklenebilir. 

  

 1.6.4.1. Sigara ve Kanser Riski  
YaĢa göre standardize edilmiĢ akciğer kanseri insidans ve ölüm oranları, ortalamada 

geliĢmiĢ ülkelerde az geliĢmiĢ ülkelere kıyasla daha yüksektir. 
Tüm tütün içme Ģekilleri sağlığa zararlıdır ve kuĢkuya yer bırakmayacak Ģekilde kansere 

yol açtıkları gösterilmiĢtir. Ancak bu bağıntı Avrupa, ABD ve Avustralya‘da bir dizi ülkede 
akciğer kanseri insidansında dikkat çekici artıĢların gerçekleĢtiği geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısının 
ardından 1950‘ye kadar ortaya konulamamıĢtır. Wynder ve Graham ile Doll ve Hill‘ in ufuk açan 
büyük ölçekli çalıĢmaları o tarihte kansere neden olduğu öne sürülmekte olan sigara 
alıĢkanlıklarını akciğer kanseri vakaları ile akciğer kanserine yakalanmamıĢ bireylerde 
karĢılaĢtırmıĢlardır. Elde ettikleri sonuçlar sigara kullanmanın akciğer kanserine neden olduğunu 
teyit etmiĢtir: sigara içme sıklığı ve içilen sigara miktarı akciğer kanserli hastalarda kontrol 
grubuna oranla önemli ölçüde daha yüksektir. Bu sonuçlar birçok baĢka araĢtırmada da süratle 
tekrarlanarak 1964‘te nedensel iliĢkiyi ilk kez ortaya koyan ABD Sağlık Dairesi BaĢkanlığı 
Raporu‘na giden yolu açmıĢtır. 

Sigara içme süresi sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin en önemli belirleyenidir. 
Akciğer kanseri vakalarının çoğu onlarca yıl sigara kullanmıĢtır. Ġngiltere‘deki orijinal çalıĢmada 
ve Wynder ve Graham‘ ın çalıĢmasında akciğer kanseri vakalarının % 43-50‘sinin 40 yıl ya da 
daha fazla sigara içmiĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Doll ve Peto (1978) erkek Ġngiliz doktorların 
verilerinden 15, 30 ve 45 yıl sigara içmenin her yıl akciğer kanseri insidansını sırasıyla % 0,01,     
% 0,2 ve % 1 artırdığını hesaplamıĢtır. Bu fazladan akciğer kanseri riski içilen sigara sayısıyla 
orantılı olarak artmaktadır. 

Tütün içimi akciğer kanserinin tüm histolojik türleri için fazladan riski artırmaktadır. 
Ancak zamanla sigarayla tetiklenen akciğer kanseri vakalarında rastlanan belli baĢlı histolojik 
türlerde bir değiĢim gözlemlenmiĢtir. Yakın tarihli çalıĢmalarda akciğer adenokarsinomu 
oranlarının arttığı ve önceki çalıĢmalarda bildirilen yassı / adenokarsinom vaka oranlarına kıyasla 
gözle görülür bir düĢüĢ gerçekleĢtiği bulunmuĢtur. Bu olguyu açıklamak üzere çeĢitli açıklamalar 
geliĢtirilmiĢtir, bunların arasında sigaraların bileĢimindeki ve sigara imalatında kullanılan tütünün 
nitrit içeriğindeki değiĢimler yer almaktadır. Daha düĢük nitrat içeriği insanların sigara içme 
Ģekillerinde değiĢikliklere yol açmıĢ ve azalan nikotin içeriğini karĢılayabilmek için daha derin 
çekme alıĢkanlığını getirmiĢ olabilir ki bu Ģekilde çekilen duman bronĢların daha uç kesimlerine 
ulaĢabilmektedir. Bunlara ek olarak, ABD‘de sigara imalatında kullanılan tütün harmanlarının 
nitrat içeriğindeki son yıllardaki değiĢimler tütünün depolanması, iĢlenmesi ve içimi sırasında 
nitrozamin oluĢumunu artırmıĢ olabilir. NNK gibi nitrozaminler adenokarsinom oluĢumunu 
tetikleyen kanserojenlerdir.  
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Puro ve/veya pipo içimi içe çekilmesine bağlı olmaksızın akciğer kanserine neden 
olmakta ve risk içim miktarı ve süresine bağlı olarak artmaktadır. Ġçe çekme riski büyük ölçüde 
artırmakta olup sigaradan puro/pipo‘ya geçiĢ yapan içicilerde sadece puro/pipo içen içicilere 
oranla daha yüksek akciğer kanseri riski bildirilmektedir. Puro ve pipo içiminin ayrıca ağız 
kanseri, orofarenks ve hipofarenks, gırtlak ve yemek borusu kanserleri ile de iliĢkisi vardır. Benzer 
biçimde bidi içimi de akciğer, ağız, gırtlak, yemek borusu ve mide kanserleri ile iliĢkilendirilmekte 
ve risk içim miktarı ve süresiyle artıĢ göstermektedir.  

 

 1.6.4.2. Kanser Yapma Mekanizmaları  
Tütün dumanı insanlarda en yaygın kanserojen kaynağıdır. Mililitrede 1010 parçacık ve 

66‘sı kanserojen olan 4800 bileĢik içermektedir. Bunlar arasında polisiklik aromatik 
hidrokarbonlar ve tütüne özel nitrozaminler en önemlileridir. Ayrıca NO, NO2, peroksinitrit ve 
nitrozaminler gibi reaktif oksijen türlerinin tetikleyicileri oksidatif DNA hasarını baĢlatabilir, 
kolaylaĢtırabilir ya da artırabilir. Tütün bağlamından bağımsız olarak insanlarda kanserojenliği 
tespit edilmiĢ olan aromatik aminler, benzen ve ağır metaller gibi kimyasallar da tütün dumanında 
mevcuttur. Çoğu kanserojen hücrelerce sitokrom P54 enzimleri kullanılarak oksijene edilmekte ve 
dıĢarı atılabilir biçimlere sokulmaktadır. Elektrofilik olarak oksijene edilmiĢ kanserojenler 
kovalent bağlı DNA eklentileri oluĢturabilirler. Tütün dumanında mevcut altı kanserojenin insan 
dokularında DNA eklentileri oluĢturduğu bilinmektedir: benzo[a]piren (BaP), NNK, NDMA (N-
nitrozodimetilamin), NNN (N‘ -nitrozonornikotin), etilen oksit ve 4-aminobifenil. Hücreler bu 
eklentileri ortadan kaldırıp DNA‘yı onarabilirler metabolik aktivasyon ve metabolik 
detoksifikasyon arasındaki denge ile DNA onarım yollarının etkinliği örneğin polisiklik aromatik 
bileĢiklere maruz kalan bireylerde kanser riskini tanımlayabilir.  

Özetle kanserojenlerin sürekli sigara içme yoluyla kronik biçimde tatbiki , azalan 
metabolik detoksifikasyon halinde onarım kabiliyetini azaltabilecek, hücresel savunma 
mekanizmalarını aĢarak akciğer kanserine yol açabilecek moleküler lezyonlara yol açabilir. 

  

 1.6.5. Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları 
 1.6.5.1. Dünyada Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları  

Surgeon General tarafından 1964 yılında sigaranın akciğer kanseri ile olan iliĢkisine 
iĢaret edildikten sonra dünyada bu konuya ilgi hızla arttı. Bir yandan araĢtırmalarla yeni bilgiler 
üretilirken, bir yandan da tütün kullanımının zararları ve korunma yollarının tartıĢılması amacıyla 
kongre ve konferanslar düzenlenmeye baĢlandı. Ġlk ―Dünya Tütün ve Sağlık Konferansı‖  1967 
yılında New York‘ ta yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1970 yılındaki Genel Kurul toplantısı 
sırasında aldığı bir kararla tütün kullanımının zararlarının önlenmesi gereğine iĢaret eden bildiri 
yayınladı. DSÖ 1980 yılındaki Dünya Sağlık Günü‘nde ―Sigara ya da Sağlık; Sağlığı Seçin‖  
Ģeklindeki slogan ile sigara mücadelesinin önemine tekrar iĢaret etti. Sloganda ―Sigara ve Sağlık‖  
değil de ―Sigara ya da Sağlık‖  ifadesi sigaranın sağlıkla bir arada olamayacağı vurgusu 
bakımından önem taĢıyordu. Daha sonra 1988 yılından baĢlayarak 31 Mayıs günü ―Dünya 
Sigarasız Günü-Sigara Ġçmeme Günü‖ olarak belirlendi. DSÖ tarafından her yıl 31 Mayıs günü 
için bir slogan belirlenmeye baĢlandı ve bütün ülkelerde yıl boyunca bu slogan ile ilgili olarak 
çalıĢmalar yapılması önerildi.  

DSÖ‘nün tütün kontrolü konusundaki en önemli etkinliği ise ―Tütün Kontrolü Çerçeve 
SözleĢmesi‖  oldu. Tütün kontrolünün uluslararası düzeyde ele alınması bakımından önem taĢıyan 
bu düzenlemede; tütün ekimi, sigara ve diğer tütün mamullerinin üretimi, tütün mamullerinin 
fiyatlandırılması, nikotin ve katran içerikleri, tütün kullanımının zararları, kaçakçılığın önlenmesi, 
çocuklara satıĢın engellenmesi, sigara dumanından pasif etkilenmenin önüne geçilmesi, reklam ve 
sponsorluk (destekleyicilik) gibi çeĢitli konularda düzenlemeler yer almaktadır. DSÖ‘nün 2003 
yılındaki Genel Kurul toplantısında görüĢülerek kabul edilen SözleĢme ile ilgili çalıĢmalar 2001 
yılında baĢladı. Hükümet yetkilileri, sağlık çalıĢanları, tütün üreticileri ve tütün endüstrisi 
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temsilcileri gibi çeĢitli tarafların katılımı ile yapılan toplantılarda tütün kullanımının kontrolü 
konusu çeĢitli boyutları ile tartıĢıldı ve sonuçta üye ülkelerin ortak görüĢü haline gelen metin, 2003 
yılındaki Genel Kurul toplantısında görüĢülerek oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra üye 
ülkelerin imzasına açılan SözleĢme 03 Mart 2007 tarihi itibarıyla 168 ülkenin bakanları tarafından 
imzalandı. Kırk ülkenin parlamentosu tarafından onaylanıp kabul edilmesinden sonra uluslararası 
hüküm kazanması kabul edilen sözleĢme, 27 ġubat 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 
uluslararası bir yasa niteliği kazanmıĢ oldu.  

SözleĢmede yer alan baĢlıca konular Ģu Ģekildedir:  
• Tütün firmalarının her türlü reklam, tanıtım ve sponsorluk yapmalarının yasaklanması, 
• Sigara paketleri üzerinde, paketin en az % 30‘unu kaplayacak Ģekilde uyarı yazısı ve 

resim yer alması, 
• Sigara dumanından pasif etkilenmenin önlenmesi, 
• Sigaradan alınan vergilerin yükseltilmesi ve bu Ģekilde sigara fiyatının arttırılması, 
• Tütün ve tütün ürünlerinin kaçakçılığının önüne geçilmesi. 
 
Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi ile tütün kontrolü konusunda sağlanan baĢarıyı 

güçlendirmek amacı ile 2008 yılı baĢında DSÖ yeni bir giriĢim baĢlatmıĢtır. Bu amaçla Küresel 
Tütün Salgını Raporu yayınlanmıĢtır. Raporda dünyadaki ülkelerde tütün kullanımı ve tütün 
kontrolü konularında mevcut durum değerlendirilmek suretiyle ülkelere bu yönde yol gösterici 
nitelikte 6 temel strateji önerisinde bulunulmuĢtur. Bu stratejilere iĢaret eden ifadelerin ilk 
sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢan kısaltma kullanılmak suretiyle rapor MPOWER olarak 
adlandırılmıĢtır. Raporda yer alan stratejilerin Türkçe karĢılıkları Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 

•  Tütün kullanımı ve tütün kontrolü konusundaki uygulamaların izlenmesi, 
•  Pasif sigara dumanı etkileniminden korunulması, 
•  Sigara içenlere bırakmaları konusunda destek sağlanması, 
•  Tütün kullanımının tehlikeleri konusunda uyarı yapılması, 
•  Tütün ürünlerinin reklam, tanıtım ve sponsorluğunun yasaklanması, 
•  Tütün üzerindeki vergi yükünün artırılması 
Bu altı strateji bilimsel çalıĢmalar ile tütün kontrolü konusunda etkileri kanıtlanmıĢ olan 

uygulamalardır. DSÖ bu raporda üye ülkelere yararlanabilecekleri yöntemleri açıklamanın 
yanısıra, ülkelerin bu yöntemler bakımından durumu hakkında da bilgi vermektedir. Bu 
değerlendirmeye göre; 

• Dünyadaki ülkelerin yarısında tütünün yol açtığı sağlık sorunları ve tütün kontrolü 
konusunda güvenilir bilgi yoktur. 

• Sigara dumanından pasif etkilenimin önlenmesi ile ilgili olarak çok sayıda ülkede 
kısıtlamalar olmakla birlikte bu kısıtlamaların kapsamı ve uygulanması bakımından ciddi eksikler 
vardır. Dünya nüfusunun ancak % 5 kadarı pasif etkilenimden baĢarılı Ģekilde korunabilmektedir. 

• Dünyada sigara içen 1.3 milyar kiĢinin pek çoğunun sigarayı bırakmak istediği 
bilinmektedir. Ancak sigarayı bırakmak isteyenlerin önemli bir bölümü bu konudaki hizmetlere 
ulaĢamamakta, sigara içenlerin ancak % 5 kadarı kapsamlı sigara bırakma hizmetinden 
yararlanabilmektedir. 

• Sigara kullanımının zararlı etkilerinin çok iyi bilinmesine karĢılık bu konuda toplumun 
bilgilendirilmesi bakımından önemli yetersizlikler vardır. Halen pek çok ülkede sigara paketleri 
üzerinde sigaranın zararlarına iĢaret eden uyarı yazıları yeterli değildir ve çok sayıda ülkede 
paketler üzerinde ― light, mild‖  gibi yanıltıcı ve aldatıcı ifadeler yer almaktadır. 

• Tütün endüstrisi tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı için çok büyük kaynaklar 
kullanmaktadır. Yalnızca ABD‘de sigara reklamları için yıllık olarak harcanan para 7.5 milyar 
dolar dolayındadır. Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı ile tütün endüstrisi tarafından yapılacak 
olan sponsorlukların tam olarak yasaklanması gerekmektedir. Bu amaçla yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Ancak, bu konuda kapsamlı yasal düzenlemeler tarafından koruma altında olan 
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nüfus, dünya nüfusunun % 5‘ i kadardır. Öte yandan dünyadaki çocukların yarısı halen tütün 
ürünlerinin ücretsiz olarak dağıtıldığı ülkelerde yaĢamaktadır. 

• Sigara fiyatının artırılmasının sigara kullanımının azaltılması bakımından en etkili yol 
olduğu çeĢitli çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkelerin çoğunda sigara fiyatları oldukça 
yüksektir. Örneğin Ġngiltere, Ġrlanda, Norveç gibi ülkelerde bir paket sigara 6.5 ile 8 Avro arasında 
satılmaktadır. Buna karĢılık geliĢmekte olan ülkelerin pek çoğunda sigara fiyatları 1 avro hatta 
daha düĢük değerlerde olabilmektedir. 

MPOWER paketinin etkili Ģekilde uygulanması ile tütün kontrolü konusunda baĢarı 
sağlamak mümkündür. DSÖ bu konunun önemine iĢaretle MPOWER stratejilerinin uygulanması 
bakımından eksiklikleri olan ülkelere bu yönde destek sağlamak suretiyle tütün kontrolü 
çalıĢmalarını desteklemektedir.  

 

 1.6.5.2. Tütün Kontrolü Ölçeği 
Tütün kontrolü yönündeki çalıĢmaların değerlendirilmesi önemlidir. MPOWER 

stratejileri ile özetlenmiĢ olan temel uygulamalar bakımından ülkelerdeki durumu değerlendirmek 
amacı ile Joossens ve Raw tarafından bir ölçek geliĢtirilmiĢtir. 

Toplam puan 100 olacak Ģekilde geliĢtirilen ölçekte yer alan baĢlıca hususlar aĢağıda yer 
alan tabloda verilmektedir. 

 
 Tablo 13. MPOWER Tütün Kontrolü Ölçeği 

Uygulama Puan 

Sigara fiyatı 30 

Kapalı yerlerde sigara içilmesinin kısıtlanması 22 

Halk eğitimi için yapılan harcamalar 15 

Reklam, tanıtım ve sponsorluk konusunda 
kapsamlı yasaklama 

13 

Sigara paketleri üzerindeki uyarılar 10 

Sigara bırakma tedavisi 10 

Toplam puan 100 

Kaynak: Tütün Salgınını Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi, Sağlık Bakanlığı 
 
Çizelgede yer alan konularla ilgili ayrıntılı değerlendirme sonucunda ülkelerin tütün 

kontrol ölçeği hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya göre Avrupa ülkeleri arasında Ġngiltere 93 puan 
ile birinci sırada yer alırken Ġrlanda ve Norveç 74 puanla ikinci sırada gelmektedir. Listenin 
sonlarında ise 36 puanla Almanya, 35 puanla da Lüksemburg ve Avusturya yer almaktadır. 

Öte yandan Tütün Kontrolü Ölçeği bakımından yapılan hesaplamada Türkiye‘nin alması 
gereken puan 50 veya daha yüksek olmalıdır. Bu puan ile de Avrupa‘daki 30 ülke arasında 
oldukça yukarı sıralarda yer almaktadır. 

 

 1.6.5.3. Türkiye’de Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları 
Türkiye‘de tütün kullanımı oldukça yaygındır. Ortalama olarak 5 erkekten ikisi ve 5 

kadından bir tanesi sigara içmektedir. Türkiye‘de tütün ve tütün mamullerinin üretimi ile satıĢı 
konularının devlet tekelinde olması nedeniyle uzun yıllar tütün mamullerinin kullanımını 
arttırmaya yönelik reklam ve tanıtım Ģeklinde bir etkinlik söz konusu olmamıĢ, tütün kullanımının 
kontrolü bakımından da özel bir çaba gösterilmemiĢtir. Cumhuriyetin ilk kurumlarından olan ve 
1924 yılında kurulmuĢ olan Tekel Ġdaresi, uzun yıllar boyunca tütün üretimini planlamıĢ ve 
üretilen tütünün tek müĢterisi konumunda çiftçinin ürettiği tütünün tamamını satın almıĢ, sigara ve 
diğer tütün ürünlerini üreterek ―devlet kontrolünde‖ pazarlamasını yapmıĢtır. 

Dünyadaki geliĢmelere paralel olarak çeĢitli alanlarda devletin rolünün azaltılması 
düĢüncesi ile 1984 yılında yabancı sigaraların Türkiye‘ye ithal edilmesine olanak veren bir yasa 
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çıkarılmıĢtır. Yasa, yabancı sigaraların ithal ve satıĢı yetkisini Tekel‘e vermekteydi. Ancak bu 
yasanın hemen arkasından 1986 yılında, tütün ürünlerinin ithali ve satıĢı konularındaki ―devlet 
tekeli‖ni kaldıran bir baĢka yasa çıkarılmıĢtır. Bu durum, uzun yıllar boyunca sigara reklamının 
yapılmadığı ülkemizde, yabancı sigara firmaları tarafından yurda ithali yapılan sigaraların reklamı 
konusunu gündeme getirmiĢtir. Yabancı sigaraların çekiciliği ve reklamlar etkisini göstermiĢ ve 
izleyen yıllarda Türkiye‘de özellikle gençler arasında sigara kullanımı hızla artarak, kullanılan 
sigara markalarında da yerli markalardan yabancı markalar yönünde değiĢim olmuĢtur. (ġekil 7) 
1996 yılında yapılan bir değerlendirmede değiĢik gruplarda sigara içenlerin % 4-11 kadarı yerli 
marka sigaralardan yabancı markaya geçtiklerini belirtmiĢlerdir. 

 

  

 
ġekil 7. Türkiye‘de Tütün Kullanımı (Bin Ton) 
Kaynak: Tekel ve TAPDK, 2008 Verileri 
 
Türkiye‘de sigara kontrolü konusundaki çalıĢmalar da ilk kez bu yıllarda baĢlamıĢtır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 1987 yılında toplanan bir danıĢma kurulunda sigara kullanımının 
sakıncaları dile getirilmiĢ ve sigara kullanımının kontrolü için plan yapılmıĢ, bu konuda bir yasa 
hazırlığına baĢlanmıĢtır. Birkaç yıl sonra 1991 yılında ülkemizde sigara konusunda birbirine zıt iki 
etkinlik bir arada yaĢanmıĢtır. Hükümet bir yandan tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine 
dair bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)‘nden geçirmiĢ, bir yandan da yabancı 
sigara firmalarının ülkede sigara üretimi yapmak için fabrika kurmasına olanak veren bir baĢka 
yasayı kabul etmiĢtir. Tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair olan yasa CumhurbaĢkanı 
tarafından, sigara reklamlarının yasaklanmasının ticaret özgürlüğüne aykırı olduğu görüĢü ile veto 
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edilerek geri çevrilmiĢ, bu arada yabancı firmalar Türkiye‘de fabrika kurarak sigara üretimine 
baĢlamıĢtır.  

Bu değiĢiklikleri izleyen yıllarda Türkiye‘de sigara tüketiminin artması üzerine tütün 
kontrolü amacıyla çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu amaçla yapılan ilk bilimsel toplantı olan 
―Sigara ile Mücadele I. Ulusal Kongresi‖  1992 yılında Ankara‘da yapılmıĢtır. Toplantıya katılan 
akademisyenler, milletvekilleri ve medya mensupları ülkede sigara kullanımını kontrol etmek için 
yapılması gerekenleri tartıĢmıĢlardır. Bu sempozyumun yol açtığı önemli bir geliĢme Sigara ve 
Sağlık Ulusal Komitesi‘nin kurulması olmuĢtur. 

Ülkede sigara mücadelesi konusunda çaba gösteren ve sayıları 60‘ ın üzerinde olan kamu 
kurumları ile sivil toplum kuruluĢlarını bir araya getiren ve 1995 yılında kurulan Ulusal Komite, 
daha önce görüĢülmemiĢ yasanın yeniden hazırlanarak TBMM‘ye sevk edilmesi yönünde çaba 
göstermiĢtir. Bu çabaların sonucunda 4207 sayılı ―Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine 
Dair Kanun‖ TBMM‘de 7 Kasım 1996 günü kabul edilmiĢ ve 26 Kasım 1996 günkü Resmi 
Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Yasa teklifinin Meclis‘ teki görüĢmeleri sırasında Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi 
CumhurbaĢkanını, TBMM BaĢkanını, siyasi parti gruplarını ve çeĢitli milletvekillerini ziyaret 
ederek bu yasanın önemini dile getirmiĢtir. Yasanın kabul ediliĢinin birinci yılında 7-8 Kasım 
1997 günlerinde Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi düzenlenmiĢ, kongreye katılan uzmanlar ve 
DSÖ temsilcileri tütün kontrolü ve yasanın uygulanması ile ilgili konuları tartıĢmıĢlardır. 

Ġzleyen yıllarda Ulusal Komite yasanın en yakın takipçisi ve savunucusu olarak yasanın 
iĢlerliği konusunda çaba göstermiĢtir. Yasadaki baĢlıca maddeler tütün mamullerinin her türlü 
reklam ve tanıtımının ve 18 yaĢından küçük çocuklara sigara satıĢının yasaklanması, sigara 
paketleri üzerine sağlığa zararlı olduğuna iĢaret eden uyarı yazılması, toplu olarak bulunulan 
baĢlıca yerlerde, toplu taĢıma araçlarında, sağlık, spor ve eğitim tesislerinde sigara içiminin 
kısıtlanması Ģeklindedir. Yasa ayrıca bütün televizyon kanallarına tütün kullanımının zararları ve 
korunma yolları konularında ayda en az 90 dakika süreli eğitici yayın yapma yükümlülüğü de 
getirmiĢtir. Uluslararası tütün firmaları yasanın reklamları kısıtlayan maddesinin Anayasa‘ya 
aykırı olduğu gerekçesi ile bu maddenin iptali için dava açmıĢ, ancak Anayasa Mahkemesi ―kamu 
yararının ve genel sağlığın korunması‖  bakımından Anayasa‘ya aykırılık bulmamıĢ ve tütün 
firmalarının itirazını reddetmiĢtir. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 4207 sayılı 
Kanunun uygulanması ile ilgili bazı güçlükler olmakla birlikte ülkemizde özellikle bu yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde sigara kullanımı ile ilgili olarak çeĢitli kısıtlamalar 
gündeme gelmiĢtir. Örneğin; toplu taĢıma araçlarında ve toplu bulunulan pek çok ortamda sigara 
içilmemesi bir sosyal norm olarak benimsenmiĢtir.  

DSÖ tarafından hazırlanan Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi‘nin Sağlık Bakanı        
28 Nisan 2004 tarihinde imzalamıĢ, sözleĢme 25 Kasım 2004 tarihinde de TBMM tarafından kabul 
edilmiĢtir. Böylece Türkiye, Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesini kapsayan Ģekilde bir yasaya 
sahip olmuĢtur. Aslında 1996 yılında yürürlüğe girmiĢ olan 4207 sayılı yasa uyarınca Türkiye, 
Çerçeve sözleĢmesinde yer alan hususların çoğuna önceden de sahip idi. Türkiye dıĢında daha pek 
çok ülke de tütün kontrolü bakımından kendi ulusal yasalarına sahipti. Bu anlamda sözleĢme 
uluslararası alanda birlikte hareket etme ve dayanıĢma olanaklarını geliĢtirmesi bakımından önem 
taĢımaktadır. Türkiye‘de Çerçeve SözleĢmesinin kabul edilmesinden daha önce tütün kontrolü 
bakımından çeĢitli çabalar gösterilmiĢtir. SözleĢmenin TBMM tarafından onaylanmasının 
arkasından Sağlık Bakanlığı, daha önceden baĢlatılmıĢ olan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖  
hazırlanması ile ilgili çalıĢmalara hız vermiĢtir. Ulusal tütün kontrol programında 4207 sayılı yasa 
ile de belirlenmiĢ olan çeĢitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu arada 2002 yılında 4733 sayılı yasa 
ile kurulmuĢ bulunan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 
(TAPDK) tarafından da bazı yönetmelik ve tebliğler yayınlanmıĢ, bu Ģekilde 4207 sayılı yasanın 
uygulanması ile ilgili bazı aksaklıkların giderilmesi yoluna gidilmiĢtir. 

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun uzunca bir zaman 
uygulandıktan ve bu konuda toplumsal benimseme yerleĢtikten sonra yasanın kapsamının 
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geniĢletilmesi ve uygulamada karĢılaĢılan bazı güçlüklerin aĢılması amacı ile yasada bazı 
değiĢiklikler yapılması gündeme gelmiĢtir. Ġki yılı aĢkın çalıĢmalar sonunda 2008 yılı baĢında 
yasanın bazı maddelerini değiĢtiren düzenleme yapılmıĢtır. Bu düzenleme ile Kanun‘un adı ―Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‖ olarak değiĢtirilmiĢ, sigara 
içilmesinin yasaklandığı alanlar geniĢletilmiĢ, restoran,  kafe ve barlar‘da sigara içilmesinin 
yasaklandığı yerler arasına katılmıĢtır. Ayrıca yasa reklam ve tanıtım yasağının yanında tütün 
endüstrisi tarafından sponsorluk yapılmasını da yasaklamıĢ, yasa hükümlerine uymayanlara 
yönelik cezaların uygulanmasını da netleĢtirmiĢtir. Yenilenen Ģekli ile 4207 sayılı ―Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‖ MPOWER paketinde yer alan 
stratejileri büyük ölçüde karĢılar duruma gelmiĢtir.  

Yasanın baĢlıca maddeleri ile MPOWER stratejilerinin karĢılaĢtırılması Ģu Ģekilde 
yapılabilir: 

 Yasanın 3. maddesi, koridorları dâhil olmak üzere kamu hizmet binalarının 
kapalı alanlarında, sağlık, eğitim, spor, kültür, ticaret, eğlence, yerlerinde, taksiler dâhil olmak 
üzere toplu taĢıma araçlarında, lokanta, kahvehane, kafeterya, birahanede tütün ürünü kullanımını 
yasaklamaktadır. Bu Ģekilde ülkemizdeki durum MPOWER paketi içinde yer alan ―kapalı 
alanlarda tütün ürünleri tüketilemez‖ ifadesi ile tam olarak uyumlu hale gelmiĢ olmaktadır. 

 Sigara içenlerin tedavisi ile ilgili olarak Yasanın 5. maddesinin 9 ve 10. 
fıkraları tütün bağımlılığının tedavisinin ―ulaĢılabilir‖  olmasını sağlamak için Sağlık Bakanlığı‘na 
görev vermekte ve bu amaçla bütçeye ödenek konmasını öngörmektedir. 

 Sigaranın zararları konusunda toplumu uyarma ve eğitme konusuna Yasanın 5. 
maddesinin 3-4-5-7 ve 8. fıkralarında değinilmektedir. Bu fıkralarda paketler üzerindeki uyarı 
yazıları düzenlenmekte, televizyonlara eğitici yayın yapma konusunda görev verildiği 
belirtilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığına da sigara dumanından pasif etkilenimin zararları 
konusunda halk eğitimi için müfredat geliĢtirilmesi için görev verilmektedir. Sigara paketleri 
üzerindeki uyarı yazıları 14 değiĢik ifadeyi içermektedir. 

(1 Mayıs 2010‘dan itibaren Türkiye‘deki sigara paketlerinin üzerine ―Resimli Uyarı‖  
konulması zorunlu hale gelmiĢ bulunmaktadır.) 

  Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı ile sigara firmaları tarafından sponsorluk 
yapılmasının engellenmesi konusu yasanın 4. maddesinde ele alınmaktadır. Bu maddenin alt 
bölümlerinde reklam, tanıtım ve sponsorluğun önüne geçmek bakımından çeĢitli düzenlemelere 
yer verilmiĢtir. 

 Çocuklara (18 yaĢ altı) sigara satıĢı yapılması önceki yasada olduğu gibi 
yenilenen yasada da aynen yer almaktadır. Ancak yeni yasada kurallara uymayanlara yönelik 
yaptırımlar içinde çocuklara sigara satıĢı yapanlar için hapis cezası öngörülmektedir.  

2008-2012 yıllarını kapsayan Ulusal Tütün Kontrol Programı, 12 Aralık 2007 günü 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından faaliyete geçirilmiĢtir. Programın en temel amacı, 15 
yaĢ ve üzerinde sigara kullanmayanların oranını 2012 yılı itibarıyla % 80‘e çıkarmak ve 15 yaĢ altı 
grup için bu oranın sıfıra inmesini sağlamaktır. Kamuya açık yerlerin tümünde tütün ürünü 
kullanımını ve tütün ürünlerinin reklam, tanıtım ve sponsorluğunu tamamen yasaklayan kapsamlı 
bir tütün kontrolü kanunu (5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zaralarının Önlenmesine Dair 
Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun), 3 Ocak 2008 tarihinde TBMM tarafından kabul 
edilmiĢ ve CumhurbaĢkanı tarafından onaylanarak 19 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu 
Kanunun amacı, kiĢileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların 
alıĢkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teĢvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri 
almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamak yönünde düzenlemeler yapmaktır.  

Yakın zamanda değiĢtirilmiĢ olan kapsamlı tütün kontrolü yasasına göre, % 100 
dumansız iĢ yerleri ve kamuya açık yerlerle ilgili ilk aĢama 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe 
girmiĢtir. Bu aĢamada, kamuya açık kapalı alanların ve iĢyerlerinin tümünde tütün tüketimi 
yasaklanmıĢtır. Yalnızca ruh sağlığı hastaneleri, cezaevleri ve huzurevlerinde sigara kullanımına 
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mahsus yerlerin ayrılmasına izin verilmiĢtir. Yasanın bu konu ile ilgili hükümleri ulusal ve 
uluslararası medya tarafından geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢtır.  

Yasanın tütün kullanımı yasağıyla ilgili, kahvehane, restoran ve açık alanlardaki kafe ve 
barları kapsayan bir sonraki ve en son aĢaması ise 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

 

 
ġekil 8. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine ĠliĢkin Mevzuat ÇalıĢmaları 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 
Görüldüğü gibi Türkiye‘de 2008 yılında yürürlüğe girmiĢ olan 4207 sayılı Tütün 

Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, tütün kontrolü konusunda 
uluslararası düzenleme olan TKÇS ve MPOWER paketinde yer alan stratejileri büyük ölçüde 
karĢılamaktadır. Bu Ģekilde Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyanın en ileri konumdaki 
ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Öte yandan Tütün Kontrolü Ölçeği bakımından yapılan hesaplamada Türkiye‘nin alması 
gereken puan 50 veya daha yüksek olmalıdır. Bu puan ile de Avrupa‘daki 30 ülke arasında 
oldukça yukarı sıralarda yer almaktadır.  

Sonuç olarak Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyada en önde gelen ülkelerden birisi 
konumundadır. Özellikle yenilenen tütün kontrolü kanunu ile ülkemiz pek çok ülke ve uluslararası 
kuruluĢ açısından ilgi odağı durumundadır. Ancak bu kapsamlı yasaya sahip olmanın yanında 
yasanın baĢarılı Ģekilde uygulanması tütün kontrolü konusunda baĢarıya ulaĢmak bakımından çok 
önemlidir.  

Not: Ülkemizdeki Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanun’un uygulanmaya başlamasının ardından etkilerini ölçmeye yönelik araştırmalar 
gerçekleştirilmiş olup, bu araştırmalara ilişkin bilgiler Rapor’un ilgili bölümünde (Sağlık 
Bakanlığı’nın Kanserle Savaş Faaliyetleri- Sigara ve Obezite İle Mücadele Çalışmaları ) 
verilmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
1. Devlet tütün ile mücadelede ciddi ve kararlı olduğunun ilk iĢaretini 1996 yılında 4207 

sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile vermiĢtir. Bu Kanun ile Türkiye‘de tütün ve tütün mamulleri 
ile ilgili her türlü reklam ve promosyon yasaklanmıĢ, eğitim kurumlarının kapalı alanlarında ve 
toplu taĢıma araçlarında tütün kullanılması tümüyle yasaklanmıĢtır. 

2. Türkiye 28 Nisan 2004 tarihinde TKÇS‘yi imzalamıĢ ve 30 Kasım 2004‘de 
onaylamıĢtır. 5727 sayılı tütün kontrolü Kanunu da bu doğrultuda olup DSÖ‘nün Tütün Kontrolü 
Çerçeve SözleĢmesi gerekliliklerine cevap verir özelliktedir. Ġlgili komisyonlar, bu Kanun 
çerçevesinde gereksinim duyulan uygulamaları TKÇS‘nin diğer maddelerine uygun olarak Ulusal 
Tütün Kontrol Programları dâhilinde planlamaktadır. 

3. Sağlık Bakanlığı 12 Aralık 2007 tarihinde 130 üye kurum ve kuruluĢun desteği ile 
hazırlanan Tütün Kontrolü Ulusal Programı‘nı sunmuĢtur. Bu program ülkede tütün kontrolünde 
baĢarılı olabilmek ve tütün kullanım sıklığını azaltmak için gerekli tüm unsurları içermektedir. 

4. 3 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun gereği sigara içilmesi tüm iĢyerlerinde, kamuya 
açık mekânların tüm kapalı alanlarında, toplu taĢıma araçlarında (taksiler dâhil olmak üzere), 
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eğitim kurumlarında vb. yasaklanmıĢtır. Yasanın ilk aĢaması 19 Mayıs 2008 tarihinde uygulamaya 
girmiĢ olup, tüm restoran, bar, kafe ve kahvehanelerde de tütün kullanımına yasak getiren ikinci 
aĢamasına ait uygulamalar 19 Temmuz 2009 tarihinden sonra zorunlu hale gelmiĢtir. 

5. 2006 yılının Ocak ayından itibaren, Türkiye‘de sigara paketlerinin üzerine tütün 
kullanımının sağlığa zararlı etkileri konusunda yazılı mesajlar konulması zorunluluğu getirilmiĢtir. 
Bu uyarı yazıları geniĢ kısımlarda, toplam yüzey alanının en az % 30 - % 40 kadarını kaplayacak 
büyüklükte ve paketin her iki yüzünde olmak zorundadır. Halen bu uyarılara örnek olarak ―sigara 
içmek öldürür‖ , ―sigara içenler erken ölür‖ , ―sigara içmek cildinizin yaĢlanmasına sebep olur‖  ve 
―sigara içmek akciğer kanserine neden olur‖  mesajları verilebilir.  

Ayrıca, 2010 yılı Mayıs ayından itibaren, sigara paketlerinin üzerinde resimli uyarı 
bulunması zorunlu hale getirilmiĢtir. 

6. Çok uluslu tütün endüstrisi 1986 yılından beri önemli politik ve pazarlama faaliyetleri 
içinde olmasına rağmen, düzenli bir tütün ile mücadele hareketinin baĢlaması 1991 yılını 
bulmuĢtur. Milletvekilleri ve basının yer aldığı ilk ―Tütün ve Sağlık Sempozyumu‖ 1992 yılında 
Ankara‘da düzenlenmiĢtir. 

7. 1995 yılının Mayıs ayında, Türk Hekimler Birliği, Türk Toraks Derneği, Türk Halk 
Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Tütün ile SavaĢ ve Sağlığın GeliĢtirilmesi 
Derneği önderliğinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesini oluĢturulmuĢtur. Bu Koalisyon daha 
sonraki tarihlerde yapılan tüm yasal düzenlemeler ve TKÇS görüĢmeleri ile ilgili yasal 
düzenlemelerin uygulanması aĢamasında önemli katkılar sağlamıĢtır 

8. Türkiye‘de devlet dıĢında sürdürülen tüm tütün kontrol aktiviteleri gönüllülük 
tabanında yapılmaktadır. Bunun için ayrılmıĢ özel bir bütçe bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı 
bazı durumlarda bazı kurum ve kuruluĢlardan aldığı destek ile bu tür tütün karĢıtı faaliyetlere 
kısıtlı bir bütçe aktarımı yapabilmektedir. 

9. Sigaraların vergilendirilmesi ve sigara fiyatlarının belirlenmesinden Maliye Bakanlığı 
sorumludur. Sigara fiyatları son 10 yıl içinde neredeyse 2 kat artmıĢ olmasına rağmen, satıĢ 
fiyatlarının birçok Avrupa ülkesindeki fiyatlar ile karĢılaĢtırıldığında çok düĢük olduğu 
gözlenmektedir. 

10. 1996 yılında uygulamaya giren 4207 sayılı Tütün Yasası tütün reklamları, çocuk ve 
gençlere tütün satılması, toplu taĢıma araçları, spor, kültür ve eğitim ortamlarında tütün 
kullanılması gibi durumlara kesin yasak getirmiĢ olmasına rağmen, tütün firmaları bu yasaklar 
içinde sadece reklam yasağına karĢı eylem yapmıĢtır. Daha sonraki yıllara ait tütün endüstrisi 
belgeleri incelendiğinde ilgili yasa tasarısının kabul edilmemesi için çok ciddi çaba harcandığı 
anlaĢılmaktadır. 

11. Ulusal tütün kontrolü çalıĢmalarının baĢarısı için bu çalıĢmaların sürekli, kapsamlı ve 
detaylı olması, öncelik gerekliliklerinin üzerinde durması, düzenli aralıklarla izlenmesi ve gözden 
geçirilmesi (gerekiyorsa) gerekmektedir. Ülkedeki güçlü tütün karĢıtı yasalar ve kararlılığa 
rağmen, herkes için dumansız bir hava sahası sağlanabilmesi için tütün karĢıtı etkinliklere dikkatli  
bir Ģekilde devam edilmesi gerekmektedir. MPOWER stratejileri arasında, kısa vadede en çok 
vergilerin arttırılması ve sigara bırakma imkânlarının sağlanması konularında daha fazla çaba 
gösterilmesine ihtiyaç duyulurken, diğer stratejiler konusunda sürdürülmekte olan baĢarılı 
çalıĢmalara aynı hızda devam edilmesi gerekmektedir.   

 

 1.6.6. Tütün Kontrolü Temel Stratejileri  
Tütün kontrolü çalıĢmaları birbirini tamamlayan üç bölüm halinde ele alınabilir. 

Bunlardan birincisi sigara alıĢkanlığının hiç edinilmemesidir. Günümüzde sigara alıĢkanlığı 
genellikle çocukluk yaĢlarında edinildiği için, sigaraya baĢlamanın önüne geçebilmek bakımından; 

- çocuklara yönelik eğitici programlar yapılması,  
- çocuklara sigara satıĢının yasaklanması,  
- sigaranın reklam ve tanıtımının yapılmaması, 



- 65 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

- çocuklar için rol modeli olan anne ve babalar ile öğretmenler, sanatçı ve 
sporcuların çocukların göreceği Ģekilde sigara içmemeye özen göstermesi,  

- sigara fiyatlarının artırılması gibi uygulamalar yapılır.  
Tütün kullanımının olumsuz etkileri bakımından önemli bir grup, sigara dumanından 

pasif olarak etkilenenlerdir. Kendileri sigara içmediği halde baĢkalarının içtiği sigaradan pasif 
olarak etkilenen bu kiĢilerde de akciğer kanseri ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları daha 
fazla görülmektedir. Bu nedenle sigara dumanından pasif etkilenimin de önüne geçilmesi 
gereklidir. Bu yönde çaba gösterilmesi, tütün kontrolü çalıĢmalarının ikinci bölümünü oluĢturur. 
Bu amaçla insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde (okullar ve iĢyerleri, toplu taĢıma araçları, 
sinema-tiyatro vb. eğlence yerleri, lokanta, bar, kahvehane ve kafe türü yerler vs.) sigara 
içilmesinin yasaklanması çok temel bir uygulamadır. Bu uygulamalar sonucunda tütün kullanımına 
bağlı sağlık sorunlarının önemli bir bölümünü önlemek olanaklıdır.  

Ancak, bütün toplumlarda çok sayıda kiĢi de sigara içmektedir. Bu kiĢilerin, baĢkalarına 
zarar vermelerinin önüne geçmek bakımından yukarıda sayılan uygulamalar yarar sağlar. Bunun 
yanısıra sigara içenlerin sağlığını korumak amacı ile bu kiĢilerin sigara içmekten vazgeçmelerini 
sağlamaya yönelik olarak da çaba gösterilmelidir. Bu çabalar da tütün kontrolü çalıĢmalarının 
üçüncü boyutunu oluĢturur.  

 

 1.6.7. Sigara Bırakma YaklaĢımları  
Ġnsanlar doğdukları zaman sigara içmezler, sigara içmek, sonradan edinilen bir 

davranıĢtır. Sonradan edinilen bu davranıĢ, vazgeçilebilir bir davranıĢtır. Esasen dünyada 
milyonlarca insan sigara bağımlılığından kurtulmayı baĢarmıĢtır. O halde sigarayı bırakmak 
olanaklıdır. Önemli olan buna karar vermek ve bu yönde gerekli adımları atmaktır. Ancak bazen 
bu alıĢkanlıktan vazgeçmek oldukça güç olmaktadır.  

Tütün yandığı zaman oluĢan duman içinde çok sayıda madde vardır. Bunlar arasında 
nikotin, tütün bağımlılığından sorumlu olan maddedir. Sigara dumanı solunduğu zaman duman 
içinde bulunan nikotin 8-10 saniyelik sürede beyine ulaĢmakta, hipotalamusta vantral tegmental 
bölgedeki nikotin reseptörlerini uyararak dopamin salınımına yol açmaktadır. Dopamin insanda 
mutluluk ve haz duyusu yaratan bir maddedir. Sigara içen kiĢiler zaman içinde bu haz duyusunu 
aramaya baĢlarlar. Bu arayıĢ onları sigara içmeye sevk eder, bu Ģekilde sigara içme ve mutluluk 
duyusu birbirini izler Ģekilde bağımlılık oluĢur.  

Nikotin bağımlılığı sigara içen herkeste aynı Ģekilde ve aynı düzeyde değildir. Bazı 
tiryakilerin bağımlılığı daha güçlüdür. Bu nedenle bu kiĢiler sigarayı daha fazla ararlar ve sayıca 
daha fazla sigara içerler.  

Sigara alıĢkanlığında nikotinden dolayı olan bağımlılığın yanısıra psikolojik olarak bir 
davranıĢ alıĢkanlığı da rol oynar. Sigara içme davranıĢı çoğunlukla özel bazı ortamlarda ve 
koĢullarda olmaktadır. Tiryakilerin çoğu yemekten sonra, arkadaĢ toplantılarında, çay-kahve gibi 
içeceklerle birlikte, özellikle sigara içen arkadaĢlarla olan birlikteliklerde sigara içerler. Bu 
özelliklerin bilinmesi, sigarayı bırakma çabaları bakımından önem taĢır. Sigarayı bırakan kiĢilerin, 
kendilerine sigara çağırıĢımı yapacak bu tür ortamlardan ve iliĢkilerden uzak durmaları gerekir.  

Sigara alıĢkanlığından vazgeçmek için çeĢitli yaklaĢımlar ve yöntemler söz konusudur. 
Bazı kimseler kendi istekleri ile sigarayı bırakmayı baĢarırlar. Sigarayı bırakma konusunda kiĢinin 
bu yöndeki kararı çok önemli olmakla birlikte, profesyonel destek almadan kendi çabası ile 
sigarayı bırakmayı baĢaranların sayısı fazla değildir. Kendi kendine sigarayı bırakanların büyük 
bölümü bir müddet sonra tekrar sigara içmeye baĢlamaktadır. Bu nedenle, sigara bırakma 
konusunda profesyonel destek alınması önerilmektedir. Profesyonel destek olarak psikolojik 
destek ve bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Sigara bırakma ile ilgili önemli bir nokta, nikotin 
bağımlılığının bir hastalık olarak algılanması ve bu anlayıĢ ile tedavi edilmesidir. Dünya Sağlık 
Örgütü nikotin bağımlılığını bir hastalık olarak tanımlamıĢ ve bu durumu hastalıkların 
sınıflandırılması listelerinde ayrı bir kod numarası ile belirtmiĢtir. Nikotin bağımlılığı bir hastalık 
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olduğuna göre tedavisinin de hekim tarafından yapılması ve tedavi yaklaĢımı olarak da bilimsel 
olarak kanıtlanmıĢ (kanıta dayalı) bir yöntemin kullanılması gereklidir. 

Sigara bırakma çabalarının her zaman baĢarı ile sonlanmadığı gerçeğinin akılda 
tutulmasında yarar vardır. En baĢarılı uygulamalarda bile sigarayı bırakanların yarısının bir yıl 
içinde tekrar sigara içmeye baĢladıkları bilinmektedir. Böyle bir durumda kiĢi ile görüĢmeler 
yapmak suretiyle tekrar bırakmayı denemesi yönünde kiĢi desteklenmelidir.  

 

 1.6.7.1. Sigarayı Bırakmanın Yararları 
Sigarayı bırakmanın çeĢitli yönlerden yararı vardır. Bu yararların baĢında kuĢkusuz 

sigaranın yol açtığı hastalık risklerinin azalması gelir. Sigarayı bırakan kiĢide ilk yarım saat içinde 
nabız ve kan basıncı normale döner, 6-8 saatlik sürede kandaki karbon monoksit düzeyi düĢer, 24 
saatte ise akut miyokard enfarktüsü geçirme riski yarıya iner. Daha sonra geçen günler ve yıllar 
içinde çeĢitli hastalıkların riskinde önemli azalmalar olur. Hastalık risklerinin azalması ilk yıllarda 
daha belirgindir, ama ilerleyen yıllarda risk azalması sürer. Sigara bırakıldıktan 10-15 yıl 
sonrasında ise akciğer kanseri ve kalp hastalığı riski sigara içmeyen bir kiĢinin riskine yakın 
düzeye kadar azalmıĢ olur (Tablo 14).  

Sigarayı bırakan bir kiĢide gözlenen olumlu etkiler, sigarayı her yaĢta bırakan kiĢilerde 
ortaya çıkar. Bu yüzden sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalınmıĢ değildir, sigara her yaĢta 
bırakılmalıdır. Ġngiltere‘de 1950-2000 yılları arasında akciğer kanseri nedeni ile olan ölümler 
yönünden yapılan değerlendirme sonucunda 60 yaĢında sigarayı bırakmıĢ olanlarda dahi sonraki 
yıllarda akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığında azalma meydana geldiği saptanmıĢtır. 
KuĢkusuz risk azalması, sigarayı daha erken yaĢlarda bırakanlarda daha fazladır. AraĢtırma 
sonucuna göre sigara içen her 100 kiĢiden 16 tanesi 75 yaĢına kadar olan sürede akciğer kanseri 
nedeniyle ölmektedir. Sigarayı 60 yaĢında bırakanlarda akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığı 10 
kiĢiye, sigarayı 50 yaĢında bırakanlarda ise 6 kiĢiye, 30 yaĢında bırakanlarda ise 1.7 kiĢiye 
inmektedir. 

 
Tablo 14. Sigara Bırakıldıktan Sonra Gözlenen Olumlu GeliĢmeler  

 Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Türkiye Raporu, 2010 
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Tablo 15. Sigarayı Bırakan KiĢilerde Akciğer Kanserinden Kümülatif Ölüm Hızı 
Ġngiltere, 1950-2000. 

 
  Sigarayı Bırakma YaĢı 

75 yaĢında erkek, 
Kümülatif risk (% ) 

  Sigara içen 16 

  60 yaĢında terk 10 

  50 yaĢında terk 6 

  40 yaĢında terk 3 

  30 yaĢında terk 1.7 

  Hiç sigara içmeyen 0.4 

 Kaynak: Türkiye Tütün Kontrolünde Dünyanın Neresinde? Nazmi Bilir, Türk Toraks 
Derneği, 2009 

EriĢkinlikte sigarayı bırakmanın akciğer kanseri ve nedensel olarak bu alıĢkanlıkla 
iliĢkilendirilen diğer belli baĢlı kanserlerde bir faydası gösterilmiĢtir. Bu sonuç gençlerde bu 
alıĢkanlıktan sakınılmasını sağlayacak ve eriĢkinlerde de sigarayı azaltma ya da bırakmaya yol 
açacak sigaraya karĢıt stratejilerin geliĢtirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Açıkçası Kuzey 
Amerika‘da ve birçok Avrupa ülkesinde son 20 yılda meydana gelen ve akciğer kanserinin azalan 
insidans ve ölüm oranlarına yansıyan tütün tüketimindeki düĢüĢ özellikle orta yaĢta bırakma 
oranlarındaki artıĢtan kaynaklanmaktadır. Öte yandan tütünle iliĢkili kanserle mücadeledeki en 
önemli sorun kaynakları düĢük düzeydeki ülkelerde, özellikle de Çin ve diğer Asya ülkelerinde 
görülecektir; tütünle ilgili kanserlerdeki en büyük artıĢın dünyanın bu Bölgesi‘nde meydana 
geleceği öngörülmektedir. Tıp ve halk sağlığı kurumlarının artan çabalarına ve sivil toplum 
örgütlerinin artan katılımına rağmen tütün kullanımının kadınlarda ve kaynakları düĢük ülkelerde 
yayılmasıyla mücadele gelecek on yıllarda kanseri önleme çabalarının karĢılaĢacağı en zorlu ve en 
büyük problem olarak durmaktadır.  

 

 1.6.7.2. Ülkemizde Durum 
Ülkemizde sigara bırakma yöntemleri bakımından çağdaĢ yöntemlerin kullanımı söz 

konusudur. Ancak bu yöntemlerin kullanılması, konuya ilgi duyan bazı doktorların etkinliği ile 
sınırlı kalmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca KETEM (Kanser 
Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)‘ lerde ve Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle 
Mücadele Daire BaĢkanlığınca tüm devlet hastanelerinde ücretsiz hizmet veren sigara bıraktırma 
klinikleri açılmıĢtır. Bu kliniklerde görev yapmakta olan hekimlerin konuyla ilgili eğitimleri 
tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Sigara bırakma kliniklerinin herkesin ulaĢabileceği Ģekilde ülke 
çapında yaygın olduğunu söyleme olanağı henüz yoktur, bununla birlikte geçen zaman içinde 
sigara bırakma kliniklerinin sayısı giderek artmaktadır.  

Öte yandan doktorların hastalarına yönelik olarak sigarayı bırakma konusunda destek 
olmaları da yaygın bir uygulama değildir. Bir üniversite hastanesinde yapılan değerlendirmede bu 
konuya göğüs hastalıkları ve kardiyoloji kliniği doktorlarının daha fazla önem verdiği ve 
hastalarına bu yönde daha çok yardımcı olduğu ortaya konmuĢtur. Bununla birlikte bütün doktorlar 
bir arada değerlendirildiğinde 4 doktordan bir tanesinin bütün hastalarının sigara içme alıĢkanlığını 
öğrendiği ve 5 doktordan birisinin de sigara içen bütün hastalarına sigarayı bırakması konusunda 
danıĢmanlık yaptığı saptanmıĢtır. Bu arada sigara bırakmak isteyenlere yönelik olarak, 
kullandıkları yöntemler itibarıyla bilimsel olarak kanıtlanmıĢ olmayan yöntemleri kullanan bazı 
özel kuruluĢlar da bu alanda faaliyet göstermektedir.     

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
Tütün kullanımı önlenebilir ölüm ve hastalık nedenlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) verileri tütün kullanımına bağlı ölümün dünyada ikinci sırada geldiğini göstermektedir. 
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Dünyada 15 yaĢ üstü nüfusun yaklaĢık üçte biri sigara içmektedir. Sigara içenlerin çoğunun da 
geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı bildirilmiĢtir. Türkiye‘de 15 yaĢ üstü nüfusta erkeklerin 
yaklaĢık % 45‘ i, kadınların yaklaĢık % 15‘ i sigara içmektedir. 

Tütün içimi 13 farklı kansere neden olmaktadır: Akciğer, ağız boĢluğu, geniz ve sinüsler, 
yutak, gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas, karaciğer, idrar torbası, böbrek, serviks uteri ve 
miyeloid lösemi. 

Akciğer kanseri, sigaranın neden olduğu en önemli kanser türüdür. Sigara içme süresi 
içicilerde artan kanser riskinin en önemli belirleyicisidir ve bu risk içilen sigara adedi ile orantılı 
olarak artmaktadır. Tütün içimi tüm histolojik akciğer kanseri risklerini artırmaktadır. 

Yakın zamanda gerçekleĢtirilen sigara ve kanser meta-analizlerinden elde edilen 
tahminler ikna edici bir biçimde erkek ve kadınlarda sigara ile iliĢkilendirilen kanser risklerinde 
benzerlik göstermektedir. 

Tütün dumanı içerdiği polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve tütüne özel nitrozaminlerle 
(örneğin NKK) insanlarda en yaygın kanserojendir. Kanserojenlerin nefes yolundaki epitel 
hücrelere sürekli sigara içme yoluyla kronik biçimde tatbiki azalan metabolik detoksifikasyon 
halinde moleküler lezyonlara yol açabilir, onarım kabiliyetini azaltabilir, hücresel savunma 
mekanizmalarını aĢarak akciğer kanserine yol açabilir. 

Dünya genelinde takriben 1.3 milyar insan sigara içmektedir ve bu da tütünü önlenebilir 
hastalık ve ölüm nedenleri arasında ön sıralara koymaktadır. 

Tütün kullanımını yasaklayan kanunlar ülkemizde de vardır ve MPOWER kriter ve 
talepleri konusunda iyi bir noktada bulunulmaktadır. 

Tütün kontrolü hedefinin baĢarılı olabilmesi için uluslararası birliklerin ve kurumların 
koordineli desteğinin yanısıra ülke bazındaki devlet kurumlarının, akademik kuruluĢların, 
profesyonel birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin de koordineli bir yapıda çalıĢması 
gerekmektedir. 
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1.7. ENFEKSĠYON VE KANSER 
Epidemiyolojik ve biyolojik çalıĢmalar bugün Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde 

göstermiĢtir ki çeĢitli enfeksiyon yapıcı ajanlar dünya genelinde kanserin ana nedenleri arasında 
yer almaktadır. En azından altı farklı virüs insanlarda belirli kanser türleriyle iliĢkilendirilmiĢtir. 
Ġnsan karsinogenezinde rol alan diğer enfeksiyon yapıcı ajanlar dört parazit ve bir bakteridir 
(Tablo 16). 

Enfeksiyon yapıcı ajanlara atfedilen küresel kanser yükü 2002 yılında enfeksiyona 
atfedilebilen kanserlerin toplamının 1,9 milyon vaka ya da küresel kanser yükünün % 17,8‘ i 
olduğu tahmin edilmektedir. Önde gelen ajanlar Helicobacter Pylori (tüm kanserlerin % 5,5‘ i), 

http://www.havanikoru.com/Docs_Sunumlar/Saglik_Bakanligi_Medya_Toplantisi_Sunumu.pdf
http://www.havanikoru.com/Docs_Sunumlar/Saglik_Bakanligi_Medya_Toplantisi_Sunumu.pdf
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HPV (% 5,2), HBV ve HCV (% 4,9), EBV (% 1,0) ve HHV8‘dir (% 0,9). Enfeksiyona 
atfedilebilen kanserlerin oranı geliĢmekte olan ülkelerde (% 26) geliĢmiĢ ülkelere (% 8) oranla 
daha yüksektir, bu da önde gelen nedensel ajanlarla (örneğin HBV, HP, HPV ve HIV) 
enfeksiyonun daha yaygın olmasından ve HPV ile iliĢkili kanser öncesi servikal lezyonlara yönel ik 
taramanın eksikliğinden kaynaklanır. Atfedilebilirlik oranları hesaplanırken büyük ölçüde iki 
parametre esas alınır; enfeksiyonun popülasyonda yaygınlığı ve belirli bir enfeksiyon sonucunda 
kansere yakalanmanın nispi riski. 

 
Tablo 16. Dünya Genelinde Enfeksiyon Yapıcı Ajanların Neden Olduğu Kanser Yükü 

2002 

 
 Grup 1= Ġnsanlarda kanserojen, Grup 2A = Ġnsanlarda muhtemelen kanserojen 

Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
 
Dünya genelinde enfeksiyon yapıcı ajanların oluĢturduğu kanser yükünün cinsiyetlere 

göre dağılımı aĢağıda verilmektedir. 
AĢağıdaki ġekil 9 ve 10‘da görüldüğü üzere, enfeksiyona bağlı kanserler cinsiyet ayrımı 

olmaksızın özellikle geliĢmekte olan ülkeler için önemli bir sorundur. Kadınlarda HPV 
enfeksiyonuna bağlı rahim ağzı kanseri (servikal kanser) geliĢmesi nedeni ile enfeksiyon ve kanser 
iliĢkisi erkeklere göre daha yüksektir. Ancak geliĢmiĢ toplumlarda toplum tabanlı servikal kanser 
taraması yapılması nedeni ile kadın ve erkekler arasında enfeksiyon kökenli kanser oranları 
arasında belirgin bir fark yoktur. HPV aĢısının tüm kadınlarda rutin kullanıma girdiği Avustralya, 
kıtalar arasında en düĢük enfeksiyon kaynaklı kanser oranlarına sahiptir. 
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ġekil 9. Kadınlarda Enfeksiyonun Neden Olduğu Kanser Yükü 
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 

 
ġekil 10. Erkeklerde Enfeksiyonun Neden Olduğu Kanser Yükü 
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
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Günümüz de bilinen kanser yapıcı enfeksiyon etkenleri aĢağıda incelenmektedir. 
 

 1.7.1. Hepatit B Virüsü ve Hepatit C Virüsü  
Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonu dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Dünya çapında yaklaĢık olarak 2 milyar kiĢi virüsle enfektedir ve 400 milyondan fazlası kronik 
(ömür boyu) HBV taĢıyıcısıdır. Öte yandan kronik enfeksiyon durumunun coğrafi dağılımı önemli 
farklılıklar göstermektedir. Kronik olarak enfekte olmuĢ kiĢilerin büyük çoğunluğu Güneydoğu 
Asya ve Kara Afrika‘da yaĢar. HBV enfeksiyonları tüm yaĢ gruplarında meydana gelebilir; ancak 
çoğu kronik enfeksiyon (% 70-80) perinatal dönemde, % 25-30 gibi bir oranda bebeklik ya da 
erken çocuklukta, ve % 10‘dan daha azı eriĢkinlerde meydana gelir. Enfeksiyon anadan çocuğa 
(dikey geçiĢ), çocuktan çocuğa (yatay geçiĢ), cinsel iliĢkiyle ve enfekte kanla temas yoluyla (kan 
nakli, sterilize edilmemiĢ iğne ve Ģırıngalar, dövme ve yaralanma iĢlemleri) ve kan ürünleriyle 
geçebilir. 

HBV bulaĢtıktan sonra üç yol izleyebilir. Bu yol lar Ģu Ģekilde özetlenebilinir: 
1. KiĢinin immün sistemi (bağıĢıklık sistemi) kuvvetli ise vücudunda virüse karĢı antikor denilen 

koruyucu maddeler oluĢur ve belirli bir düzeyde kalır, artık kiĢi doğal olarak aĢılanmıĢtır, tam 
Ģifa ile iyileĢmiĢtir. Ömür boyu Hepatit B‘den korunacaktır. 

2. OluĢan bu koruyucu antikorlar, eğer ki olması gereken düzeye ulaĢamaz ise kiĢi taĢıyıcı olarak 
kalacaktır, henüz kendisi hasta değildir fakat potansiyel virüs saçıcısıdır ve çevresi için 
hastalığın yayılmasında büyük bir tehlike oluĢturur. Özellikle ülkemizde bu anlamda gizli 
taĢıyıcılar çoktur, hastalığın kontrolsüz bulaĢmasında en sessiz yolu oluĢtururlar. TaĢıyıcılar 
için risk yıllar sonra baĢlayabilir. TaĢıyıcı kiĢi karaciğer kanserine aday olabilir veya organ 
hasarı ile karaciğer yetmezliğine girebilir. 

3. KiĢide koruyucu antikorlar hiç oluĢamaz, her zaman virüs güçlü durumdadır, vücut virüse 
yeniktir, karaciğer fonksiyonları bozuktur, karaciğer enzimleri yüksektir, kiĢi aktif hastadır, 
hızla karaciğer yetmezliğine gider veya hastalık yıllara yayılır zamanla karaciğer yetmezliğine 
ya da karaciğer kanserine dönüĢür. 

 
Hepatit C Virüsü (HCV) dünya genelinde 80 milyon kadar kiĢiyi enfekte etmektedir. 

HCV yaygınlığı da bölgeden bölgeye değiĢmektedir. Avustralya, Kanada ve Kuzey Avrupa‘da 
düĢük (<% 1), ABD‘de orta düzeyde (% 1), Avrupa‘nın kalanında yüksek (>% 2) ve çoğu Afrika 
ülkesi, Güneydoğu Asya, Ġtalya ve Mısır‘da yüksek (% 2) düzeyde seyretmektedir. HCV genellikle 
taramadan geçmemiĢ kan nakli ve kontamine iğne ve Ģırıngalar yoluyla bulaĢır. Enfeksiyona 
yakalanan insanların % 10‘unun kronik safhaya gittiği HBV‘nin aksine, HCV‘de yeni enfeksiyon 
kapan insanların % 80‘ i kronik duruma geçerler. HBV ile benzer biçimde HCV farklı genotiplere 
kümelenmiĢtir ve bunlar hastalık yapma ve tedaviye yanıt verme açısından farklılıklar 
göstermektedir.  

HBV ve/veya HCV ile kronik olarak enfekte kiĢiler her biri yılda yarım milyondan fazla 
insan öldüren siroz ve hepatoselüler karsinoma (HCC)‘a yani karaciğer kanserine yakalanma 
konusunda yüksek risk taĢırlar. HBV ve HCV'ye atfedilebilen karaciğer kanseri oranı 2002'de 
geliĢmiĢ ülkelerde sırasıyla % 23 ve % 20, geliĢmekte olan ülkelerde ise % 59 ve % 33 olarak 
tahmin edilmektedir. 

HBV ve HCV virüslerinin tümörleri tetiklemesinde iĢleyen moleküler mekanizmalara 
henüz ıĢık tutulamamıĢtır. Bu virüsler tarafından çok aĢamalı bir süreçte karaciğer kanseri 
tetiklemede kullanılan yol viral bileĢenlerin neden olduğu kronik hasar ve ateĢli yanıtlara ve hücre 
ölümüne neden olan çevresel etkenleri takip eden hepatoselüler (karaciğer hücresi) yenilenmedir. 
Aflatoksinler gibi diğer çevresel etkenlerle etkileĢim de karsinogeneze katkıda bulunur. Bu süreçte 
oluĢabilecek kromozom yeniden düzenlenmeleri, gen mutasyonları ve diğer biyolojik değiĢiklikler 
ortaya çıkan anormal hücreye seçici bir büyüme avantajı sağlayabilir (ġekil 11). 
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ġekil 11. Hepatit B Virüsü ve Kronik Hasar Hipotezi. 
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
 
Hepatit B virüsüne (+++) karĢı kuvvetli bir bağıĢıklık yanıtı enfeksiyonun ortadan 

kaldırılmasını sağlar. Ġmmün yanıtın oluĢmaması (-) ―sağlıklı‖  bir taĢıyıcılık haline neden olurken 
zayıf bir yanıt (+) zamanla Hepatoselüler karsinoma dönüĢebilecek kronik hepatitin oluĢmasına 
neden olur. Chisari, (2000) American Journal of Pathology 156(4):1117-1132‘den American 
Society for Investigative Pathology müsaadesiyle yeniden basılmıĢtır. 

 
HBV enfeksiyonu 1982‘den beri mümkün olan güvenli ve etkili bir aĢılama programıyla 

engellenebilir. Ancak bugüne kadar düĢük ve orta kaynak grubu ülkelerdeki çocukların ancak 
küçük bir kısmı aĢılanmıĢtır. HCV enfeksiyonunu engelleyebilen bir aĢı ise bulunmamaktadır. 
HBV ve HCV hastalık yüküyle mücadele bulaĢma riskini azaltmaya yönelik önleme stratejilerini 
(güvenli kan nakli, güvenli enjeksiyon uygulamaları vs.) gerektirir. 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1995 yılına dek taĢıyıcılığın % 8‘den az olduğu ülkelerde, 
1997 yılından sonra ise tüm ülkelerde rutin yenidoğan ve çocukluk dönemi aĢılamasını önermiĢtir. 
Ülkemizde, 1998 Eylül tarihinden itibaren rutin olarak her yenidoğana HBV aĢılaması 
yapılmaktadır. Ayrıca HBV aĢısı GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı (GBP) kapsamına alınmıĢ 
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olup, aĢılama programı doğumda 1. doz, 1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda 3. doz olmak 
üzere 3 doz aĢı uygulaması Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 1.7.2. Ġnsan Papilloma Virüsü 
Epitelio-tropik (epitel hücrelerine karĢı eğilim gösteren) Ġnsan Papilloma Virüsler (HPV) 

ailesi 100 farklı türden oluĢur. Ayrıca farklı HPV‘ ler mukoza ya da cilt için tercihli yönelimlere 
haiz olup böylece mukozal ya da cildi HPV türlerine de ayrılabilirler. Esas bulaĢım yolu cinsel 
temastır. Bir IARC monografı yüksek riskli alfa HPV türleri olan 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52 
56, 58, 59 ve 66‘nın açıkça serviks (rahim ağzı) kanseri ile iliĢkili olduğunu bildirmiĢtir. Ayrıca 
HPV16 ve HPV18 daha küçük bir boyutta da olsa anal kanserlerin bir alt kümesinde (% 80) ve 
vulva, vajina, penis ve oro-farenks‘ te (yaklaĢık olarak tümünde % 30) nedensel bir rol 
oynamaktadır. Diğer bir grup mukozal alfa HPV‘ ler ―düĢük riskli‖  olarak değerlendirilmekte ve 
normal olarak iyi huylu genital lezyonlarla iliĢkilendirilmektedir. HPV16 en yaygın rastlanan 
yüksek riskli HPV türüdür ve habis öncesi ve habis servikal (rahim ağzı) lezyonlarda tespit 
edilmektedir. HPV16‘nın rahim ağzında yüksek rastlanma sıklığı muhtemelen biyolojik 
özellikleriyle iliĢkilidir. Hücresel yayılmayı hızlandırmadaki ve bağıĢıklık sisteminin gözetimini 
atlatmadaki etkinliği gibi.  

Kısacası, alfa HPV tipleri arasındaki düĢük riskliler genital siğillerden sorumludurlar. 
Genital siğil yükünün ülkemizde ne kadar olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, geliĢmiĢ 
ülkeler için benign bir hastalık olmalarına rağmen tedavileri ve hasta sayıları açısından ciddi bir 
ekonomik yük getirmektedirler. Yüksek riskli olan HPV‘ ler ise servikal, vulvar, vajinal ve anal 
kanserler ile iliĢkilidir. HPV taĢıyıcısı olan kiĢiler yüksek riskli kabul edilmeli ve daha sık aralar 
ile sitolojik taramalara alınmalıdır. Bu hastalarda sadece servikal değil, anorektal kanserler ve 
vulvavaginal kanserler de unutulmamalıdır. Hatta son yıllardaki verilere göre, bu kadınların 
eĢlerinde de artmıĢ kolorektal kanser görülebileceği akılda tutulmalıdır.  

Türkiye‘de yüksek riskli HPV oranları ile ilgili pek çok çalıĢma mevcuttur. Bu 
çalıĢmalarda ülkemizde HPV prevelansının ortalama % 4-5 olduğu görülmektedir. SB Kanserle 
SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB) tarafından tüm yurtta tamamen asemptomatik kadınlarda 
gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada da yüksek riskli HPV prevelansı % 2,9 oranlarında bulunmuĢtur. Bu 
kapsamda ülkemiz batılı ülkelere göre Ģanslı bir durumdadır ve yüksek bir HPV prevelansı 
görülmemektedir. Gelenek görenek ve inançsal olarak ülkemizin farkındalığının düĢük HPV 
prevelansı ve servikal kanser oranları sağladığı açıktır. Ayrıca sünnet uygulamasının gerek HPV 
bulaĢımını önlemede gerekse de servikal kanseri önleme de önemli bir rolü vardır.  

Ancak son yıllarda bazı üniversitelerimizce yürütülen çalıĢmalarda 30 yaĢ üzeri 
kadınlarda % 20 gibi oldukça yüksek oranlar saptanmıĢtır. Bu anlamda ülkemizde yeni nesillerde 
değiĢen cinsel aktiviteye bağlı olarak HPV prevelansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer 
oranlara yükselebilme riski vardır ve dikkatli olunmalıdır. ġu an için servikal kanser sıklığı az olsa 
da, gelecekte bizleri bekleyen bu risk nedeni ile hem servikal kanser taramalarına devam edilmeli 
hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda rutin HPV aĢılamalarına geçilmelidir. 

Son yıllarda, pek çok ülkede servikal kanser taramasında servikal smear (rahim ağzı 
sürüntüsü) yerine toplum tabanlı HPV testlerinin uygulanılması tartıĢılır hale gelmiĢtir. 
Günümüzde HPV testleri neredeyse sitolojiden dahi daha ucuz bir hale gelmiĢtir. HPV testlerinin 
önemli diğer avantajları ise sitopatolog ihtiyacını ortadan kaldırması, sonuçlarının insan 
faktöründen bağımsız olarak raporlanabilmesi ve sonuçlar arasında laboratuvarlar arası 
farklılıkların olmamasıdır. Yeterli bilimsel veriler ile beraber ülkemiz Ģartlarında maliyet etkin bir 
tablo oluĢması halinde KETEM‘ lerde rutin HPV taramaları gelecekte önerilebilinir olacaktır. 

Son yıllarda pek çok ülkede HPV aĢıları rutin aĢılama programlarına alınmıĢtır. Ülkemiz 
için de gelecekte bu uygulamalara geçilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu kapsamda Kanserle 
SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca gerekli bilimsel takiplere devam edilmesi ve uygun Ģartlar 
sağlandığında, ülkemiz için maliyet etkin bir ortam oluĢtuğunda rutin HPV aĢılamaları 
uygulamasına gidilmesi sağlanmalıdır. 
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Beta cinslerine bağlı baĢka bir HPV grubunun da insan karsinogenezinde, örneğin 
melanom olmayan cilt kanserinde (NMSC) rol oynayabileceği yönünde yeni bulgular vardır. 
Bunlar ilk olarak cilt kanserine eğilimli ve Epidermodysplasia verruciformis (EV) adı verilen nadir 
bir otozomal resesif genetik bozukluktan muzdarip hastalarda izole edilmiĢtir ancak bugün artık 
bunların sağlıklı bireylerin cildinde de çok yaygın olduğu bilinmektedir. Her ne kadar bu HPV‘ ler 
EV hastalarında NMSC geliĢiminden sorumlu ise de normal popülasyonda ci lt karsinogenezindeki 
dolaysız rolleri henüz ispatlanmamıĢtır. Cildi HPV türlerinin UV ile birlikte kanserojen olarak 
çalıĢarak habis lezyonların oluĢumunu sağlaması muhtemeldir. 

 

 1.7.3. Epstein-Barr Virüsü  
Epstein-Barr Virüsü (EBV) yaygın bir insan virüsüdür ve insan popülasyonunun çoğunu 

hayatın erken safhalarında enfekte ederek çoğunlukla yumuĢak atlatılan hastalıklara neden olur. 
EBV ilk olarak bir Burkitt lenfoması (Kara Afrika‘da çocuklarda yaygın bir tümör) biyopsisinde 
izole edilmiĢ ve insanlarda kanserle doğrudan iliĢkilendirilebilen ilk virüs olmuĢtur. EBV‘nin B-
hücrelerine özel bir yönelimi vardır ve bu B-hücresi yüzey reseptörü CD21‘e bir bağlantı ile 
gerçekleĢerek lenfoblastoid hücre çizgileri (LCL) diye adlandırılan çoğalan bir B-hücresinin ortaya 
çıkmasına neden olur. EBV epitel de dâhil olmak üzere baĢka hücre türlerini de enfekte eder ancak 
bunlarda daha az etkilidir.  

EBV‘nin ağız yolundan bulaĢtığı düĢünülmektedir ve birincil enfeksiyon genellikle 
asemptomatiktir. Ancak enfeksiyon ergenlikte meydana gelirse EBV iyi huylu, kendi kendini 
kısıtlayan bir hastalık olan Ġnfeksiyöz Mononükleoz‘a neden olabilir. Remisyon sonrasında EBV 
bulaĢtığı bireylerde ömür boyunca kalmakta ve böylece de insanlara buluĢan en inatçı virüsler 
arasında yer almaktadır. Kalıtsal ya da edinilmiĢ T-lenfositi yanıtı açısından eksiklikleri olan 
bireylerde EBV ile enfekte B-lenfositleri bağıĢıklık sisteminin kontrolüne tabi olmaksızın 
yayılabilir ve ölümcül lenfoproliferatif hastalıklara yol açabilmektedir. EBV aynı zamanda 
insanlarda Burkitt lenfoması, nazofarenks karsinomu, Hodgkin hastalığı, sinonazal anjiosentrik-T-
hücresi lenfoması ve gastrik kanser (mide kanseri) gibi çeĢitli kanserlerle de sıkı bir iliĢki 
içindedir. EBV‘nin tetiklediği büyüme dönüĢümü viral olarak kodlanmıĢ proteinlerle hücresel 
düzenleyici mekanizmanın kompleks bir etkileĢimiyle sonuçlanır ve EBV‘nin latent proteinleri, 
özellikle de Latent Zar Proteini 1(LMP1) bu süreçte önemli bir rol oynar. 

 

 1.7.4. Ġnsan T-Hücresi Lenfotropik Virüsü  
Tip 1 Ġnsan T-hücresi lenfotropik virüsü (HTLV-1) eriĢkinlerde T-hücresi lösemisinin 

(ATL) geliĢiminden sorumludur. HTLV‘nin diğer türleri de tespit edilmiĢtir (HTLV-2-4). HTLV-2 
birkaç nörolojik hastalık vakasından izole edilmiĢtir ancak patolojisi net değildir. HTLV-3 ve 
HTLV-4 hakkında çok az Ģey bilinmektedir. HTLV-1 güneybatı Japonya, Afrika, Karayip Adaları 
ve Güney Amerika‘da endemiktir ve Malezya, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve 
Avustralya‘da Aborijin popülasyonu arasında sık görülmektedir. Buna karĢın HTLV-1 Kuzey 
Amerika ve Avrupa popülasyonlarında nadiren tespit edilmektedir. Tüm ATL hücreleri entegre bir 
HTLV-1 provirüsü barındırır ve bu da lösemogenezdeki rolünün altını çizer. Yine de HTLV-1 ile 
enfekte insanların yalnızca küçük bir azınlığı ATL‘ye yakalanırlar. Virüs taĢıyıcılar arasında 
ATL‘ye yakalanma riskleri yaklaĢık olarak erkeklerde % 6,6, kadınlarda ise % 2,1 olarak tahmin 
edilmektedir. Dünya genelinde 20 milyon kadar kiĢi HTLV-1 ile enfekte olabilir. Virüs anneden 
çocuğa altı aydan sonraki emzirme ile, cinsel iliĢki ve kan nakli yoluyla bulaĢabilmektedir. 

 

 1.7.5. KSHV / HHV8 
Kaposi sarkomu ile iliĢkilendirilen herpes virüsü (KSHV) ya da diğer bir adıyla insan 

herpesvirüsü 8 (HHV8) tüm Kaposi sarkomu türlerinin ve birincil efüzyon lenfoması (PEL) ile 
çoğu çok merkezli Castelman hastalığının (MCD) etiyolojik ajanıdır. HHV8 enfeksiyonu normal 
olarak bağıĢıklık sisteminin aĢılması haliyle iliĢkilendirilir ve bu nedenle HIV‘nin çok yaygın 
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olduğu Afrika gibi coğrafi bölgelerde sıklıkla görülür. Buna ek olarak HHV8 Akdeniz 
dolaylarında, örneğin Güney Ġtalya ve Ġsrail‘de normal popülasyonlarda endemiktir (sıktır). 
Tükürük yoluyla yatay geçiĢ endemik bölgelerdeki popülasyonlarda ve yüksek risk altındaki 
popülasyonlarda en yaygın yayılma yoludur. Ancak dikey geçiĢ, cinsel yolla ve kan ve organ 
nakliyle geçiĢ de diğer yayılma kanalları olarak değerlendirilmektedir. 

HHV8 bunların yanında iki alternatif genetik yaĢam döngüsü programı sayesinde 
konakçıda kalıcı bir enfeksiyon oluĢturmayı baĢarır. Latent program istikrarlı ve immünolojik 
açıdan sessiz bir kalıcılık yöntemi sağlarken, litik program virionların serbest bırakılmasını ve 
baĢka konakçılara yayılmayı temin eder. ÇeĢitli viral proteinler bağıĢıklık sistemiyle ilgili süreçleri 
kesintiye uğratarak kalıcı enfeksiyonun teĢkilini kolaylaĢtırabilir. 

 

 1.7.6. Helicobacter Pylori 
Helicobacter pylori (H. pylori) bir bakteridir ve muhtemelen dıĢkısal-oral ve/veya oral-

oral yolla bulaĢmaktadır. Epidemiyolojik çalıĢmalar H. pylori‘nin peptik ülser hastalıkları, gastrik 
kanser ve mukozayla ilgili lenfoma dokusu (MALT) ile ilgisini net bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 
1994‘ te Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Ajansı tarafından Grup 1 kanserojen olarak 
sınıflandırılan H. pylori insanlarda en yaygın enfeksiyonlardan biridir ve dünya genelinde % 50, 
geliĢmekte olan ülkelerde % 90 oranlarıyla tahmin edilen bir yaygınlığa sahiptir. Midede uzun 
süreli enfeksiyona neden olan Helicobacter pylori mide kanserinin baĢlıca risk faktörlerinden 
biridir ve insidans oranını 6 kat artırmaktadır. Mide ağzı kanserleri dıĢındaki tüm vakaların             
% 63‘ünden bu enfeksiyonun sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 

H. pylori biyolojisinin önemli bir özelliği yüksek alel çeĢitliliği ve genetik farklılık 
gösterebilmesidir. Bugüne kadar çok sayıda cinsi tanımlanmıĢtır. Ayrıca yüksek mutasyon oranı ve 
sık tür içi yeniden kombinasyonla bakteri enfeksiyon sırasında genetik değiĢim geçirebilmektedir. 
Yeni bulgular bu genetik farklılaĢmanın genlerin düzenini ve virulansını etkileyerek konakçıya 
uyum ve enfeksiyonun kalıcılığı konularına katkıda bulunduğunu desteklemektedir. Helicobacter 
pylori soyları arasındaki genetik varyasyon mide kanseri riskinde önemli rol oynuyor olabilir diye 
düĢünülmektedir. 

Yapılan çalıĢmalarda mide kanserinin öncü lezyonu olarak kabul edilen atrofik gastritin, 
H. pylori infeksiyonu ile yakın iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. Helicobacter pylori enfeksiyonunun 
atrofik gastrit ve ardından intestinal metaplaziye yol açması uzun zaman alan bir süreçtir (20-40 
yıl). Atrofik gastrit ve ardından geliĢen intestinal metaplazi, mide asidinin koruyucu etkisinin 
ortadan kalkmasına ve bakterilerin mideye yerleĢerek çoğalmalarına neden olmaktadır. Mideye 
yerleĢen bakteriler, burada nitratları nitritlere dönüĢtürmekte ve oluĢan nitritlerin aminlerle 
birleĢmesi sonucunda, kanserojenik etkiye sahip olan N-nitrozo bileĢikleri oluĢmaktadır. Yapılan 
çalıĢmalarda N-nitrozo bileĢiklerinin, mide mukoza hücrelerinin DNA‘sının alkillenmesine ve 
promutajenik DNA lezyonlarının oluĢmasına neden olarak gastrik karsinogenez sürecini baĢlattığı 
belirlenmiĢtir. 

Kanserin oluĢmasında bireye ait faktörlerin, bazı çevresel faktörlerin ve farklı H. pylori 
suĢlarının rolleri üzerinde durulmaktadır. Bireyin genetik yapısının, kanser geliĢimindeki rolünü 
destekleyen bazı bulgular vardır. Örneğin, gastrik atrofi ve intestinal metaplazisi olan H. pylori 
pozitif hastalarda, HLA-DQ5 genotipine daha sık rastlanmaktadır.  

Helicobacter pylori ile enfekte olan kiĢinin immünolojik (bağıĢıklık) durumunun da mide 
kanseri ya da diğer klinik tabloların geliĢmesinde rolü vardır.  

Günümüzdeki verilere göre, H. pylori infeksiyonu mide kanseri için önemli bir risk 
faktörü olarak kabul edilmiĢtir. Bu nedenle, mide kanserlilerin asemptomatik birinci dereceden 
akrabaları, intestinal metaplazisi olan ya da olmayan atrofik gastritli hastalar, mide kanseri 
açısından etnik risk faktörü taĢıyanlar ile hipo ya da aklorhidrisi olan hastalar, mide kanseri 
geliĢmesi açısından H. pylori yönünden taranmalı ve pozitif olanlar tedavi edilmelidir. 

Ülkemizde de H. Pylori‘nin önemli bir etken olabileceği düĢünülmektedir. Türkiye‘de 
mide kanseri Doğu Karadeniz‘den baĢlayıp, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar uzanan 
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bir alanda, diğer bölgelere göre daha sık görülmektedir. Ancak benzer sıklık Kafkaslar olarak 
belirlenen ve Azerbaycan‘dan baĢlayıp, Ġran ve Hicaz‘a kadar olan geniĢ bir kuĢakta da 
görülmektedir. Bu nedenle bu yüksek insidansın bu kuĢağı kapsayan bir genetik yatkınlığa bağlı 
olduğu düĢünülmektedir. Yine de mide kanserinin göreceli olarak daha sık olarak görüldüğü bu 
yörelerimiz daha sıkı takip edilmeli ve olası nedenler bilimsel olarak araĢtırılmalıdır. Bu kapsamda 
KSDB tarafından TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi ile beraber 2011 yılı için MĠKA adı 
verilen ―Mide Kanseri AraĢtırması‖  planlamıĢ bulunmaktadır. Bu araĢtırma ile hem mide 
kanserinde erken teĢhis sağlayabilecek bir kit geliĢtirilmesi öngörülmüĢ, hem de bölgedeki 
kanserlerin olası genetik, beslenme ya da diğer çevresel faktörler ile iliĢkisinin detaylı olarak 
araĢtırılması planlanmıĢtır. 

 

 1.7.7. Parazitler 
Ġki karaciğer paraziti, Opisthorchis viverrini ve Clonorchis sinenesis, Asya‘nın çeĢitli 

yörelerinde safra kanalı kanseri ile iliĢkilendirilmektedir. Bu parazitlerle enfeksiyon çiğ ya da az 
piĢmiĢ ve parazitin hastalık bulaĢtırıcı aĢamasını barındıran tatlı su balıklarını yemek suretiyle 
bulaĢır; parazit dar karaciğer kanalları içinde olgunlaĢıp yumurtlar. Tayland‘da yaygın bir parazit 
olan O. viverrini‘nin kansere neden olduğuna dair bulgular C. sinensis ile ilgili olanlardan daha 
kuvvetlidir. Bu karaciğer parazitlerinin endemik olmadığı alanlarda safra yolu kanseri insidansı 
son derece düĢüktür. 

ġiĢtozomlar trematod kurtlardır. Asalak larvası insanlara cilde penetrasyon yoluyla 
bulaĢır. Kurtlar konakçının mesane ya da bağırsağında olgunlaĢarak yumurtlarlar ve bu da 
Bilharzioz adı verilen bir hastalığın semptomlarına neden olur. Schistosoma haematobium 
enfeksiyonu Afrika ve Orta Doğu‘da yaygındır ve mesane kanseri ile iliĢkilendirilmektedir. 
Schistosoma japonicum enfeksiyonu ise Japonya ve Çin‘de yaygın olup karaciğer, mide ve 
kolorektal kanserle iliĢkilendirilmektedir, ancak bu yöndeki bulgular zayıf ve tutarsızdır. 

 

 1.7.8. Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsünün (Human Immunodeficiency 
Virus/HIV) Virüslerce Tetiklenen Kanserlere Etkisi 

Dünya genelinde 40 milyon kiĢinin Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte 
olduğu tahmin edilmektedir. Bunların 25 milyonu Afrika‘da yaĢamaktadır. HIV‘ in doğrudan 
kanserojen bir etkisi olduğu düĢünülmemekle birlikte hastanın bağıĢıklık sistemini zayıflatarak 
kanser riski üzerinde etki göstermektedir. HIV ile enfekte kiĢiler (PHIV) kronik enfeksiyonla 
iliĢkisi bilinen tüm kanser türleri için artan risk altındadır(Tablo 17).  

Etiyolojik olarak sırasıyla HHV8 ve EBV ile bağıntılı olan Kaposi Sarkomu (KS) ve 
Hodgkin-dıĢı Lenfoma (NHL) insidans oranları popülasyon geneline kıyasla PHIV‘de en yüksek 
düzeyde seyretmektedir. Bu kanserlerin riski bağıĢıklık zayıfladıkça artmaktadır ve bu orantı 
bağıĢıklık sistemini yeniden oluĢturmaya yönelik büyük ölçüde aktif antiretroviral terapi 
(HAART) ile tersine çevrilebilmektedir. HAART aynı zamanda KS‘ye karĢı da ilk tedaviyi teĢkil 
eder ve çoğunlukla tam bir regresyonla sonuçlanır. HIV ile iliĢkili NHL‘nin prognozu halen 
muallâktadır. 

KS ve NHL dıĢındaki kanserlerde HIV ile enfekte kiĢilerdeki risk artıĢları daha düĢük 
düzeyde seyretmekte ve bağıĢıklık sisteminin baskılanması ile kuvvetli bir doğrusal iliĢki 
sergilememektedir. Ancak HAART‘ye artan eriĢim ve HIV enfeksiyonu sonrasında hayatta kalma 
oranlarındaki iyileĢme hafif fakat uzun süreli bağıĢıklık yetersizliklerinin enfeksiyonla iliĢkili 
kanserlerin büyük kısmında rol oynadığını göstermektedir. EBV ile iliĢkili Hodkin Lenfoması 
PHIV‘de on kat daha fazla görülmektedir. HPV ile iliĢkili serviks, vulva, vajina, anüs ve penis 
kanserleri ile HBV/HCV ile iliĢkili karaciğer kanserinin immün yetersizlikten ziyade PHIV yaĢam 
tarzının getirdiği onkojenik virüslere ağır maruziyetle iliĢkili olabileceğinden Ģüphe edilmektedir.  

CD4 T-hücresi sayısının artan HPV direnci ve serviks ve anüste ileri kanser öncesi 
lezyonların geliĢim riski ile iliĢkili olduğu ve HIV ile HCV ve HBV enfeksiyonunun karaciğer 
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kanserinden ölüm oranlarını tek baĢına HCV veya HBV enfeksiyonuna oranla daha yüksek kıldığı 
bilinmektedir. 

 
Tablo 17. Kronik Enfeksiyonla ĠliĢkili Kanserlerin Nispi Riski  

 
400.000‘den fazla PHIV arasında  
Kaynak: The Lancet Grulich ve diğerleri, 2007, (S.59-67‘den Elsevier‘ in müsaadesi ile 

uyarlanmıĢtır.) 
 
Kronik enfeksiyonlarla iliĢkili olduğundan Ģüphelenilen ve PHIV‘de daha yaygın 

görülebilen kanserler arasında mide (H. pylori), baĢ ve boyun (HPV), konjonktiva (HPV) ve 
melanom olmayan cilt kanserleri (cildi HPV) bulunmaktadır, ancak literatürden alınan sonuçlar 
pek tutarlı değildir. HIV ile iliĢkil i immün baskılamanın tüm bu kanserlerin geliĢiminde oynadığı 
doğrudan role yönelik güçlü bulgular bağıĢıklık sistemi baskılanan ve PHIV ile viral enfeksiyon 
açısından aynı davranıĢsal risk etkenlerini paylaĢmayan organ nakli alıcılarında görülen fazladan 
kanser riskleriyle benzerlik taĢımaktadır. 

 

 1.7.9. Karsinogenez Mekanizmaları 
Hem doğrudan, hem de dolaylı patojenik mekanizmalar insanlarda karsinogenezle iliĢkili 

bulunan enfeksiyon yapıcı ajanlarda tespit edilmiĢtir. HPV, EBV, HTLV1 ve HHV8 doğrudan bir 
rol oynayan ve hücresel yayılım, DNA onarımı, hücre ölümü, kromozom istikrarı ve immün yanıt 
gibi önemli olayları düzenleyebilen onkoproteinleri kodlar. Bu virüsçe tetiklenen olaylar 
DNA‘ larının kopyalanmasının tümüyle hücresel mekanizmalara bağımlı olmasıyla açıklanır. Bu 
enfeksiyon yapıcı ajanlar hastalıklı hücreleri normalde döngüden çıkıĢa ve/veya hücre ölümüne 
neden olan hücresel stres altında dahi hayatta ve hızlı çoğalan bir halde tutmak için çeĢitli 
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mekanizmalar geliĢtirmiĢlerdir ve böylece kendi soylarının devamını sağlarlar. Bunu yaparken de 
bu virüsler kromozomlardaki anormalliklerin birikimini kolaylaĢtırıp uzun vadeli hücresel 
dönüĢümü hızlandırırlar. Hastalıklı hücrelerin bağıĢıklık sistemince hızla yok edilmesi öncü kanser 
hücrelerinin oluĢturulması riskini büyük ölçüde azaltacaktır. Dolayısıyla bu virüslerin kanserojen 
potansiyeli hücresel çoğalmayı hızlandırabilme ve konakçının immün gözetimini aĢabilme 
yeteneklerinde yatmaktadır. 

HPV karsinogenezde dolaysız bir rol oynayan enfeksiyon yapıcı ajanların en iyi 
tanımlanmıĢ ve anlaĢılmıĢ örneklerinden biridir. Üç etken genin E5, E6 ve E7 ürünleri konakçının 
immün gözetimini aĢmayı sağlayarak viral direncin ve hücresel dönüĢümün yolunu açar. Tüm 
kanser hücrelerinde değilse bile çoğunda gerçekleĢen viral DNA‘nın entegrasyonu E5 gen dıĢa 
vurumunun kaybı ile sonuçlandığı için E5‘ in çok aĢamalı servikal karsinogenez sürecinde erken 
dönemde bir rol oynadığı ve dönüĢmüĢ fenotip oluĢtuktan sonra iĢlevinin kalmadığı açıktır. Bunun 
aksine E6 ve E7 tüm servikal kanser hücrelerinde aktif biçimde dıĢa vurulmakta ve bunların 
transkripsiyonunun engellenmesi dönüĢmüĢ fenotipin hızlı kaybına yol açmaktadır. Yüksek riskli 
mukozal HPV türlerinden alınan E6 ve E7 hücresel dönüĢümü hızlandırmakta, tümör 
baskılayıcılar olan p53 ve retinoblastom (pRb) dâhil çeĢitli hücresel proteinleri hedeflemektedir. 

HPV‘nin bağıĢıklık sistemini etkileme yeteneği hastalıklı epidermdeki lokal ortamla 
kısıtlıdır. Bugün artık çeĢitli HPV proteinlerinin doğuĢtan gelen ve uyarlanabilir bağıĢıklığı Toll 
Benzeri Reseptörler (TLR) ile düzenlenen prosesleri ve antikor sunumunu etkilemek suretiyle 
azaltabildiği bilinmektedir. 

HPV‘ye benzer biçimde EBV, HTLV1 ve HHV8 hücresel dönüĢüm ve/veya immün 
gözetimdeki mekanizmaların düzenlenmesini değiĢtirebilmektedir. EBV onkoproteini Latent Zar 
Proteini 1 (LMP1) EBV‘nin kanserojen özelliklerinin çoğundan mesul olan bir toplam zar 
proteinidir. LMP1 tüm EBV ile iliĢkili kanserlerde ve canlı dıĢında dönüĢmüĢ hücrede hücre 
döngüsü ve hücre ölümü kontrolünü değiĢtirmek suretiyle dıĢa vurulmaktadır. Hakikaten, LMP1 
temel olarak aktive edilmiĢ bir tümör nekroz faktörü reseptörü (TNFR) olarak iĢler ve CD40‘ ın 
iĢlevini taklit eder, dolayısıyla da çeĢitli hücresel sinyal mekanizmalarını EBV ile tetiklenen B-
hücresi ölümsüzlüğü sırasında ligand‘dan bağımsız bir biçimde aktive eder. Dolayısıyla LMP1 
hücrenin hayatta kalmasını ve çoğalmasını NF-kB, JNK, p38, STAT ve hTERT‘ i temel olarak 
aktive ederek sağlar. Ayrıca LMP1 MHC dıĢavurumunu azaltıp immün gözetimi değiĢtirmede 
etkin bir mekanizma sağlar. Aralarında EBNA1, LMP2A ve EBV kodlu küçük RNA EBER‘ lerinin 
de bulunduğu diğer latent EBV genlerinin EBV‘nin yönettiği onkojenezde rol aldığı 
düĢünülmektedir.  

HTLV1 onkoproteini Tax da HPV16 E6 ve E7‘ye benzer biçimde çeĢitli tümör 
baskılayıcıları hedef alır ve hücrenin çoğalma ve ölüm sürecinin düzenlemesini değiĢtirir. HTLV1 
Tax farklı mekanizmalarla G1/S dönüĢümünü hızlandırır. Örneğin çeĢitli CDK komplekslerini 
aktive ederek ve E2F2nin hücre içindeki düzeyini artırarak pRb fosforilasyonunu tetikler.  

HHV8 de hücre döngüsü ve ölümünün düzenlenmesine müdahale edebilen proteinleri 
kodlamaktadır. Örneğin gecikme ile iliĢkilendirilen çekirdek antikoru (LANA) pRb ve p53‘e 
bağlanır ve hücresel onkojen H-ras ile birincil fare embriyosu fibroblastlarının dönüĢümünde rol 
oynar. Bunlara ek olarak HHV8 CDK4/6‘ya bağlanan ve onu aktive eden bir viral siklin (v-cyc) 
kodlar ve bu da pRb‘nin hiperfosforilasyonuna neden olur. Ġlginç bir biçimde v-cyc/CDK 
kompleksleri G-1 safhası CDK kompleksleri cycDs/CDK4 veya 6‘nın, güçlü bir inhibitörü olan 
p16INK4a‘a dirençlidir. HPV‘de gösterildiği gibi HHV8 de interferon mekanizmalarını ve MHC 
sınıf I‘ i azaltabilmektedir. Virüs ayrıca Th2‘yi artırabilmekte, dolayısıyla antiviral yanıt 
kapsamında daha etkili olan Th1 hücresiyle iliĢkili yanıtları inhibe edebilmektedir. Dahası, HHV8 
IL-6 (vIL-6)‘ nın bir homologunu kodlar. IL -6‘nın konakçıda hematopiyez, enflamasyon ve  
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onkogenezde kilit bir rol oynadığı gibi vIL-6‘da hematopiyezi artırır ve vasküler endotel büyüme 
faktörünün indüksiyonu ile bir anjiyojen faktör olarak iĢlev yapar. 

Bunların tersine HBV, HCV, H. pylori ve parazitler dolaylı bir mekanizma ile faaliyet 
göstererek doku hasarı ve kronik iltihaba yol açar ve bunlar da kanser geliĢimine neden olur. 
Eldeki veriler hepatit virüslerinin canlı dıĢında dönüĢüm aktiviteleri sergilemediğini 
göstermektedir, ancak enfeksiyon kronik karaciğer hasarı ve hepatitin indüksiyonu yoluyla kansere 
yol açabilir. HBV‘nin yol açtığı ve sürekli bir yenilenme yanıtını getiren kronik hepatit kronik 
hücre nekrozu ile nitelenir. Enflamatuar bileĢen aktive olmuĢ ve zengin bir serbest radikal kaynağı 
teĢkil eden makrofajları içerir. Bu mitogenik ve mutagenik uyarıcıların iĢ birliğinin hastalıklı 
hücrelerde kromozomlarda anormalliklerin birikimini belirleyebilme potansiyeli mevcuttur ve bu 
da çok aĢamalı bir karaciğer karsinogenezi sürecinin önünü açabilir. HBV‘nin (HBx, PreS2, viral 
genom eklentisi) ve HCV‘nin (HCV core, NS5A) viral bileĢenleri de karaciğer karsinogenezinde 
hücre çoğalması ve ölümünü düzenlemede önem taĢıyan çeĢitli hücresel sinyal mekanizmalarını 
değiĢtirmek suretiyle doğrudan bir rol oynarlar. H. pylori enfeksiyonu gastrit ve atropiye neden 
olur, bu da gastrik asit salgılanmasını etkileyerek gastrik pH‘ ı yükseltir, gastrik florayı değiĢtirir ve 
anaerobik bakterilerin midede kolonileĢmesini mümkün kılar. Ayrıca H. pylori gıdalardaki nitrat 
ve nitritleri dönüĢtüren ve aminler, amidler ve üre üreten kanserojen N-nitroz bileĢenleriyle 
reaksiyona girebilen aktif bir molekül olan aktif redüktaz enzimlerini üretir. Farklı H. pylori 
cinslerinin kanserojenlikleri patojenlik adası denilen 40kb‘ lik ve sitoksinle iliĢkili gen A‘yı (cagA) 
içeren bir segmentin bakteri genomunda bulunması ile korelasyon göstermektedir. cagA 125-145 
kDa‘ lık bir proteindir ve bakteri tarafından gastrik mukozanın epitel hücrelerine enjekte edilmekte 
ve sinyal üretim mekanizmalarına el koyarak hücresel çoğalmayı, hareketliliği ve ölümü 
artırmaktadır. Ancak cagA‘nın tetiklediği tüm bu olayların karsinogenezde oynadığı rol tam 
anlamıyla aydınlatılamamıĢtır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
Dünya genelinde kanserlerin takriben % 15-20'si enfeksiyon yapıcı ajanlara bağlanabilir. 

Ancak bu oran kaynakları düĢük seviyedeki ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere oranla daha yüksektir. 
Belirli enfeksiyon yapıcı ajanların insanlarda tetiklediği yaygın kanserler arasında; 

hepatit B virüsü (HBV) ile veya hepatit C virüsü (HCV) ile iliĢkilendirilen karaciğer kanseri, insan 
papilloma virüsü ile iliĢkili rahim ağzı kanseri veya diğer kanserler, Epstein-Barr virüsü (EBV) ile 
iliĢkili lenfomalar ve diğer kanserler, insan T hücresi virüsü (HTLV) ile iliĢkilendirilen lösemi, 
insan herpes virüsü 8 (HHV8) ile iliĢkilendirilen kaposi sarkomu, helicobacter pylori (H. pylori) 
ile iliĢkilendirilen mide kanseri ve Schistosoma haematobium ile iliĢkilendirilen idrar yolu kanseri 
sayılabilir. 

HPV, EBV, HTLV1 ve HHV8 karsinogenezde hücresel dönüĢümü hücre döngüsünün, 
telomer/telomeraz sisteminin, hücre ölümünün ve diğer hücresel süreçlerin düzenlenmesini  
değiĢtirerek hızlandıran onkoproteini kodlayarak doğrudan bir rol oynarlar. 

HBV, HCV ve H. pylori gibi diğer enfeksiyon yapıcı ajanlar dolaylı bir rol oynar 
görünmekte ve kronik bir iltihabı tetikleyerek doku nekrozunu ve yenilenmesine neden olmaktadır. 
HIV de dolaylı bir rol oynar ve diğer onkojenik enfeksiyonlara bağıĢıklığı azaltmak suretiyle 
kanser riski üzerindeki etkisini gösterir. 

Son yirmi yılda kanserle iliĢkili enfeksiyon ajanlarına iliĢkin çeĢitli stratejiler 
geliĢtirilmiĢtir. Bunlar H. pylori'ye karĢı antibiyotik tedavisi ve HBV ile HPV'ye karĢı iki önleyici 
aĢıdır.  

Hepatit B insidansının azaltılması için, eriĢkin yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin 
yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, eriĢkin bağıĢıklanmasında farkındalığın 
artırılması, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk gruplarının geniĢletilmesi 
gerekmektedir. AĢılanması gerekli ikinci yaĢ grubu adölesan çağıdır. Adölesan çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi ve ilköğretim çağı yakalama kampanyalarının 
sürdürülmesi stratejiyi gerçekleĢtirecek diğer etkinlikler olmalıdır. Bebeklik çağı aĢılama 
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hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi üzere GBP (GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı) 
kapsamında primer immunizasyonun tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde Hepatit 
B ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir.  

Ülkemizde 30 yaĢ üzeri kadınlarda HPV prevelansı % 4-5 arasındadır. Ancak son 
yıllarda bazı üniversitelerimizce yürütülen çalıĢmalarda 30 yaĢ üzeri kadınlarda % 20 gibi oldukça 
yüksek oranlar saptanmıĢtır. Bu anlamda ülkemizde yeni nesillerde değiĢen cinsel aktiviteye bağlı 
olarak HPV prevelansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer oranlara yükselebilme riski vardır 
ve dikkatli olunmalıdır. ġu an için servikal kanser sıklığı az olsa da, gelecekte bizleri bekleyen bu 
risk nedeni ile hem servikal kanser taramalarına devam edilmeli hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda 
rutin HPV aĢılamalarına geçilmesi tartıĢılmalıdır. 

KSDB da HPV tarama testleri ilgili literatürleri yakın takip etmekte, HPV taramaları ile 
ilgili pilot çalıĢmalar yürütmektedir. Yeterli bilimsel veriler ile beraber ülkemiz Ģartlarında maliyet 
etkin bir tablo oluĢması halinde KETEM‘ lerde rutin HPV taramaları gelecekte önerilebilir. 

HPV enfeksiyonu ile mücadelede hedefe ulaĢmak için eriĢkin yaĢ grubuna yönelik 
strateji farkındalığın artırılmasıdır. Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli 
grupların eğitimi amaca yönelik etkinlikler olacaktır.  

Ayrıca enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi 
için, sağlık personeline güvenli enjeksiyon uygulama becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. 
Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, güvenli enjektör atık kutularının uygun 
bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin 
sağlanması uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
2. ( http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/AY2002/October2002/heptb.htm) 
3. SB Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı Verileri 

 

1.8. ALKOL VE KANSER 
Alkollü Ġçki Nedir? Alkollü içecek; bileĢiminde etanol bulunan ve yaygın olarak alkol 

olarak tanımlanan içecekler olup üç ana sınıfa ayrılırlar. Bunlar; bira, Ģarap ve distile alkollü 
içkilerdir.  

Bira; sadece maltın veya malt ve ekstrakt maddelerinin öğütülüp, sıcak su ile belirli 
yöntemlerle iĢlenmesi sonucunda elde edilen Ģıranın; Ģerbetçiotu ile kaynatılması ve soğutulması, 
bira mayası ile fermente edilmesi ve dinlendirilmesinden sonra üretilen içinde çözünmüĢ halde 
karbondioksit bulunan içkidir. 

ġarap; yaĢ üzüm, üzüm Ģırası veya Ģarabın, birinci veya ikinci fermantasyonundan elde 
edilen, hacmen gerçek alkol miktarı en az %  9, toplam alkol miktarı en fazla % 15 olan içkidir.  

Distile alkollü içkiler (spiritler) ise;  
a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20°C de hacmen             

%  15‘den fazla olan,  
b) Aroma katılmıĢ veya katılmamıĢ doğal fermantasyon ürünlerin doğrudan distilasyonu 

ve/veya bitkisel maddelerin maserasyonu ile ve/veya tarımsal kökenli etil alkol ve/veya tarımsal 
kökenli distilat ve/veya brendilere bu kodeks doğrultusunda aroma maddeleri ve tatlandırıcıların 
katılması ile üretilen,  

c) veya Bir distile alkollü içkinin; 
(1) Bir veya birden fazla distile alkollü içki ile,  
(2) Tarımsal kökenli etil alkol, tarımsal kökenli distilat veya brendiler ile,  
(3) Bir veya birden fazla alkollü içki ile,  
(4) Bir veya birden fazla içecek ile karıĢtırılmasından elde edilen içkidir.  

http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/AY2002/October2002/heptb.htm
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Alkol aynı zamanda bir psikoaktiftir. Kanda yüksek alkol içeriği reaksiyon hızını 
yavaĢlatarak dikkati azalttığı için yasal sarhoĢluk olarak kabul edilir. Alkol bağımlılık yapabilir ve 
alkol bağımlılığı alkolizm olarak bilinir. 

Çoğu ülkede alkollü içecek tüketimi yasalara bağlanmıĢtır ve 100‘den fazla ülkenin 
mevzuatında alkol kullanımı, satıĢı ve tüketimi ile ilgili düzenlemeler mevcuttur. Bu tür yasalar, 
özellikle kiĢilerin yasal olarak içki satın alabileceği asgari yaĢı belirler. Bu asgari yaĢ ülke ve içki 
türüne bağlı olarak 16 ila 25 yaĢ arasında değiĢmektedir. Çoğu ülkede 18 yaĢ sınır olarak 
düzenlenmiĢtir. 

 

 1.8.1. Ülkemizde Konuyla Ġ lgili Mevzuat 
Ülkemizde etil alkol ve alkollü içkilerin (bira, Ģarap, distile alkollü içkiler) üretimi, 

ithalatı, piyasaya arzı ve denetimi; 4619 sayılı Kanun ile değiĢik 4250 sayılı ― Ġspirto ve Ġspirtolu 
Ġçkiler Ġnhisarı Kanunu‖ (RG. 12/06/1942 tarih ve 5130 sayı), 4733 sayılı ―Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Üretimine, Ġç ve DıĢ Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖( RG. 09/01/2002 tarih ve 
24635 sayı), 5179 sayılı ―Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun‖ (RG. 05/06/2004 tarih ve 25483 sayı), ve 
bu kanunlara dayanılarak yayımlanan ikincil mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

 1.8.2. Dünyada ve Türkiye’de Alkol Endüstrisi 
Dünya distile alkollü içki ihracatçısı ülkeler sıralamasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 

dikkat çekici konumdadır. Avrupa Distile Alkollü Ġçkiler Örgütü (CEPS) verilerine göre, AB‘nce 
yapılan distile alkollü içki ihracatı yıllık 5.4 milyar Avro değerindedir. Distile alkollü içki ihracatı, 
AB‘nin toplam gıda ve içecek ihracatı içinde % 10 civarında bir payı vardır. 

Alkollü içkiler sektörü, tüm dünyada tütün mamulleri ve petrol ürünleriyle birlikte en 
yüksek vergiye tabi olan üç ürün grubundan biridir. Ülkemizde alkollü içkiler piyasasının 2,9 
milyar avro civarında olduğu; devletin bu sektörde yaklaĢık 1,5 milyar avro vergi topladığı 
söylenebilir. Kısaca alkollü içecekler endüstrisinin, gerek ülkemizde gerekse dünyada ekonomik 
ve politik yönleri vardır. 

 

 1.8.3. Ülkemizde ve Dünyada Alkol Tüketimi 
Günümüz dünyasında alkolün kullanımı birçok farklılıklar göstermektedir. BirleĢmiĢ 

Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun 2003 tarihli raporuna göre ülkemizde 15 yaĢ 
üzerindeki yetiĢkinler için kiĢi baĢına alkol tüketimi, artıĢ trendindedir  (FAO, 2003). OECD‘nin 
2010 yılı sağlık verilerine göre seçilmiĢ bazı ülkeler ile ülkemizin alkol tüketim verileri (15 yaĢ ve 
üzeri kiĢi baĢına litre olarak yıllık saf alkol tüketimi) Tablo 18‘de ve ġekil 12‘de verilmiĢtir. 

AĢağıdaki verilerden izlenebileceği gibi ülkemiz alkol tüketim miktarları diğer 
ülkelerdeki kiĢi baĢına alkol tüketim değerlerinin altındadır. Örneğin Almanya‘daki oran 
ülkemizdeki değerin 10 katı kadardır. Ġngiltere‘deki düzey de ülkemize oranla yüksektir. Bu 
durum Yunanistan için de geçerlidir (ġekil 13). 
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Tablo 18. Türkiye ve SeçilmiĢ Ülkelerde Alkol Tüketimi  
15 YaĢ Üzeri KiĢi BaĢına Litre Olarak Yıllık Saf Alkol Tüketimi 

Yıllar/Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 9,9 9,8 10,0 10,0  

Avusturya 12,5 12,6 12,9 12,9 12,5 

Kanada 7,8 7,8 8,0 8,1 8,2 

Çek Cumhuriyeti 11,5 12,0 11,9 12,1 12,1 

Danimarka 12,8 12,7 12,2 12,1 10,9 

Finlandiya 9,9 10,0 10,1 10,5 10,3 

Fransa 13,1 12,7 13,0 12,6  

Almanya 10,1 10,0 10,1 9,9 9,9 

Macaristan 13,2 13,0 13,2 12,6  

Ġzlanda 6,7 7,1 7,2 7,5 7,3 

Ġrlanda 13,6 13,5 13,4 13,4 12,4 

Japonya 8,2 8,5 7,9 7,7 7,5 

Kore 8,3 8,1 8,0 8,0 8,1 

Yeni Zelanda 9,1 9,3 9,3 9,2 9,5 

Norveç 6,2 6,4 6,5 6,6 6,8 

Polonya 9,2 9,1 9,9 10,3 10,8 

Slovakya 9,4 9,0 8,6 8,9 9,6 

Ġsviçre 10,7 10,1 10,2 10,4 10,2 

Türkiye 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4 

Ġngiltere  11,5 11,4 11,0 11,2 10,8 

ABD 8,4 8,4 8,6 8,7  

Kaynak: http://www.who.int 
 

 
ġekil 12. Türkiye ve SeçilmiĢ Ülkelerde Alkol Tüketimi  
15 YaĢ Üzeri KiĢi BaĢına Litre Olarak Yıllık Saf Alkol Tüketimi  
Kaynak: http://www.who.int 
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ġekil 13. Ülkemizde ve Bazı AB Ülkelerinde Alkol Tüketim Oranları 
Kaynak:http://www.who.int/substance_abuse/publications/statusreportalcoholavro/en/in

dex.html 
 
Diğer taraftan, ülkemiz içki sektöründe önemli oranda kayıt dıĢılık (sahte üretim, izinsiz 

üretim ve kaçakçılık) olduğu tahmin edilmektedir. Tüketim miktarı rakamları incelendiğinde de; 
yıllar itibariyle önemli bir artıĢ olmadığı izlenmekle birlikte, genel tüketici eğilimine bakıldığında 
ülkemizde daha önceki yıllara oranla Ģaraba olan ilginin arttığı gözlemlenmektedir. 

Avrupalıların çoğu alkol kullansa da, 55 milyon yetiĢkin (% 15) hiç içki içmemektedir. 
Bu veri ile kayıt dıĢı tüketim hesaba katıldığında, yıllık içki tüketimi, içen kiĢi baĢına 15 litreye 
ulaĢmaktadır. Mevcut alkol tüketiminin yarısından biraz azı bira (%  44) halinde, geri kalanı Ģarap 
(%  34) ve sert alkollü (spirit) içki (%  23) olarak tüketilmektedir. AB 15 (Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Fransa, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Ġrlanda, Ġtalya, Lüksemburg, Hollanda, 
Portekiz, Ġspanya, Ġsveç ve Ġngiltere) ülkeleri arasında kuzey ve orta bölgeler çoğunlukla bira 
içerken, Güney Avrupa ülkeleri Ģarap içmektedirler. Her ne kadar AB10 (Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Macaristan, Letonya, Lituanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) ülkelerinde halen 
önemli değiĢiklikler olsa da AB10 ülkelerinde ortalama tüketim, daha önce hiç olmadığı kadar 
AB15 ülkelerine yaklaĢmıĢtır. 1961-1999 yılları arasındaki DSÖ bölgelerinde kiĢi baĢına tüketim 
ġekil 14‘de verilmiĢtir.  
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Kısaltmalar: AVRO: Avrupa Bölgesi; SEARO: Güney Doğu Asya Bölgesi; WPRO: Batı Pasifik 
bölgesi ; AFRO: Afrika Bölgesi AMRO: Amerika Bölgesi  
 ġekil 14. 1961-1999 yılları arasındaki DSÖ bölgelerinde kiĢi baĢına tüketimi  
 Kaynak:www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overvie
w.pdf 

 

 1.8.4. Alkolün Kanserle Ġ liĢkisi 
Alkol tüketimi dünyanın Doğu Asya gibi büyük bölgelerinde hızla artmakla birlikte 

alkolün kanser üzerine etkileri yakın zamanlarda ortaya çıkarılmıĢtır. Ġki önemli insan neoplazması 
olan meme ve kolorektal kanserlerin alkol içimi ile nedensel bağlantısı ancak yakın zamanda 
belirlenmiĢtir ve bu bağlantının halk sağlığı alanında doğuracağı sonuçlar henüz tam olarak 
aydınlatılmamıĢtır. Bir çok ülkede eğitim seviyesi ve sosyo-ekonomik düzeyi düĢük insanların 
daha fazla alkol tüketmesi de kanser yükü konusundaki sosyal eĢitsizliğe katkıda bulunmaktadır.  

Ġnsan kanserojenesindeki önemine rağmen, alkol ve kanser üzerindeki araĢtırmalar 
klinik, epidemiyolojik ve deneysel ortamlarla sınırlıdır. Alkolle iliĢkili kanser oluĢumuna yönelik 
araĢtırma gündemlerinin öncelikleri Ģunları içerebilir:  
(i) Alkol içim rutinlerinin (özellikle birçok ülkede gittikçe yaygınlaĢan bir oturuĢta aĢırı içme) ve 

belirli alkollü içki türlerinin etkilerine dair daha iyi epidemiyolojik çalıĢmalar,  
(ii) Hedef olduğundan Ģüphe edilen organlarda pankreas ve böbrek kanserleri de dâhil olmak üzere 

kanser riskinin incelenmesi  
(iii) Genetik varyasyonların alkolle iliĢkili kanser riskini değiĢtirmede rolünün aydınlatılması 

suretiyle muhtemel etki mekanizmalarına ıĢık tutulması.  
Alkol içimi ile ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve kadınlarda meme 

kanseri arasında nedensel bağlantı belirlenmiĢtir. Akciğer kanseri ile bir bağlantıdan da Ģüphe edilmektedir. 
Bazı çalıĢmalar pankreas kanseri riskinin ağır alkol içimi ile arttığını göstermiĢtir.  

Üst aerodigestif yollarda (ağız boĢluğu, yutak, gırtlak ve yemek borusu) oluĢan yassı hücreli 
karsinomlara iliĢkin nedensel bağlantı ilk kez 1950'lerin ortalarında belirlenmiĢtir. Bu grup tümörler 
hakkındaki epidemiyolojik çalıĢmalarda ağır alkol tüketiminin etkisi ve alınan alkol miktarı ile doğrusal 
iliĢki tutarlı bir biçimde gösterilmiĢtir. Alkol tüketimi ve tütün içimi arasında bir sinerji olduğu 1970'lerde 
ortaya çıkarılmıĢtır ve o zamandan beri insan kanserojenesisinde iki çevresel faktörün etkileĢiminin 
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paradigması haline gelmiĢtir. Alkol tüketiminin sigara içiminden bağımsız kanserojen etkisi (sigara 
içmeyenlerde baĢ ve boyun kanserleri riskinin artması) ilk olarak 1961'de rapor edilmiĢ ve bu etki yakın 
zamandaki geniĢ çaplı bir havuz analizinde tekrar ortaya konmuĢtur.  

Ağır alkol alımı büyük ihtimalle karaciğer sirozu geliĢimi mekanizmasıyla ya da kanserojenlerin 
hepatik metabolizmasının değiĢmesi gibi alternatif mekanizmaların da rol oynamasıyla hepatoselüler 
karsinom riskini artırmaktadır. Alkole bağlı karaciğer sirozu muhtemelen Kuzey Amerika ve Kuzey 
Avrupa gibi HBV ve HCV enfeksiyonlarının yaygın olmadığı bölgelerde hepatoselüler karsinomla 
bağlantılı en ciddi risk faktörüdür. Karaciğer kanseri riski ile ilgili olarak alkol ile tütün ve HBV/HCV ile 
alkol arasında da sinerjisel etkileĢimler olduğu tahmin edilmektedir.  

Etkileri çok belirgin olmasa da alkol tüketimi ile kolorektal ve meme kanserleri arasında 
nedensel bir iliĢki var gibi görünmektedir. Alkol içimi ile yemek borusu ve mide adenokarsinomu, pankreas 
ve akciğer kanserleri arasındaki bağlantı hakkındaki çalıĢmalar tutarlılık göstermemektedir. Alkol içimi 
endometriyal, mesane ve prostat kanseri riskini artırmıyor gibi görünmektedir. Yumurtalık ve böbrek 
kanseri üzerine epidemiyolojik çalıĢmalar muhtemel bir koruyucu etkiye iĢaret etmektedir ancak iliĢkilerin 
netleĢtirilmesi için incelemelerin sürdürülmesi gerekmektedir.  

Alkol içimi sonucunda ortaya çıkan neoplastik olmayan hastalıklar hipertansiyon, kanamalı 
inme, karaciğer sirozu ve fibrozuna ek olarak akut ve kronik pankreas iltihabını içermektedir . Bunlara ek 
olarak, alkol içimi çeĢitli yaralanmaların ana sebebidir ve hamilelik sırasında alkol tüketimi fetal alkol 
sendromu, ani düĢük, düĢük doğum kilosu, prematürite ve rahim içi büyümesinde gerilik gibi bir çok zararlı 
etkiyle iliĢkilendirilmiĢtir.  

AĢağıdakilerin de aralarında bulunduğu çeĢitli faktörler alkol içiminin insan sağlığı üzerine 
bindirdiği yükün küresel bir değerlendirmesini yapmayı zorlaĢtırmaktadır:  
(i) Ġskemik kalp hastalığı ve karaciğer sirozu gibi önemli hastalıkların arka plan oranları,  
(ii) Bir çok alkol bağlantılı yaralanmanın insidansının yaĢla azalması, kanser ve iskemik kalp hastalığı 

insidansının yaĢla artması nedeniyle nüfusun yaĢ dağılımı,  
(iii) Yüksek miktarda alınması durumunda iskemik kalp hastalığına karĢı koruyucu etkinin ortadan 

kalkması nedeniyle tüketim rutinleri.  
Alkol içiminin kanserojen etki mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamıĢtır. Ancak 

muhtemel hipotezler arasında asetaldehitin genotoksik etkisi, östrojen seviyelerinde yükseliĢ, baĢka 
kanserojenler için solvent rolü oynaması, reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin üretimi ve folat 
metabolizmasının değiĢmesi bulunmaktadır. AĢağıdaki tabloda alkollü içkilerin kanserojen etkisinin 
muhtemel mekanizmaları listelemektedir (Tablo 19). Bu tablo; alkol içimi ile belirlenmiĢ bir bağlantısı olan 
kanserlerdeki bilinen veya Ģüphelenilen mekanizmalarla sınırlıdır.  

 
Tablo 19. Alkollü Ġçkilerin Kanserojen Etkisinin Muhtemel Mekanizmaları 

Mekanizma Potansiyel Hedef Organlar 

Güçlü bulgu*   

Asetaldehit‘ ten kaynaklanan DNA hasarı BaĢ, boyun, yemek borusu, karaciğer 

Yüksek östrojen miktarı Meme 

Orta güçte bulgu*   

BaĢka kanserojenlerin çözücüsü BaĢ, boyun, yemek borusu 

Reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin üretimi Karaciğer, diğerleri? 

Folat metabolizmasının değiĢmesi Kolon ve rektum, meme, diğerleri? 

Zayıf bulgu*   

Etanol‘den kaynaklanan DNA hasarı BaĢ, boyun, yemek borusu, karaciğer 

Beslenme yetersizlikleri(örneğin A vitamini) BaĢ, boyun, diğerleri 

DüĢük bağıĢıklık koruması Karaciğer, diğerleri 

Etanol‘den baĢka içeriklerin kanserojenliği BaĢ, boyun, yemek borusu, karaciğer, diğerleri? 

*Lehte bulguların öznel değerlendirmesi 
Kaynak: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2010 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Alkol içimi, madde bağımlılığı dıĢında, kanser, yaralanmalar, ruhsal ve davranıĢsal hastalıklar, 

gastrointestinal rahatsızlıklar, kalp damar hastalıkları, immünolojik bozukluklar, akciğer hastalıkları, kas ve 
iskelet sistemi rahatsızlıkları, düĢük doğum ağırlığı ve artmıĢ düĢük riskini içeren üreme ile ilgili 
bozukluklar ve doğum öncesi hasarlar gibi 60 değiĢik hastalık ve rahatsızlığa neden olmaktadır.  

Alkolle bağlantılı ölümlerin; bütün ölümlerin % 3,2'sini temsil ettiği belirtilmektedir.  
Alkol içimi, aynı zamanda, insanlarda bilinen en önemli kanser sebeplerinden biridir. Fazla 

miktarda alkol tüketen kiĢilerde ağız, boğaz, karaciğer, gırtlak, yemek borusu kanseri riski yüksektir. Meme 
kanserini arttırdığına dair kanıtlar da vardır. Alkol alan kiĢilerin sigara tüketiyor olmaları bazı ağız ve boğaz 
kanserlerinin riskini daha da yükselttiği belirtilmektedir. Aflatoksin dıĢında baĢka hiçbir beslenme 
faktörünün kanserojen etkisi hakkında bu derecede güçlü ve tutarlı kanıt bulunmamaktadır. Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri gibi alkol alımının yüksek olduğu düĢünülen bazı topluluklarda, alkol bağlantılı kanser (ve 
alkol bağlantılı diğer hastalıkların) yükü ciddi boyutlardadır. 

Ülkemizde kayıt dıĢı alkol tüketiminin fazla olduğu düĢünülmektedir. Mevcut veriler ile 
Türkiye‘de alkol tüketimi çok ciddi oranlarda görülmese de, gelecekte kanser yükü açısından önemli bir 
sorun teĢkil edebilecektir. Belirtilen nedenlerle, alkolün zararlı etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 
toplumun bilinçlendirmesine yönelik projelerin uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Anderson, P., Baumberg. B. (2006) Avrupa‘da Alkol Kullanımı Halk Sağlığı BakıĢ 

Açısıyla, Avrupa Komisyonu için Rapor, Alkol AraĢtırmaları Enstitüsü, Ġngiltere, EriĢim Adresi: 
http://ec.avropa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_tr_en.pdf  

2. Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) (2007). Ġçki, Tütün ve Tütün Ürünleri Sanayii Özel  
Ġhtisas Komisyonu Raporu, 9. Kalkınma Planı 2007-2013 EriĢim Adresi: 
www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3288/oik543.pdf 

3. International Agency for Research on Cancer (IARC),  (2008). ―Alcohol drinking‖ in Etiology 
of Cancer, World Cancer Report 2008, P. Boyle and B. Levin (eds),  WHO Press, World Health 
Organization, 20 Avenue Appia 1211, Geneva 27, Switzerland,  pp. 136-139 (Çeviri Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılmıĢtır). 

4. Mladovsky, P., Allen, S., Masseria, C., Hernandoz-Quevedo, C., McDaid, d., 
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Avropean Observatory on Health Systems and Policies, ISBN 978928904194, UK 
http://www.avro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf 

5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2010), Alcohol 
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6. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı(TKB), (2005), Distile Alkollü Ġçkiler Tebliği, Resmi 
Gazete:16.03.2005-25757. 

7. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 
2002 Alkol ve Alkollü Ġçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik ġartlar, Kurulmaları, 
ĠĢletilmeleri ve Denetlenmelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete: 
26/09/2002- 24888. 

 

1.9. DĠYET, OBEZĠTE, FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE VE KANSER 
Sağlık sadece mikroorganizmalardan ve hastalıklardan korunmak değil, bir bütün olarak 

fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Sağlığın belirleyicileri arasında yer alan yeterli ve 
dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite büyük önem taĢımaktadır.  

Beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaĢaması 
için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullanabilmesidir. AnlaĢılacağı üzere, 
anne karnında baĢlayarak yaĢamın sonlandığı ana kadar devam eden yaĢamın vazgeçilmez bir 
ihtiyacıdır. Bireylerin doğru beslenme alıĢkanlığı kazanarak yeterli ve dengeli beslenmesi, büyüme 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_tr_en.pdf
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3288/oik543.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
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ve geliĢimini tamamlamasına, hastalıklardan korunmasına ve kaliteli bir yaĢam sürmesine 
yardımcı olduğu gibi, toplumda ĢiĢmanlık (obezite), kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve 
benzeri hastalıkların görülme riskinin azalmasında, ayrıca beslenme bozukluğu (malnütrisyon), 
vitamin-mineral yetersizliği ve benzeri beslenme ile ilgili sağlık sorunlarının en aza 
indirgenmesinde de büyük önem taĢımaktadır. 

Bireylerin günlük enerji (kalori) ihtiyacı (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaĢlı, 
iĢçi, sporcu, kalp-damar, Ģeker, vb. hasta) yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 
özelliklere, hastalık durumuna göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; karın doyurmak, açlığı bastırmak veya canının çektiği 
Ģeyleri yemek, içmek değildir. Ġnsanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre 
yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için besleyici değerleri açısından 4 grup altında toplanan 
besinlerden; (Et, Yumurta ve Kurubaklagiller / Süt ve Süt Ürünleri / Taze Sebze ve Meyveler / 
Ekmek ve Tahıl Ürünleri) vücut için gerekli olan besin ögelerinin her birinden  (protein, 
karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su) günde 3 ana, 2 veya 3 ara öğün olmak üzere, 
yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan ve yaĢamın çeĢitli dönemlerinde 
gerekli kalori miktarlarını gösteren programları Ģöyledir: 24 saat için bazal metabolizma 
koĢullarında 1600 kalori gereklidir, oturarak çalıĢan eriĢkinlerin 24 saat için enerji gereksinmeleri 
2400 kaloridir. 15-18 yaĢlar arasında yani geliĢme çağında 24 saat için 3200 kalori gerekli iken, 
sürekli beden ile çalıĢanların kalori gereksinimi 3000-3500 kalori arasında değiĢmektedir. Ağır 
iĢlerde çalıĢanlar ile sporcuların kalori gereksinimleri 24 saat için 6000-8000 kalori arasında 
alınması önerilmektedir.  Bir kiĢi günde ihtiyacından fazla 100 kalori aldığında 70 gün sonra vücut 
ağırlığında bir kilogram artıĢ olmaktadır. Bu nedenle besinlerin seçiminde kalori değerlerinin göz 
ardı edilmemesi gerekmektedir. Bir küçük porsiyon patates kızartması 220, bir kutu gazlı içecek 
150, bir hamburger 260, bir poğaça 175 kaloridir. Bunun yanısıra; bir su bardağı süt 150, bir orta 
boy elma, bir dilim ekmek 70, bir yumurta 80 kaloridir. 

 

 1.9.1. AĢırı Kilo ve Obezite 
Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre obezite; ―sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal 

(hiperplazik) ve aĢırı miktarda (hipertrofik) yağ birikmesidir‖  2005 yılında yapılmıĢ olan 
projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 
milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon çocuğun da aĢırı kilolu olduğu 
belirtilmektedir.  

Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre (kg/m2) yapılmaktadır. Beden 
(vücut) kitle indeksi (BKĠ), bir bireyin kilosunun (kg olarak) boyunun (Metre olarak) karesine 
bölünmesi ile belirlenmektedir (BKĠ: Ağırlık (kg) / Boy Uzunluğu (m)2 ). BKĠ 25.0-29.9 arasında 
olan bireyler kilolu/toplu/hafif ĢiĢman olarak, BKĠ indeks değeri 30.0-34.5 arasında olan bireyler 
1inci derece ĢiĢman, BKĠ indeks değeri 35.0-39.9 arasında olanlar 2 nci derece ĢiĢman, BKĠ indeks 
değeri ≥ 40.0 olanlar ise 3 üncü derece ĢiĢman bireyler olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası 
standartlara göre de, BMI değeri 25 ile 29.9 kg/m2 arasında olan yetiĢkinler kilolu olarak, BMI 
değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar ise obez olarak değerlendirilmektedir. 

Amerika Ulusal Sağlık ve Beslenme AraĢtırması (NHA-NES) 1999-2000 verilerine göre 
ABD‘de toplumun %  64.5‘ ini kilolu+ĢiĢman bireyler (BKĠ > 25 kg/m2) oluĢturmaktadır. Obezite 
prevelansı ise %  30.5‘ tur. Ülkemizde ise yapılan bir çalıĢmada (TURDEP) bu oran % 22.3 (BKĠ > 
30 kg/m2) bulunmuĢtur. Kadınlarda bu oran %  30, erkeklerde ise %  13‘ tür. TEKHARF (Türk 
EriĢkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalıĢmasında ise (1990-2002 uzunlamasına 
çalıĢma) erkeklerde % 15.9, kadınlarda % 46.6‘dır. Bu verilerle ülkemizde yetiĢkin nüfusun 
(yaklaĢık 35 milyon) yaklaĢık 10 milyondan fazlasının ĢiĢman olduğu söylenebilir. Bu rakam 
çocuk ve adolesan ĢiĢmanlarda %  9 (yaklaĢık 2 milyon) çıkmaktadır.  
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DSÖ‘nün verilerine göre Türkiye‘deki obez ve kilolu kadın ve erkeklerin nüfusa göre  
%lerinin seçilmiĢ ülkelerle karĢılaĢtıran tablo (Tablo 20) ve grafikler (ġekil 15) aĢağıda verilmiĢtir. 

  
Tablo 20. Türkiye ile Bazı Ülkelerde Obez ve Kilolu KiĢi Oranının KarĢılaĢtırması 

Ülkeler 
Obez ( % , BKĠ>=30) Kilolu (% , BKĠ>=25) 

Kadın Erkek Kadın Erkek 

Türkiye 23,9 15,6 58,4 61,6 

Ġngiltere 23,0 22,3 56,6 66,3 

ABD 34,3 33,1 61,3 72,1 

Almanya 20,2 17,1 59,0 75,5 

Hollanda 9,5 7,2 34,6 40,8 

Fransa 17,6 16,1 41,4 57,2 

Yunanistan 13,5 13,2 48,1 67,1 

Macaristan 18,2 17,1 49,4 58,9 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 

  
ġekil 15. Türkiye Obez/Kilolu Kadın/Erkek Nüfus Oranının Bazı Ülkelerle 

KarĢılaĢtırması 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
2015 yılında yaklaĢık 2.3 milyar yetiĢkinin aĢırı kilolu ve 700 milyondan fazla kiĢinin de 

obez olacağı tahmin edilmektedir. Son 25 yılda vücut ağırlık artıĢına paralel olarak morbid obez 
(3. derece obez) bireylerin oranı giderek artmaktadır. Harcanandan daha fazla enerji alımı ve/veya 
fiziksel aktivitenin az veya çok az oluĢu obezite ile yakından iliĢkilidir. 

DSÖ‘ndeki en son verilere göre dünya obez haritası ġekil 15‘de, kilolu haritası ise ġekil 
16‘da  verilmiĢtir. 
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ġekil 16.Dünya Obez YetiĢkin Haritası 
(% , BKĠ >=30.0) 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 

 
ġekil 17. Dünya Kilolu YetiĢkin Haritası 
(% , BKĠ >=25.0) 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Obeziteye neden olan etmenler; sedantel yaĢam, diyetle alınan yağ miktarı ve ayaküstü 

beslenme/hazır gıda (fast food) tüketme alıĢkanlığı olarak sıralanmaktadır.  AraĢtırmalar sedanter 
bir yaĢam tarzı ve fiziksel aktivite yetersizliği ile obezite arasında çok yakından bir iliĢki olduğunu 
göstermektedir. Fast food beslenme (hazır gıda/ayaküstü beslenme) alıĢkanlığı ile günlük enerjinin  
%  33-35‘ i, kimi zaman da %  40‘ ı yağlardan gelmektedir. Olumsuz beslenme alıĢkanlıkları da 
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doymuĢ yağ asitlerini (SFA) arttırmakta, aĢırı yağ tüketimi, besinlerin piĢirilmesinde kullanılan, 
kavrulan ve kızartılan besinlerdeki trans yağ asitlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu Ģekilde 
beslenme tarzı, alınan enerji miktarının yanısıra doymuĢ yağ miktarının artmasına ve besinin 
yanarak piĢmesinden oluĢan (döner, kebap vb.) hidrokarbonlar ve insan sağlığına olan diğer 
olumsuz etkilerinden dolayı kanserojenik olarak değerlendirilen maddelerin ortaya çıkmasına 
ortam sağlamaktadır. 

Yapılan araĢtırmalar, endüstrileĢmiĢ ülkelerin çoğunda, kiloluluk ve obezite gittikçe 
arttığına iĢaret etmektedir. Uzmanlar bu durumun, gelecekte bazı kanserlerin gittikçe artmasına 
katkıda bulunacağına iĢaret etmektedir. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, Ģu anda gözlenmekte 
olan eğilimler tersine çevrilmediği takdirde, kiloluluk ve obezite kanser insidansının daha da 
artmasına önemli katkıda bulunacağı ifade edilmektedir. 

Vücut ağırlığı ve vücut yağ oranının artması, endokrin ve metabolik değiĢikliklerle 
karakterize olup çok sayıda kronik hastalıkla iliĢkili olduğu bildirilmektedir. Günümüzde, obezite; 
koroner kalp hastalıkları, inme, hipertansiyon, diyabet vb. hastalıkların ortaya çıkmasına neden 
olduğu gibi çeĢitli kanser türleri için de önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Diğer 
taraftan, yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda; diyetle kardiyovasküler hastalıklar arasında güçlü 
iliĢkiler bulunmuĢ olmakla birlikte, diyet ve kanser çok zorlu ve karmaĢık bir araĢtırma alanı 
olarak kalmıĢtır. 1960‘ larda, ekolojik gözlemler yağların alımıyla kolorektal ya da meme 
kanserinden mortalite arasında bazı karmaĢık iliĢkilere iĢaret etmiĢtir. Amerika BirleĢik 
Devletleri‘nde yeni kanser vakalarının tümünün %  3.2‘sinin obezite ile bir Ģekilde bağlantılı 
olduğu düĢünülmektedir. Yine bu ülkedeki kanserden ölümlerin erkeklerde %  14, kadınlarda ise 
%  20‘sini kilolu ve obez bireyler oluĢturmaktadır.  

Kilolu olmak ve obezlik; kardiyovasküler hastalıklar, diabetes mellitus ve artritis için 
önemli risk faktörlerindendir. Bir IARC (International Agency for Research on Cancer) ÇalıĢma 
Grubu kilolu olmanın ve obezitenin kadın ve erkeklerde özofagus kanseri, böbrek kanseri; 
erkelerde kolon kanseri; menopoz sonrası kadınlarda meme ve endometriyal kanser ile tutarlı 
biçimde iliĢkili olduğunu bulmuĢtur. Sistematik IARC incelemesinde de aĢırı kilo ya da obezitenin 
prostat kanseriyle bir iliĢkisi olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı sonucuna varmıĢtır. Daha 
yakınlarda yapılan kohort çalıĢmaları ve bir meta analiz de IARC incelemesinin bulgularını teyit 
etmekte ve kadınlarda safra kesesi kanserinde obezitenin rol oynadığına dair kanıtlar eklemektedir.  

Obezite; kanser riskini, vücutta meydana gelen hormonal ve metabolik değiĢiklikler 
sonucu kanser oluĢumuna neden olan faktörlerin artıĢı ile arttırmaktadır. Obez bireylerde, yağ 
hücreleri tarafından kana salınan çeĢitli hormonlar ve bazı büyüme faktörlerinin çok fazla 
miktarlarda ve sürekli olması, hücreleri daha fazla büyümeleri ve bölünmeleri yönünde uyarmakta 
ve bu durum kanser oluĢumunu tetiklemektedir.  

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde yapılan bir araĢtırmaya göre, bireylerin yalnızca           
% 25‘ inin, obezite ve kanser arasında bir iliĢkinin varlığından haberdar olduğu bildirilmektedir. 
Obezite ile erkeklerde; kolon, rektum, pankreas, mide, böbrek, safra kesesi, prostat kanserleri riski; 
kadınlarda ise; mide, kolon, böbrek, safra kesesi, meme, endometrium (rahim), over ve serviks 
kanserleri riski artmaktadır. 

Vücut ağırlığındaki kayıp ile kanser oluĢum riski arasında yapılan çalıĢmalar bize henüz 
net bir sonuç vermese de, özellikle meme kanseri için vücut ağırlığı kaybının kanserin riskini 
düĢürdüğü ve olumlu etkisinin olduğu savunulmaktadır. Obezite ve çeĢitli kanserler arasındaki 
iliĢkiden yola çıkılarak, bir hastalığa bağlı olmaksızın vücut yağ dokusundaki azalmanın kanser 
riskini azaltacağı yönünde yaklaĢımlar bilimsel çevreler tarafından onaylanmaktadır. 

 

 1.9.2. Diyet ve YaĢam Tarzı 
Son 50 yıl içinde, çoğu endüstrileĢmiĢ ülkede mide kanseri insidansı ve mortalitesi 

dramatik ölçüde düĢmüĢtür. Bu düĢüĢ kısmen gıda muhafaza yöntemlerindeki değiĢiklikler 
nedeniyledir (örneğin tuzlama ya da tütsüleme yerine buzdolabı) ve beslenme alıĢkanlıkları 
(örneğin daha fazla taze meyve ve sebze olması) nedeniyledir. BaĢka hastalıklar için ya da 
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özellikle Helicobacter pylori‘nin yok edilmesi için antibiyotik tedavisi sonucu midede bu 
bakterinin kolonizasyonunda düĢüĢ olması da muhtemelen mide kanseri yükünün azalmasına 
neden olmuĢtur. Tüm bu gözlemler, kanserden sorumlu genetik olmayan baskın faktörün beslenme 
olduğu hipotezine yol açmıĢtır.  

Diyet ve beslenme faktörleri; 1940‘ lardan itibaren kanser etiyolojisinde önemli dikkat 
odakları olmaya baĢlamıĢtır. Yapılan araĢtırmalarda, baĢlangıçta kimyasal kanserojenleri alan 
hayvanlarda belirli diyetlerin etkileriyle ilgilenilmiĢtir. Daha sonra, insanlarda kanser riskiyle 
potansiyel iliĢkiler üzerinde durulmaya baĢlanmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda elde edilen bulgular; diyette yer alan bir gıdanın tek 
baĢına doğrudan kanseri önleyici yada azaltıcı bir etkisinin olduğuna dair kesin bir kanıta 
ulaĢtırmamıĢtır. Bununla birlikte yapılan çalıĢmalarda; günlük diyette yer alan bazı gıda 
maddelerinin kanserden korunmada önemli olabileceğini gösterirken, bazı gıda maddelerinin 
ve/veya içerdikleri bazı maddelerin ise potansiyel olarak kanser riskini arttırıcı etki 
gösterebileceğine dair kanıtlara da ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, kanserde en önemli risk faktörlerinden biri 
olan obeziteden korunmak ve sağlıklı kiloya ulaĢabilmek için kiĢiye özel diyetin uygulanması 
gerektiğine de iĢaret edilmiĢtir. 

 

 1.9.3. Fiziksel Aktivite 
Fiziksel aktivitenin kanserden koruyucu etkisi olduğuna dair kanıtlar bir IARC ÇalıĢma 

Grubu tarafından değerlendirilmiĢ ve kolon ve meme kanserlerinde ― insanlarda fiziksel aktivitenin 
kanseri önleyici bir etkisi olduğuna dair yeterli kanıt olduğu‖ sonucuna varılmıĢtır; fiziksel 
aktivitenin süresinin ve yoğunluğunun artmasıyla önleyici etki artmaktadır. Bu koruyucu etki 
vücut ağırlığının etkisinden bağımsızdır. Bunun tersine, fiziksel inaktivite, kanserde bir risk 
faktörüdür.  

Kanseri önlemek için optimum fiziksel aktivite düzeyinin tahmin edildiği bir çalıĢmanın 
henüz yapılmadığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, kolon kanserinde fiziksel aktivite için 
IARC ÇalıĢma Grubu riskin düĢmesinde en yüksek etkiyi görmek için günde en azından 30 dakika 
orta düzeyde fiziksel aktivitenin gerekebileceği‖  öne sürülmüĢtür. Meme kanseri için, ―çoğu 
kadınlarda risk düĢüĢü alıĢılmıĢ mesleki ve ev aktivitelerine ek olarak günde 30-60 dakikalık orta-
yüksek düzey aktivite ile baĢlamaktadır. 

 

 1.9.4. YaĢam Tarzı-Diyet-Kanser Ġ liĢkisinde Yeni YaklaĢımlar 
Sıkı bir vejeteryan diyet (yani et olmaması, çok düĢük yağ olması ve bazen de hiçbir 

hayvansal ürün olmaması) izleyen kiĢilerde hastalık oluĢumu ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. En 
çarpıcı gözlem vejeteryanlarda meme ve prostat kanserlerinin arka plan popülasyonu ile aynı 
olması, kolorektal kanser insidansının ise arkaplan popülasyonununkinin yarısı kadar olmasıdır. 
Bir baĢka ilginç nokta, kanser riski (örneğin kolorektal kanser riski) düĢüĢünün büyüklüğünün esas 
olarak vejeteryan olmadan ziyade, ince vücut kitle endeksi ve düzenli fiziksel egzersiz ile daha 
iliĢkili olmasıdır. Bu gözlemler, hastalık ve özellikle de kanser olasılığını etkileyen asıl önemli 
olanın belirli bir besin ya da besin sınıfı değil, diyet örüntüsü (tarzı/biçimi)  ile yaĢam tarzı 
alıĢkanlıkları olduğu hipotezini ortaya çıkarmıĢtır.  

Bu hipotezin bilimsel iliĢkisi yakın bir zaman önce yapılan ve karbonhidrat, bitkisel yağ, 
balık, meyve ve sebze açısından zengin, et ve hayvansal yağ açısından fakir ―Akdeniz diyeti‖ne 
yakın bir diyet izleyen bireylerde, genel mortalitede, kanser, kardiyovasküler mortalitelerinde ve 
kanser ve kardiyovasküler olmayan mortalitelerde risk azalması gösteren kohort çalıĢmalarıyla 
sergilenmektedir.  

Tipik olarak Akdeniz diyetinin bir parçası olan ya da tipik olmayan diyet kalemlerinin 
hiçbirinin hastalık ya da ölümle iliĢkisi yoktur ya da pek az iliĢkisi vardır. Fakat kanser ve 
kardiyovasküler hastalıkların azalmasına katkıda bulunan diyet kalemlerinin kombinasyonudur. 
Bunun tersine, böylesi bir kombinasyonun olmaması, kanser ve kardiyovasküler hastalıkların 
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riskinin azalmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, Akdeniz diyetinin izlenmesi, daha az sigara 
içme, daha az obezite, daha fazla fiziksel aktivite ile de iliĢkilendirilmiĢtir. Dolayısıyla, Akdeniz 
diyeti daha çok daha sağlıklı bir yaĢam biçimi ile iliĢkilendirilebilir ve bu da bu diyet örüntüsüyle 
ilgili sağlık yararlarına katkıda bulunur.  

Ayrıca hipoteze uygun olarak, bir baĢka ileriye dönük çalıĢma, fiziksel aktivite, sigara 
içmeme, obez olmama ve daha yüksek serum vitamin C düzeylerinin kombinasyonunun daha 
düĢük ölüm oranlarıyla iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. 

Umut vadeden bir baĢka alan, çeĢitli gıda kalemlerine ve davranıĢlarına maruziyetin 
anket formlarında olduğundan daha güvenilir yansımalarını vermesi olasılığı olan maruziyet 
biyomarkörlerinin kullanımıdır. Örneğin plazma fosfolipid elaidik asit düzeyi, diyette mamul 
gıdaların alımının iyi bir biyomarkörüdür. Bir kohort çalıĢmasının sonuçları, fosfolipid elaidik asit 
plazma düzeyleriyle meme kanseri oluĢumu arasında kuvvetli bir iliĢki olduğunu göstermektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR  
Bireylerin günlük enerji (kalori) ihtiyacı (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaĢlı, 

iĢçi, sporcu, kalp-damar, Ģeker, vb. hasta) yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 
özelliklere, hastalık durumuna göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak 
uzun süre yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için besleyici değerleri açısından 4 grup altında 
toplanan gıdalardan (et, yumurta ve kurubaklagiller /süt ve süt ürünleri/ taze sebze ve meyveler / 
ekmek ve tahıl ürünleri), vücut için gerekli olan besin ögelerinin her birinden (protein, 
karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su) günde üç ana, iki veya üç ara öğün olmak üzere, 
yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü‘ne (WHO) göre obezite;sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında 
anormal ve aĢırı miktarda yağ birikmesidir. Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre 
(kg/m2) yapılmaktadır. BKĠ değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar obez  (ĢiĢman) olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılında yapılmıĢ olan projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar 
yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon 
çocuğun da aĢırı kilolu olduğu belirtilmektedir.  

2015 yılında dünyada yaklaĢık 2.3 milyar yetiĢkinin aĢırı kilolu ve 700 milyon‘dan fazla 
kiĢinin de obez olacağı tahmin edilmektedir. Harcanandan daha fazla enerji alımı ve/veya fiziksel 
aktivitenin az veya çok az oluĢu obezite ile yakından iliĢkilidir.  

Fazla kilolu olmak kanser riski ile ilgili iliĢkilendirilen önemli yaĢam faktörlerindendir. 
Kadınlarda meme kanseri (ileri yaĢlardaki kadınlar), endometriyal kanser ve karaciğer, kolon ve 
yemek borusu kanserleri ile obezite arasında bir iliĢki vardır. Obezite ve fiziksel aktivitenin 
olmaması kolon, endometriyal, böbrek ve yemek borusu kanserlerinin % 30‘u ile 
iliĢkilendirilmiĢtir. Ġleri yaĢtaki kadınlardaki meme kanserininde % 30‘u için aynı durum söz 
konusudur. Günde 30 dakika olacak Ģekilde haftanın birçok gününde egzersiz yapmanın (bu 
egzersiz 30 dakika normal tempoda yürüyüĢ yapmak ile de olabilir) bile tek baĢına meme ve kolon 
kanseri riskini düĢürebilir. YaĢı 20 ve üzerinde olan yetiĢkinler için Beden Kitle Ġndeksi değerinin 
25‘ in altında olması amaçtır.  

DSÖ verilerine göre, ne yazık ki ülkemiz gerek dünya ülkeleri arasında gerekse AB 
ülkeleri arasında kilolu nüfus oranı en yüksek ülkelerden biridir. Bu nedenle obezite mücadelesi 
kanser önleme konusunda ülkemizin en önemli sağlık stratejilerinden birisi olmalı ve Sağlık 
Bakanlığının baĢlatmıĢ olduğu Obezite Kontrol Programı her yönü ile desteklenmeli ve takip 
edilmelidir. 
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1.10. KANSER EPĠDEMĠYOLOJĠSĠNDE AĠLESEL KANSERLERĠN ROLÜ  
Kanser, yaĢanılan çevrede karĢılaĢılan ve/veya hücrede ortaya çıkan, fiziksel kimyasal ya 

da biyolojik etkenlere maruz kalınması nedeniyle normal hücre DNA‘sının değiĢime uğraması 
sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Normal hücre DNA‘sının değiĢime uğraması mutasyon 
olarak adlandırılır. Örneğin böyle bir genetik değiĢiklik (mutasyon) ultraviyole B ıĢınımına bağlı 
olarak p53 tümör baskılayıcı geni gibi hücre için önemli genlerin yapısını ve iĢlevini bozarak deri 
kanserine yol açabilir. Deri kanseri örneğinde görüldüğü Ģekilde kansere yol açan bu mutasyonlar 
farklı çevresel etkenler sonucu ortaya çıkabildiği gibi anne ya da babadan kalıtım yolu ile de 
çocuklara geçebilmektedir.  

Çevresel ve kalıtsal faktörlerin kanser oluĢumuna katkıları kanser türüne ve yaĢanılan 
çevreye göre değiĢmektedir. Sadece çevre etkisi ile ortaya çıkan kanser tipleri söz konusu iken 
sadece tek gende bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan kanser türleri de vardır. Örneğin hemen tüm 
karaciğer kanser vakaları hepatit virüsleri (HBV ve HCV) gibi biyolojik ya da aflatoksin gibi 
kimyasal etkenlere maruz kalınması sonucu geliĢmektedir. Karaciğer kanser vakalarının 
geliĢiminde tek baĢına önemli kalıtsal bir faktör varlığı gösterilememiĢtir. Buna karĢın, en sık 
rastlanan kanserlerden olan meme ve kalın bağırsak kanserlerin % 5-10 kadarının, günümüzde iyi 
tanımlanmıĢ genlerdeki mutasyonlar sonucu oluĢtuğu kabul edilmektedir. Yüksek penetranslı 
(ilgili hastalık genini taĢıyanlarda hastalığın ortaya çıkması oranı) genlerdeki bu mutasyonu 
taĢıyan kiĢilerin hayatları boyunca kanser geliĢtirme olasılığı ise çevre faktörlerinden bağımsız 
olarak % 100‘ lere varmaktadır. Diğer taraftan, yine meme ve kalın bağırsak-rektum kanserlerinin 
bir grubunda, incelenen topluma ve yayınlara göre değiĢmekle beraber ailesel yığılım gösteren 
vakaların sayısının % 15-20 arasında olduğu bildirilmiĢtir. Bu ailesel kanserlerin ise düĢük 
penetranslı genlerin ya da düĢük penetranslı genler ve çevresel faktörlerin aralarındaki karĢılıklı 
etkileĢimi sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu tip ailesel yığılım gösteren kanserlerde tek 
baĢına bir gendeki mutasyon kanser geliĢimi için yeterli olmamakta, düĢük penetrans genlerinde ek 
mutasyonlar ve/veya çevresel faktörler bireyde kanser oluĢumu için gerekmektedir. 

KiĢinin genetik yapısı kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, kiĢinin 
çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Bir baĢka deyiĢle, genetik yapı çevresel 
faktörlerin zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir 
faktördür. Görülüyor ki kanser oluĢumunda, çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup etkin 
bir kanser kontrol politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte 
incelenmesi gerekir. Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün 
incelenmesi üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ, elde edilen bulgular toplum 
düzeyine taĢınamamıĢtır. Bunun ana nedenleri Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

1- Kanser için risk oluĢturacak bölgesel çevre risk haritaları ülkemiz için mevcut 
değildir. 

2- Kanser kontrolünde saptanan çevresel etkenleri kontrol etmek genetik nedenleri 
kontrol etmekten daha etkin çözümler üretebilir inancı yaygındır. 

3- Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler 
geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde aydınlatılmaya baĢlanmıĢ daha henüz tüm kanser yatkınlık ya da 
direnç genleri tanımlanamamıĢtır.  

4- Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır.  

http://apps.who.int/bmi/index.jsp
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5- Kanser kayıt sistemleri ailesel/bölgesel birikimleri saptamaktan uzaktır. Bu birikimleri 
saptamaya yönelik kayıt sistemleri ise etik sorunları beraberinde getirdiği için tercih 
edilmemektedir.  

6- Genetik yatkınlıklara yönelik moleküler genetik çalıĢmalarda kullanılan istatistik 
analizlerin güvenilirliği etnik özelliklere göre belirlenen gen yapılanmalarından çok Ģiddetle 
(prevelans ile) etkilenir. Ülkemizde etnik bilgilerin sağlıklı olarak elde edilemeyiĢi yüksek 
maliyetlerine karĢın bu analizlerin güvenilirliğini düĢürmektedir. 

Tüm bu nedenlerden ötürü genetik yatkınlıklar konusunun kanser çalıĢmalarında göz 
ardı edilmesi kanser kontrol programlarının etkinliğinin düĢmesine, kanser yığılımı olan 
bölgelerde çevresel etkenlere karĢı gereksiz bir paniğin yaĢanmasına, çevre faktörlerinin etkin 
olarak kontrol edilemeyiĢine ve genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, semptom öncesi 
tedavi ve bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetinin kanser konusunda verilememesine 
yol açmaktadır. 

Öte yandan genetik faktörlerin rol oynadığı ailesel kanser vakaları halk sağlığı açısından 
önem arz etmektedir. Sık görülen kanser türleri için toplum taraması günümüzdeki teknolojik 
ilerlemeler nedeniyle olası olmakla birlikte uygun maliyetli olmadığı için uygulanamamaktadır. 
Ancak ailesel kanser vakaları söz konusu olduğunda bu aile bireyleri yüksek sıklıkla ve sporadik 
(tek tük görülen) vakalara göre çok daha erken yaĢlarda kanser geliĢtirme riski taĢıdıklarından bu 
aile bireylerinde klinik tarama test ve giriĢimlerinin yapılmasının gerekliliği artık kabul 
edilmektedir. Ailesel kanserlere yol açan genetik değiĢikliklerin bulunarak aile fertlerinin kanser 
geliĢtirme risklerinin hesaplanması artık pek çok klinikte yapılan bir uygulama olup, genetik tanı, 
klinik takip, önleyici tıbbi ve cerrahi tedavilerin ailesel kanser vakalarında morbidite ve mortaliteyi 
önemli ölçüde azalttığı bildirilmiĢtir.  

Bu yönler göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB) 
koordinasyonunda farklı üniversitelerin katılımı ile ―Ulusal Genetik GeçiĢli Kanserler ÇalıĢma 
Grubu‖ pilot çalıĢması baĢlatılmıĢtır. Bu grup ilk olarak birinci basamak hizmet birimleri ile 
bağlantı kurarak ailesel yığılım gösteren kanser vakaları bulunan bölgeleri kabaca belirleme 
çalıĢması yapmıĢtır. Bu belirlemede: 

1- Tek bir kanser türünün aynı bölgede/aynı ailede birikim göstermesi 
2- Farklı kanser türlerinin aynı ailede yığılım göstermesi  
3- Kanser vakalarının en azından birinde kanserin beklenen yaĢtan çok daha erken ortaya 

çıkması kriterleri dikkate alınmıĢtır. 
KSDB kayıtlarına göre ülkemizde kanser insidansı bölgelere göre farklılık 

göstermektedir. Bu bölgeler içinde üzerinde en çok çalıĢılan bölge Göreme; Tuzköy kasabası ve 
Karain köyüdür. Bu bölgelerde kanser ölümlerinin % 70‘ inin mezotelyomaya bağlı olduğu 
bilinmektedir. Bu vakaların etiyolojisinde ortamda bulunan zeolit mineralleri sorumlu tutulmakla 
(BarıĢ ve ark, 1987) birlikte son yıllarda bölgede yapılan çalıĢmalar ailevi genetik yatkınlığın da 
bu olayın ortaya çıkmasında rol oynayabileceğini göstermiĢtir. (Konu hakkında detaylı bilgi 
―Ülkemizde NevĢehir Ġli Tuzköy Kasabası ile Sarıhıdır ve Karain Köylerinde Zeolit Nedenli 
Mezotelyoma Sorunu‖ bölümünde yer almaktadır). Akciğer kanseri ülkemizde Tuzköy yöresinin 
dıĢında özellikle Toroslarda bulunan bazı dağ köylerinde de ailevi yüklülük göstermektedir. Bu 
bölgelerdeki kanser artıĢlarının da genetik çevre iliĢkisi göz önüne alınarak incelenmesine gerek 
vardır. 

Kanserlerde genetik yatkınlığın ikinci bir göstergesi de farklı tip kanserlerin aynı aile, 
köy ya da ortak etnik kökene sahip bireyler arasında görülmesidir. Bu tip bildirimlerde çevre 
faktörlerine ait çalıĢmalar tamamlanırken detaylı aile ağacı analizlerinin de yapılması uygun olur. 
Ailevi kanserlerde kanser yatkınlığı sendromları önemli bir yer tutar. Erken yaĢlarda ortaya çıkan, 
baskın etkili bir genle kalıtılan, yumuĢak doku ve kemik sarkomları, meme kanseri, lösemi, 
melanom, kolon, pankreas, adrenal doku kanserleri gibi farklı organ kanserlerinin aynı aile içinde 
yüklülük gösterdiği Li-Freumani Sendromu bu grup kanserlere bir örnektir. Bu sendromların 
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çoğunda kanser çevreden bağımsız olarak tek gendeki bozukluk sonucu ortaya çıkar. Ancak çevre 
faktörlerinin genlerin ifadelerini nasıl değiĢtirdiği yönünde bir bilgi de pek yoktur.   

Ülkemiz gibi erken evlilik yaĢı ve yüksek doğum oranına sahip ülkelerde kanser 
yatkınlığı sendromu bulunan ailelerin bölgesel kanser rakamlarını değiĢtireceği açıktır. Detaylı bir 
aile analizi çalıĢması yapılmadan genetik-çevre faktörlerinin olaya katkısı anlaĢılamayacağı için bu 
tip bölgelerde yaĢayanlar arasında lüzumsuz panik havası yaĢanmaktadır. Bu durum ilgili 
köylerden alıĢveriĢ yapmama, kanserin bulaĢıcı olabileceği korkusu gibi bilimsel destekten yoksun 
korkularla beslenmektedir. 

Ülkemizde yerel kanser yığılımı ile ilgili kanser çalıĢmalarının yanısıra, muhtelif 
bölgelerden 30 meme-yumurtalık kanseri ailesi belirlenerek bu ailesel kanser sendromundan 
sorumlu olduğu gösterilmiĢ olan BRCA1 ve BRCA2 genleri analizlerine baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢma 
ile bu ailelerdeki kanserlerin genetik faktörlerinin belirlenmesi ve genetik değiĢikl ik tespit edilen 
ailelere genetik danıĢmanlık verilmesi planlanmaktadır. Türkiye‘de BRCA ile ilgili en geniĢ 
çalıĢma bu yıl yayınlanmıĢtır. 2005-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi‘nde yapılan ve 
667 yumurtalık kanserli olgunun değerlendirildiği bir çalıĢmada, tüm olguların % 9.8‘ inde BRCA 
mutasyonu saptanmıĢtır. Ülkemize has yeni mutasyonların da bulunduğu bu çalıĢmada, çok ilginç 
bir bulgu olarak, esasen BRCA genlerinde tek gen mutasyonlarından çok, büyük genomik 
değiĢikliklerin (Large Genomic Rearrengement-LGA) olduğu ve bu LGA‘ ların da ailesel meme-
over kanseri öyküsü olan kiĢilerde tarama amaçlı kullanılabileceği öne sürülmüĢtür. 

ġu anda KSDB altında baĢlatılan çalıĢmaların devamı farklı üniversiteleri ve farklı 
disiplinleri aynı hedefe yönelik olarak bir araya getirerek ülkemiz için bir zorunluluk olan çevre ve 
genetik risk haritalarının çıkartılmasına yardımcı olacaktır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR: 
Kanser oluĢumunda, çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup, etkin bir kanser 

kontrol politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte 
incelenmesi gerekir. Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün 
incelenmesinin üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ olduğu, elde edilen bulguların 
toplum düzeyine taĢınamamıĢ bulunduğu gözlemlenmektedir. Bunun ana nedenlerine yönelik 
yapılması gereken çalıĢmalar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir:  

1- Kanser için risk oluĢturacak bölgesel çevre risk haritaları ülkemiz için 
geliĢtirilmelidir.  

2- Kanser kontrolünde saptanan ―çevresel etkenleri kontrol etmek genetik nedenleri 
kontrol etmekten daha etkin çözümler üretebilir‖  inancı kırılmalıdır. 

3- Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler 
konularında gerekli bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilerek kanser yatkınlık ya da direnç genleri 
tanımlanmasına çalıĢılmalıdır.  

4- Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmalara ağırlık verilebilmesi için gerekli 
bütçelerin sağlanması konusunda gayret sarf edilmelidir. 

5- Ailesel/bölgesel kanser birikimlerini saptamaya yönelik kanser kayıt sistemleri 
tasarlanmalı ve geliĢtirilmelidir.  

6- Kamusal ihtiyaçlara yönelik toplum tabanlı genetik çalıĢmalar desteklenmelidir. Bu 
tür çalıĢmalarda kamusal kurumların (KSDB ya da olası bir Onkoloji Enstitüsü) yetkili ve mali 
olarak etkin bir duruma getirilmeleri önemlidir. 

Ülkemizde, genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, semptom öncesi tedavi ve 
bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetinin kanser konusunda veri lmesi konusunda 
çalıĢılmalıdır. 
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1.11. RADYASYON VE KANSER 
1800‘ lü yılların sonunda varlığının keĢfedilmesinden sonra, radyasyon ve 

radyoaktivitenin birçok kullanım alanı keĢfedilmiĢ ve bundan istifade edilmeye baĢlanmıĢtır. Tıp 
bilimi, radyasyonun giricilik özelliğinin kullanıldığı alanların ilkidir ve X -ıĢınları insan ile ilgili 
çalıĢmalarda ve tedavide devrimsel geliĢmelere neden olmuĢtur. Fakat çok erken safhada 
yararlarının yanısıra bazı riskleri de içerdiği anlaĢılmıĢ ve kiĢilerin radyasyondan korunması 
gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Radyasyonun kullanımında faydalar ve riskler dengesi söz konusudur. 
Bu dengenin kurulmasına yardım etmek için radyasyon kaynakları, kullanımları ve etkileri 
anlayıĢının yayılmasının yanında radyasyondan korunma uygulamaları, teorisi, politikası ve 
mevzuatı geliĢtirilmiĢtir. 

Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya atom altı parçacıklar formunda bir enerjidir. 
Radyoaktivite, radyasyon yayan kararsız atom çekirdeğinde kendiliğinden olan değiĢimdir. Bu 
değiĢim, atomun bozunması olarak adlandırılır. Genellikle, radyoaktif atomlar, ilgili kimyasal 
elementin ― radyonüklitleri‖  (ıĢıl çekirdekleri) veya ― radyoaktif izotopları‖  olarak adlandırılırlar.  

Parçacık veya elektromanyetik dalga formundaki radyasyon, etkileĢtiği atomların 
elektronlarını koparacak kadar yeterli enerjiye sahipse atomlar yüklü hale gelir ve iyonlaĢmıĢ olur. 
Bu da iyonlaĢtırıcı radyasyon olarak adlandırılır. EtkileĢim sonucunda oluĢan iyonlar, hücrelere 
hasar veren kimyasal değiĢimlere neden olabilecek kapasitedirler. Parçacık veya elektromanyetik 
formdaki radyasyon, atomları iyonlaĢtırmada yeterli enerjiye sahip değilse iyonlaĢtırıcı olmayan 
(noniyonizan) radyasyon olarak adlandırılır.  

ĠyonlaĢtırıcı radyasyon alfa parçacıkları, beta parçacıkları, nötron veya gama ıĢınları ve 
X-ıĢınları olarak bilinen elektromanyetik radyasyon formunda olabilir. ĠyonlaĢtırıcı radyasyonun 
her bir tipi, madde (insan vücudu da dâhil) ile farklı Ģekilde etkileĢir ve bunların her biri, farklı 
tipteki malzemeyle etkin bir Ģekilde durdurulabilir (ġekil 18).  

  

 
ġekil 18. Farklı Radyasyon Tipleri Ġçin Giricilik Mesafeleri  
Kaynak: Michigan Üniversitesi, USA 
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Alfa parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılır, ağır ve yüklü oldukları için madde 

içerisinde enerjilerini çabuk kaybederler. Alfa parçacıklarını bir kâğıt tabakası veya insan 
vücudundaki ölü deri tabakası gibi az bir kalınlıktaki maddelerle durdurmak mümkündür. Alfa 
parçacıkları, doğrudan hassas hücrelerle temas edeceği için sadece ağız yolu ile vücuda alındığı ve 
teneffüs edildiği zaman insan sağlığı açısından tehlikeli olurlar.  

Beta parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılan elektronlardır ve alfa parçacıklarına 
göre madde ile daha az etkileĢime girerler ve böylece maddenin daha içlerine nüfuz edebilirler. 
Plastik veya metal gibi ince nesnelerle durdurulabilirler ve alfa parçacıklarında olduğu gibi ağız 
yoluyla vücuda alındığı veya solunduğu zaman tehlikelidirler. IĢınlanma yeteri kadar büyük ise 
deriye radyasyon hasarı verebilirler.  

Gama ıĢınları ve X-ıĢınları, her ikisi de elektromanyetik dalgalardır. Gama ıĢınlarının 
kaynağı atom çekirdeğidir ve atom elektron seviyelerindeki değiĢim sonucu meydana gelir. 
Röntgen ıĢınları da denilen X ıĢınları, görünür ıĢık ve mor ötesi ıĢınları gibi dalga Ģeklindedir. Bir 
atoma dıĢarıdan gelen veya gönderilen yüksek enerjili elektronlar o atomun ilk halkalarından 
elektronlar koparırlar. Atomdan kopan bu elektronun yerine daha yüksek seviyelerden (üst 
halkalardan) elektronlar atlayarak kopan elektronun yerindeki boĢluğu doldururlar. Bu sırada 
ortaya çıkan enerji fazlalığı X ıĢını Ģeklinde dıĢarı salınır. Gama ve X-ıĢınlarının ikisi de yüksek 
enerjili elektromanyetik radyasyon formunda olduklarından madde ile daha az etkileĢime girerler. 
En iyi, kalın kurĢun tabakası veya yoğun malzemelerle durdurulabilirler.  

Nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunurlar ve çarpıĢma veya fisyon ile açığa çıkarlar. 
Yüksüz oldukları için madde ile zayıf etkileĢime girerler ve dolayısıyla madde içerisine kolaylıkla 
nüfuz edebilirler ve kolayca durdurulamazlar. Kalın beton tabakası veya hidrojen atomları 
açısından zengin (su veya yağ gibi) bir malzemeyle durdurulabilirler.  

 

 1.11.1. Radyasyon kaynakları 
Radyasyon kaynakları doğal ve yapay olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar: 
  

Doğal Radyasyon 
ĠyonlaĢtırıcı veya iyonlaĢtırıcı olmayan doğal radyasyon kaynakları ―kozmik‖  veya 

―karasal‖  olarak tanımlanabilirler. Gökyüzünden gelen kozmik radyasyon, yıldızların oluĢumu ve 
ömrünü tamamlaması gibi çeĢitli olaylarla oluĢmaktadır. Kozmik radyasyonun dünyada bizi 
ilgilendiren Ģimdiye kadarki en büyük yayıcısı güneĢtir. Karasal radyasyon ise dünyanın 
kendisinden gelmektedir ve yer kabuğunda baĢlangıçtan beri var olan bozunmalar ve kozmojenik 
radyonüklitlerle oluĢurlar. Uranyum ve toryum elementi milyonlarca yıldır azar azar bozunarak 
iyonlaĢtırıcı radyasyon yayarlar ve en sonunda, kararlı ve radyasyon yaymayan kurĢuna 
dönüĢürler. Uranyumun bozunma zincirlerinin üyelerinden birisi olan radon, dünya yüzeyine yakın 
bir yerde oluĢursa atmosfere gaz halinde dağılır. Radyasyon, sadece direkt olarak dünyadaki 
kaynaklardan yayılmaz, aynı zamanda yaĢadığımız yerdeki radyoaktif elementlerin çeĢidine ve 
miktarına bağlı olarak az ya da çok miktarda soluduğumuz atmosferde de bulunur.  

Bitkiler ve hayvanlar çevreden radyoaktif maddeleri soğurdukları için yiyeceklerimiz 
bile doğal olarak radyoaktiftir. Sonuç olarak, vücudumuzda özellikle kemiklerimizde az miktarda 
Karbon-14, Potasyum-40 ve Radyum-226 bulunmaktadır. Potasyum önemli bir besin mineralidir 
ve muz, potasyum açısından oldukça zengin olup radyoaktif izotop Potasyum-40 içermektedir. 
Doğal olarak oluĢabilen, aynı zamanda insan üretimi de olan (yapay) ve dünyadaki suların bir 
kısmında oluĢan hidrojen izotopu trityum, vücudumuzda özellikle yumuĢak dokular ve kan 
dolaĢımında az miktarda bulunur.  

 Yapay Radyasyon  
Nükleer enerjinin ve bilimin geliĢmesi, çeĢitli yeni radyasyon kaynaklarının (yapay 

radyasyon) üretimini mümkün hale getirmiĢtir. BaĢlangıçta yer üstünde gerçekleĢtirilen nükleer 
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silah denemeleri, dünyanın en üst atmosfer tabakasında çok miktarda radyoaktif maddelerin 
birikmesi ile sonuçlanmıĢtır. Kuzey yarımküre nüfusunun büyük çoğunluğu ve güney 
yarımkürenin bir kısmı bu maddelerden kaynaklanan radyasyona maruz kalmıĢ ve halen 
kalmaktadır. 

1950‘ li yıllardan beri nükleer gücün geliĢimi yakıt çevrimindeki çeĢitli aĢamalarda 
atmosfere ve sulara radyoaktivite salınmasına neden olmaktadır. Bu radyoaktivite salımı, 
çoğunlukla kullanılmıĢ yakıtın yeniden iĢlenmesi ve az miktarda da yakıt imalatı ve güç 
üretiminden kaynaklanmaktadır.  

Radyasyon, keĢfedildiğinden beri tıp biliminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 
X-ıĢınının kullanılmasıyla önemli miktarda iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kalınmaktadır. Son 
yıllardaki geliĢme ise, cerraha cerrahi aletlerini insan vücudunda doğru Ģekilde konumlandırmasına 
olanak sağlayan gerçek zamanlı X-ıĢını görüntüleme sistemleridir. Gama ıĢınlarının diğer 
karmaĢık tıp kullanım alanları, bilgisayarlı tomografi (CT) ve pozitron emisyon tomografisi 
(PET)‘dir.  

Radyasyon, tümör hücrelerini yok edebilmesi nedeniyle kanser tedavisinde de 
kullanılmaktadır. Radyasyon kaynakları, cerrahi olarak tümör hücresine yerleĢtirilebilmektedir 
(implant tedavisi). Sıvı radyasyon kaynakları ise kan dolaĢımına enjekte edilmekte ve tümör 
hücrelerinde toplanabilmektedir. Bu yöntem, tiroit kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Hem 
hastalar hem de tıbbi görevliler için bütün bu iĢlemler birer iyonlaĢtırıcı radyasyon kaynağıdır.  

  

 1.11.2. Radyasyon IĢınlanmasının Seviyeleri 
Ġnsanların tipik olarak maruz kalacağı radyasyon seviyesinin miktarı ve en önemli 

radyasyon kaynaklarının neler olduğu  konusunda BirleĢmiĢ Milletler Atomik Radyasyonun 
Etkileri Bilimsel Komitesi (UNSCEAR), 1995‘ ten beri  bilgi toplamaktadır ve her dört yılda bir 
tüm kaynaklardan alınan ortalama ıĢınlanma seviyelerini içeren bir rapor halinde  sunmaktadır. 
ġekil 19‘da UNSCEAR‘nin 2000 yılı sonuçları gösterilmektedir.  

 
ġekil 19. Toplum IĢınlanmalarında Tipik Radyasyon Kaynakları ( mSv/yıl).  
Kaynak: UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation, Vol. 1, 2000 

 
 
 



- 99 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 
 

 1.11.3. Radyasyon IĢınlamasının Etkileri 
Herhangi bir ortamdan -örneğin insan vücudundan- geçen radyasyonun birincil sonucu 

enerjinin ortamda birikmesi, depolanmasıdır. Bir maddeden radyasyon geçmesi sonucunda o 
maddede enerji depolanması olur. Madde ile etkileĢim sonucunda radyasyon enerjisini 
kaybederken, madde enerji kazanır. Radyasyon ıĢınlanmasını ölçmek için kullanılan birim, 
soğurulan enerji miktarını temel alır. Günümüzde radyasyon ıĢınlanması (doz olarak ifade edilir) 
gray (Gy) ile ölçülür ve 1 gray, maddenin 1 kg‘ ında 1 joule‘ lük enerji soğurulması meydana 
getiren radyasyon miktarı olarak tanımlanır.  

ĠyonlaĢtırıcı radyasyonun bazı tipleri diğerlerine göre daha çok hasar verir. Mesela, alfa 
parçacıkları büyük kütleye ve elektrik yüküne sahip olduklarından oldukça kısa mesafede yüksek 
miktarda enerjiyi çarptığı hücreye iletirler ve hassas biyolojik dokularla temas ettiklerinde önemli 
hasarlara neden olabilirler. Nötronlar, atomlarla oldukça nadir etkileĢime girer, ancak 
etkileĢtiğinde de etkileri büyük olabilir. Bu fiziksel sebeplerden dolayı, farklı tipteki 
radyasyonlara, fiziksel olarak depolanan enerji ile radyasyonun neden olacağı hasarın biyolojik 
olarak anlamlı hale getirilmesini sağlayan ağırlık faktörleri verilmiĢtir.  

Biyolojik hasarı ölçmek için kullanılan birim Sievert (Sv), gray ile ifade edilen 
depolanan enerji miktarı ile ilgili ağırlık faktörünün çarpımına eĢittir. Yüksek ağırlık faktörlerinde 
tahmin edilen hasarlar da büyük olur. Alfa parçacıkları için bu faktör 20, nötron için enerjisine 
bağlı olarak 5-20 aralığında, gama ıĢını, beta ıĢını ve X-ıĢını için ise 1‘dir.  

Hasar tahminindeki hesaplamalarda, ıĢınlamaya maruz kalan vücudun tamamı veya 
hasar gören parçası ve dokusu dikkate alınmalıdır. Akciğer, karaciğer ve kemikler gibi farklı 
dokular, radyasyona karĢı farklı duyarlılık gösterirler. Mesela, uranyum için biyolojik olarak 
anlamlı ıĢınlama alfa parçacıklarıdır. Bu parçacıklar, insan derisinden geçemezler ve bu yüzden 
genellikle derinin uranyum tozlarına maruz kalmasının bir zararı yoktur. Fakat aynı tozlar 
solunduğu zaman hassas akciğer dokularına ulaĢmakta ve hücrelere oldukça hasar verebilmektedir. 
Bu durumda, aslında tek doku ıĢınlamaya maruz kalmıĢtır ve depolanan enerji sadece o dokuyla 
sınırlı kalmıĢtır. Bu ıĢınlamayı diğerlerine eĢitlemek için araĢtırmacılar doku-ağırlık faktörlerini 
geliĢtirmiĢlerdir.  

  

 1.11.4. Radyasyon IĢınlanmasının Biyolojik Etkileri 
Radyasyon, tüm zehirli ajanlar içinde üzerinde en çok çalıĢılan konulardan biridir. 

Kansere neden olan kimyasallardan farklı olarak dokunulmamasına, tadılmamasına veya 
koklanmamasına rağmen kolayca tanımlanabilir ve miktarı ölçülebilir. Madde içerisinden geçen 
radyasyonun fiziği kolayca anlaĢılır ve bu da farklı miktardaki radyasyon ıĢınlanmasının insan 
üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak incelenmesine imkân tanır.  

ĠyonlaĢtırıcı radyasyon enerjisi, içinden geçtiği maddenin atomuna aktarılır. Su, vücutta 
en çok bulunan moleküldür ve oldukça kolay iyonlaĢır. Radyasyonla normal olmayan kimyasal 
reaktiflik kazanır. Bu su molekülleri, insanın doku hücrelerindeki deoksiribonükleik asi t (DNA) 
moleküllerinin yakınında bulunursa hücrelerin üretim merkezi olan DNA‘ lar zarar görebilir. 
Radyasyonla hasar gören hücrede üç farklı sonuç ortaya çıkabilir (ġekil 20):  

  
1. Hücre baĢarılı bir Ģekilde kendi kendini onarır. 
2. Kendi kendini onaramaz ve ölür. 
3. Kendi kendini onaramaz ve ölmez. 
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 ġekil 20. Radyasyon Alan Hücrede Meydana Gelebilecek Olası Biyolojik Sonuçlar 
 Kaynak: UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation, Vol. 1, 2000 

 
Uzun dönem etkilerin olasılığı üçüncü durum ile ifade edilebilir, hasar hücrenin 

kanserleĢmesine neden olabilir. Ayrıca hasar gören hücreler yumurta ve sperm hücresi gibi üreme 
hücreleri ise DNA hasarı genetik bozukluklarla sonuçlanabilir. Burada özetlenen iki potansiyel 
durum, radyasyon sağlığı ile uğraĢan bilim insanlarının temel ilgi alanıdır.  

Ġnsanların iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kaldıklarında oluĢabilecek etkiler ise Ģu Ģekilde 
sınıflandırılmıĢtır:  

1. Erken etkiler; radyasyona maruz kalınır kalınmaz oluĢan etkilerdir ve deterministik 
(belirli) etkiler olarak adlandırılır. 

2.  GecikmiĢ etkiler; etkileri yıllar sonra açığa çıkar ve stokastik (olası) etkiler olarak 
adlandırılır. 

Deterministik etkiyle sonuçlanan radyasyon ıĢınlanmasının eĢik doz seviyesi, insanlar 
için yaklaĢık 250 mSv civarındadır. Bu eĢik dozun üstünde, doz miktarlarına bağlı olarak farklı 
biyolojik reaksiyonlar oluĢmaktadır. Doz miktarı arttıkça etkilerin Ģiddeti de artmaktadır (ġekil 
21). Neyse ki yüksek dozda radyasyon ıĢınlanması olan kazalar oldukça azdır ve yüksek dozda 
radyasyon almıĢ kiĢiler için tıbbi tedavi imkânları oldukça geliĢmiĢtir ve geliĢmeye de devam 
etmektedir.  

Stokastik etkilerin kesin olarak oluĢması söz konusu değildir, fakat ıĢınlanma miktarı 
arttıkça oluĢum olasılığı da artmaktadır. Stokastik etkilerin en önemli çeĢidi kanserdir (lösemi-kan 
kanseri). Teorik olarak üreme hücreleri ıĢınlamaya maruz kaldığında genetik bozukluklar olabilir. 
Ancak, HiroĢima, Nagasaki ve Çernobil‘de meydana gelen olaylar sonrası hayatta kalan insanlar 
üzerinde yapılan çalıĢmalarda herhangi bir genetik bozukluk gözlenmemiĢtir.  
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 ġekil 21. Yüksek Dozlarda Radyasyonun Deterministik Etkileri  
  Kaynak: UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation, Vol. 1, 2000 

 

 1.11.5. Yüksek Dozlardaki Riskler 
55 yıl önce Japonya‘ya atılan atom bombasından radyasyona maruz kalıp sağ kalan 

100.000 insan tıbbi olarak gözlenmiĢtir. Bu gruptaki insanların yaklaĢık % 20‘sinin ölüm sebebi 
kanserdir. Bu ölüm oranı, yaklaĢık batı toplumlarındaki benzer nitelikteki gruplar için geçerli olan 
ortalama değerdir. Atom bombasının etkilerine maruz kalmayan Japonlarla bir karĢılaĢtırılma 
yapıldığında, atom bombası sonucunda hayatta kalan gruptaki kanser ölümlerinin yaklaĢık 
400‘ünde bombanın etkisi sonucunda aldıkları radyasyonun etkisi bulunmaktadır.  

Japonya‘daki atom bombasının da dâhil olduğu yüksek dozlu kazalardan elde edilen 
bilgiler kullanılarak doz-tepki eğrisi oluĢturmak mümkündür. Bu eğri, belirli seviyedeki ıĢınlar ile 
kanserden ölüm riski arasında bir iliĢki kurmak için kullanılır. Alınan her bir sievert ıĢınlama dozu 
için toplam yaĢam riski (kanser için) % 20‘den % 25‘e yükselir.  

  

 1.11.6. DüĢük Dozlardaki Riskler  
Radyasyonun biyolojik etkileri hakkında bilinenlerin yanısıra bilinmeyenler de vardır. 

Bugüne kadarki istatistikler göreceli olarak yüksek dozları temel almıĢtır. Yüksek dozdaki 
radyasyon ıĢınlamasının kanser riskini ne kadar arttıracağı bilinmektedir. Ancak, düĢük radyasyon 
dozlarının aynı etkiyi gösterip göstermeyeceği bilinmemektedir.  

Yüksek doz gruplarından alınan bilgiler, doz miktarı ile kansere yakalanma riskinin 
artmaya baĢladığı doğal seviyenin üstündeki yaklaĢık 100 mSv değeri arasında bir iliĢkinin 
olduğunu göstermektedir. Bu seviyenin altındaki ıĢınlama çalıĢmalarında istatistiğe ait herhangi bir 
hasar olayı gözlenmemiĢtir. 100 mSv altında radyasyon dozu alan gruplarda kanser artıĢı 
gerçekleĢmemiĢtir.  
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Yüksek dozlarda radyasyonun kansere neden olduğu bilinmesine rağmen düĢük dozdaki 
radyasyon ıĢınlamasının kansere neden olmadığını söylemek mantıklı olarak kabul edilemez. 
Çünkü konu ile ilgili biyolojik mekanizmaların anlaĢılması tamamlanmamıĢtır.  

Herhangi bir seviyedeki radyasyon dozunun biraz da olsa risk taĢıdığı ve riskin de dozla 
orantılı olduğu kabulleri doğrusal eĢiksiz hipotez ( linear no-treshold hypothesis (LNT)) olarak 
bilinir. Bu hipotez radyasyondan korunma uygulamaları ve mevzuatı için en önemli temeli 
oluĢturur ve oldukça tutarlı bir modeldir. DüĢük dozlarda kanser riskinin olduğuna dair kesin bir 
bilimsel sonuç olmamasına rağmen, gerekli tedbirler alınmalıdır.   

Ġyonizan radyasyonla noniyonizan radyasyon arasında iyonlaĢtırmaya neden olup 
olmamaları farkı yanında önemli farklardan bir diğeri de; iyonize radyasyonun kümülatif (biriken) 
etkisinin olmasıdır, yani değiĢik Ģiddetlerde veya sürelerde uygulanan iyonize radyasyon biyolojik 
yapıda birikerek sonuçlanan etkiler gösterir. Mikrodalga, Radyo Frekans (RF) ve daha düĢük 
frekanslı elektromanyetik alanların kümülatif etkisinin olduğuna dair bilimsel bir kanıt henüz 
bulunmamaktadır.  

 

 1.11.7. Radyasyondan Korunma Sistemi ve Düzenleyici Esaslar 
Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı (IAEA) ve benzeri çeĢitli bağımsız kuruluĢlar, iyonlaĢtırıcı radyasyondan korunma ile ilgili 
olarak elli yıldan fazla bir süreden beri tavsiye niteliğinde yayınlar yapmaktadırlar. Bu tavsiyelerin 
yaptırım gücü olmamasına rağmen, ülkeler bu tavsiyeleri kendi koĢullarına göre uyarlar ve 
yürürlüğe koyarlar.   

Radyasyondan korunmanın amacı, yararlı ıĢınlanmalara izin verirken radyasyonun 
potansiyel zararlı etkilerine karĢı insanların korunmasıdır. Dünyada yaygın olarak uygulanan 
radyasyondan korunma sistemi, 1928‘de Uluslararası Radyoloji Kongresi‘nde Uluslararası 
Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) kuruluĢundan bu yana yukarıda bahsedilen ıĢınlanmıĢ 
gruplarda yapılan çalıĢmalardan elde edilen bilgiler ve radyasyonun bitkiler ve hayvanlara (flora 
ve fauna) olası etkileri de dikkate alarak geliĢtirilmektedir. Dünya genelinde kabul gören bu sistem 
üç temel ilkeyi esas alır:  

 IĢınlamaya neden olan uygulamaların gerekçelendirilmesi, 

 Korunmanın optimizasyonu,  

 Bireylerin ıĢınlanmalarının sınırlandırılması (doz sınırları).  
  
―Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonunun Tavsiyeleri‖  Ģeklinde yayınlanan 

dokümanlar tüm ulusal düzenleyici kuruluĢlar tarafından takip edilmektedir. ICRP komisyonu 
yılda bir defa toplanmakta ve yeni geliĢmeleri içerecek tavsiyelerde bulunmaktadır. ICRP 
tarafından 1991 yılında yayımlanan bu tavsiyeler 2007 yılında güncellenmiĢtir ve iyonlaĢtırıcı 
radyasyona karĢı kiĢilerin korunmasının sağlanmasına yönelik tavsiyelerin yanısıra flora ve 
faunanın da korunmasına yönelik özel tavsiyeler içermektedir.  

ICRP tavsiyeleri, IAEA tarafından yayımlanan Temel Güvenlik Standartları (BSS) gibi 
uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği‘nin direktifleri (96/29/EURATOM) gibi bölgesel 
düzenlemelere de aksettirilmektedir.  

Radyasyondan korunmanın temel ilkeleri sıralanacak olunursa; 

 Uygulamaların Gerekçelendirilmesi 
Ġlke olarak, gerekçelendirilmedikçe uygulamalara izin verilmemelidir. Bu durumlarda 

karar kriteri sadece bilimsel görüĢlere dayandırılmamalı, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve etik 
faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Bilimsel komite değerlendirme yapabilir ve riskler 
hakkında bilgi verebilir ama sonuçta demokratik süreçlerin iĢletilmesiyle risk-sebep uygulamasının 
gerekçelendirilmesine karar verecek toplumdur. Ġlkeler, durum bazında temel alınarak 
uygulanmalıdır. Ġnsanların ıĢınlanmasına karar verecek kiĢiler, uygulamanın gerekçelerini 
hazırlamak zorundadır.  
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Genel durumlarda X-ıĢınlarının tıbbi kullanımlarının gerekçelendirilmesi rutin olarak 
yapılmaktadır. Yine de tıbbi personelin X-ıĢını uygulamasından önce her bir ıĢınlama getirisini 
dikkate alması gerekir. Ayrıca, kesin teĢhisten beklenen faydaya karĢı kanser oluĢum riskinde 
oldukça ufak bir artıĢ olabileceği de değerlendirilmelidir.  

 Optimizasyon 
Korunmanın optimizasyonu ilkesi sadece gerekçelendirilmiĢ uygulamalara uygulanır. 

Bütün ıĢınlamaların mümkün olan en düĢük doz değerinde (ALARA-as low as reasonably 
achievable) tutulması gerekir. Optimizasyonun (veya ALARA‘nın) amacı, ıĢınlanmayı sıfıra 
indirmek değil riskleri, bulunduğu koĢullarda kabul edilebilir seviyeye düĢürmektir. ―Bilim ve 
toplum yargılarında kabul edilebilir seviye nedir?‖  sorusu önemlidir.  

Radyasyon kaynaklarının boyutunun küçültülmesi, ıĢınlamaya maruz kalan personelin 
çalıĢma zamanının sınırlanması ve insanlar ile radyasyon kaynakları arasındaki mesafenin 
arttırılması, zırhlama malzemelerinin kullanılması gibi uygulamalarla bu optimizasyon yapılabilir. 
Optimizasyon iĢleminde dikkate alınacak önemli unsurlardan biri de herhangi bir iĢlemde 
ıĢınlamaya maruz kalan insanların sayısı ve dozların bölgesel dağılımlarıdır.  

 Sınırlama  
ALARA testi kullanılarak dozların optimize edildiği yukarıda belirtilen ilkeler 

doğrultusunda bireyler, belirlenen doz sınırları üzerinde ıĢınlanmaya maruz kalmamalıdır. Toplum 
üyeleri için ulusal ve uluslararası olarak kabul edilen ıĢınlama sınır değeri yıllık 1 mSv‘dir. 
Radyasyon çalıĢanları için uluslararası sınır beĢ yılda toplam 100 mSv‘dir (yılda 50 mSv değerini 
aĢmayacak Ģekilde). Bazı ulusal otoriteler çalıĢanlar için yıllık 20 mSv değerini uygulamaktadır.  

Doz sınırları, karayollarındaki hız sınırları gibi korkunç sonuçlar oluĢturacak veya 
oluĢturmayacak değerlerle sınırlı değildir. Sadece, toplum ve hükümetlerin tercihinin, bu sınırların 
üstünde rutin uygulamaların yürütülmesine izin vermemesidir.  

Herhangi bir gerekçelendirilmiĢ uygulama için radyasyondan korunma optimize 
edilmelidir. Bireylerin ıĢınlanması mümkün olan en düĢük doz değerinde ve uluslararası 
düzenleyici sınırların altında olmalıdır. 

 
ICRP‘nin 60 numaralı raporunda ve IAEA‘nın Temel Güvenlik Standartları ismi altında 

yayımladığı BSS-115 nolu yayınında radyasyon korunması ile ilgili  üç temel ilke önerilmiĢtir. 

 Uygulamaların Kabul Gerekçelendirilmesi: IĢınlanmanın zararlı sonuçları 
göz önünde bulundurularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon ıĢınlanmasına izin 
verilmez.  

 Radyasyon Korunmasının Optimizasyonu: Tedavi amaçlı tıbbi ıĢınlanmalar 
hariç, radyasyon ıĢınlanması gerektiren uygulamalarda, kiĢisel dozların büyüklüğü, ıĢınlanacak 
kiĢilerin sayısı, olası tüm ıĢınlanmalar için ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde 
bulundurularak mümkün olan en düĢük dozun alınması sağlanır. Bu kavram ALARA ilkesi olarak 
bilinmektedir.  

 Doz Sınırlaması: Bireylerin normal ıĢınlanmaları, izin verilen tüm 
ıĢınlanmaların neden olduğu, ilgili organ veya dokudaki eĢdeğer doz ve etkin doz, belirlenen 
sınırları geçemez. 
 

 1.11.8. Nükleer Endüstride Radyasyondan Korunma  
Radyolojik korunma, nükleer endüstrinin en önemli güvenlik meselesidir. Çünkü 

uranyum, izotopları ve nükleer fisyon radyasyon yaymakta, ayrıca atıklar oluĢmaktadır. Nükleer 
yakıt çevriminin değiĢik bölümlerinde farklı radyasyondan korunma meseleleriyle 
karĢılaĢılmaktadır. Mesela, uranyum madenciliğinde çalıĢanlar uranyum ve ürünlerinin tozuna 
maruz kalırlar. Bunlar solunduğunda akciğerler için tehlikeli olabilirler. Bu yüzden, madenin 
gerekli uygun havalandırma sistemi ve iĢçilerin solunumla ilgili korunma sistemlerinin olması 
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gereklidir. Alfa yayıcı radyonüklitler de nükleer yakıt çevriminin ilk kısmında en önemli 
potansiyel tehlike kaynaklarıdır.  

Genellikle, nükleer güç santrallerinde çalıĢanların radyasyon ıĢınlanması, Kobalt-60 gibi 
gama-yayıcı radyonüklitlerden kaynaklanmaktadır. ÇalıĢanlar, santraldeki sistemlerin (pompa ve 
reaktör soğutma suyu sistemi gibi) bakımı esnasında bu tehlikeye maruz kalabilirler. Normal 
iĢletme esnasında bu sistemler zırhlanmakta ve çalıĢanlar tehlikeli alanlar dıĢında tutulmaktadır. 
Bakım esnasında çalıĢanların korunması, zırh sistemlerinin kullanılmasıyla ve görev 
sorumluluklarının uygun olarak seçilmesiyle sağlanmaktadır.  

KullanılmıĢ yakıt iĢlemleri esnasında gene gama yayıcı radyonüklitler açığa çıkmaktadır. 
DüĢük ve orta seviyeli atıklarla birlikte Kobalt-60 da önemli bir radyasyon kaynağıdır. Yüksek 
seviyeli atıklar ve kullanılmıĢ yakıtlardaki Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 gibi fisyon ürünleri 
önemli radyasyon kaynaklarıdır. Atık yönetimindeki radyasyon ıĢınlanması, özel tasarım tesisleri, 
malzemesi ve iĢlemlerinin kullanılmasıyla azaltılabilir.  

Nükleer yakıt çevriminin bazı bölümlerinde çevreye az miktarda radyoaktivite yayılır. 
Bu daha çok kullanılmıĢ nükleer yakıtın yeniden iĢlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Çevrenin ve 
halkın korunması için bunun azaltılması ve ölçülmesi gerekir. Hava ve su akımlarının filtre 
edilmesi ve saflaĢtırılması, radyoaktivite salınımını azaltır ve nükleer tesislerin etrafındaki dıĢ 
çevre kontrol ölçümleriyle bu sistemler kontrol edilir.  

Çevrenin sürekli izlenmesi nükleer tesisler için bir zorunluluktur.  
 

 Kaza Durumunda Müdahale  
Hiçbir insan faaliyetinde sıfır risk yoktur. Radyolojik faaliyetlerde de oldukça yüksek 

seviyede güvenlik olmasına rağmen, çalıĢanların ve halkın ıĢınlanacağı kazalar olabilir. Bu kazalar 
Çernobil‘de olduğu gibi uluslararası kapsamlı da olabilir. Bu yüzden, uluslararası kamuoyu 
nükleer kaza acil eylem hazırlıkları ve nükleer kaza yönetimi için ayrıntılı programlar ve 
yaklaĢımlar geliĢtirmektedir.  

Bu yaklaĢımlar ve programların amacı kaza ile ilgili olayların sonuçlarını azaltmaktır. 
Nükleer kaza acil eylem hazırlıkları, acilen uygulanacak plan ve iĢlemlerin geliĢtirilmesini 
içermektedir. Birçok kaza senaryosu düĢünülür ve üzerinde çalıĢılır. Ġlgili birimlerle iĢ birliği 
yapılarak temel bir organizasyon yapısı geliĢtirilir ve koĢullara göre değiĢen eylem planları 
hazırlanır. Bu esnek planlar her zaman hazır tutulur ve tatbikatlar ile sınanır.  

Hazırlık programlarında geliĢtirilen organizasyon yapısı emirlerini, iletiĢim sistemlerini, 
çeĢitli otorite ve hizmet sorumluluklarının dikkatli tanımlanmasını ve personelin eğitimini kapsar. 
Dünyadaki bütün nükleer tesislerin yerel ve ulusal otoritelerle bağlantılı planları ve yapıları vardır. 
Kaza esnasında karar verecek olan kiĢiler, düzenli olarak teknik uzmanlar ve birbirleri tarafından 
eğitilirler. Birçok ülkede nükleer santralin çevresindeki halk bilgilendirilir ve eğitim 
uygulamalarına katılır.  

Büyük nükleer tesislerde özellikle güç santrallerinde kazaların ilerlemesini durdurmak 
için birçok engel sistemleri vardır. Genellikle, saatler ve günlerce süren koruyucu önlemlerin 
alınması gerekir.  

Nükleer ve radyolojik acil durumların ilk basamağında alınması gereken üç tip önlem 
vardır: 

Sığınma: Açığa çıkan radyoaktivite bulutunun etkisini azaltacak basit bir yoldur. Rüzgâr 
veya hava ile radyoaktif bulut dağılana kadar evin içine sığınılır, tüm pencereler ve havalandırma 
sistemi kapatılır. 

Tahliye: Bu önlem açığa çıkması beklenen radyoaktivite miktarının fazla olması 
durumunda uygulanır. Açıkçası, tahliye radyoaktivite salımı olmadan ve meteorolojik tahminler ile 
desteklenmesi durumunda çok etkili bir önlemdir.  

Ġyot tabletleri: Radyoaktif olmayan, kararlı formdaki iyot bileĢikleridir. Kararlı iyot, 
fisyon sonucunda üretilen ve nükleer güç tesislerindeki ciddi kaza sonucunda açığa çıkan 
radyoaktif iyodun etkisini büyük ölçüde azaltır. Vücudumuza giren radyoaktif iyot tiroit bezlerinde 
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birikir ve yüksek dozlarda, özellikle çocuklarda kansere neden olur. Aynı Ģekilde, radyoaktif iyot 
süt ve diğer besin maddelerinde birikir ve aynı etkiyi yaratır. Ġyot tabletlerinin alınmasıyla tiroit 
bezleri radyoaktif olmayan, kararlı iyotla doyurulmuĢ olur ve vücuda giren fazla iyot, ter veya 
idrar yoluyla kolayca atılır. Ġyot tabletlerinin dağıtılması sığınma veya tahliye önlemlerine ek 
olarak yapılmalıdır.  

 
Kaza Sonuçlarının Hafifletilmesi 
Acil durumlar kontrol altına alındığı ve halkın korunması sağlandığı zaman uzun süreli 

iyileĢtirme çalıĢmalarına baĢlanmalıdır. Bu da genellikle çevrede depolanan kirlilik seviyesinin 
belirlenmesi, bireylerin aldığı dozların tespit edilmesi ve uygun temizleme ve tıbbi takip 
programlarının geliĢtirilmesi Ģeklinde yapılır. Bunların içinde en önemlisi özellikle tarım için 
kullanılan arazilerin temizlenmesidir.  

Çernobil kazası gibi çok ciddi kirlenmelerin olduğu durumlarda toprağın üst tabakasının 
ve bitki örtüsünün kaldırılarak uzaklaĢtırılması veya yerel ürünlerin tüketiminin kısıtlanması gibi 
önlemler alınarak kazadan önceki koĢullara geri dönülebilir. 

 

1.11.9. ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon 
Doğal ve insan yapımı kaynaklar elektromanyetik dalgalar Ģeklinde enerji ıĢıması 

üretmektedir. Bu dalgaların biyolojik sistemlerle etkileĢimi hücresel düzeyde esas olarak 
anlaĢılmaktadır. Elektromanyetik dalgalar dalga boyları, frekansları veya enerjilerine göre 
nitelendirilir. Biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini ise radyasyonun yoğunluğu, her bir foton 
içindeki enerji ve maruz kalan doku tarafından soğurulan enerji miktarı belirler.  

Elektromanyetik spektrum ―elektrik ve manyetik alanlar‖  olarak adlandırılan düĢük 
frekanstaki dalgalardan genellikle ―elektromanyetik radyasyon‖ olarak adlandırılan yüksek 
frekanstaki dalgalara doğru uzanır (ġekil 22). En yüksek enerjiye sahip elektromanyetik 
radyasyon, iyonlaĢmayı üretebilecek (örneğin pozitif ve negatif elektrik yüklü atomları veya 
moleküllerin parçalarını üretmek) foton enerjisine sahip olan X ve gama ıĢımasıdır. ĠyonlaĢtırıcı 
radyasyonların diğer Ģekilleri kozmik ıĢınları oluĢturan ve aynı zamanda radyoaktif atomlar 
tarafından salınan atom altı parçacıklardır (nötronlar, elektronlar (beta parçacıkları) ve alfa 
parçacıkları). 

ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon elektromanyetik spektrumun kimyasal bağları 
koparacak güçte olmayan foton enerjilerine sahip bölümü için genel bir terimdir ve ultraviyole 
ıĢıması, görünür ıĢık, infrared radyasyon, radyo frekansı ve mikro dalga alanları, aĢırı düĢük 
frekanslı alanları (ELF) ve statik elektrik alanlarıyla manyetik alanları içermektedir.  
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ġekil 22. Elektromanyetik Alanların Spektrumu ve Günlük YaĢamda Kullanımları 
Kaynak: UK Health Protection Authority, CRCE 

 
ĠyonlaĢtırıcı radyasyona her insan bir miktar maruz kalır. Ġnsanlar hem X ıĢınlarına hem 

de gama ıĢınlarına doğal kaynaklardan (kozmik radyasyon ve taĢta ve toprakta bulunan 
radyoaktivite dâhil) ve daha düĢük oranda da olsa insan yapımı kaynaklardan maruz kalırlar. (ġekil 
23.) 

Genel toplumun bir üyesinin ortalama olarak, maruz kalacağı radyasyona en büyük katkı 
tıbbi X-ıĢınlarından ve radyofarmasötiklerin kullanımından, silah testlerinin neden olduğu düĢük 
dozlardaki serpintilerden, nükleer kazalardan (Çernobil‘deki gibi) ve nükleer tesislerden kazara ve 
rutin olarak salınan radyasyondan kaynaklanmaktadır. Tıbbi olarak maruz kalma hem hastalıkların 
ve yaralanmaların teĢhisinde (örneğin radyografi) hem de kanser ve diğer bazı benign (iyi huylu) 
hastalıkların tedavisinde (örneğin radyoterapi) gerçekleĢmektedir. ĠyonlaĢtırıcı radyasyona mesleki 
olarak maruz kalınması nükleer sanayi ve tıp da dâhil olmak üzere pek çok meslekte 
görülmektedir. Havayolları pilotları ve mürettebatı kozmik radyasyona maruz kalırlar.  

Risk tahminleri (2006 yılına kadar) Çernobil‘ in Avrupa‘da yaklaĢık 1000 kanser vakası 
ve 4000 diğer kanser vakalarına neden olabileceğini göstermektedir ki bu sayı kazadan bu yana 
görülen tüm kanser vakalarının % 0.01‘ ini temsil etmektedir. Modeller kazanın neden olduğu 
radyasyon nedeniyle 2065 yılına kadar 16.000 tiroid kanseri vakasının (% 95 CI 3400-72.000) ve 
25.000 baĢka kanser vakasının (% 95 CI 11.000-59.000)  beklenebileceği tahmininde bulunurken 
birkaç yüz milyon kanser vakası da diğer nedenlerden beklenmektedir. Bu tamamen matematiksel 
yaklaĢımla beklenen bir değer olup, bu kadar kiĢinin kanser olacağı anlamını kesinlikle 
taĢımamaktadır. 

Bu tahminler büyük oranda belirsiz olsalar da Çernobil kazasının olası etkisinin 
mertebesinin bir göstergesidir. Bugüne kadar görülmüĢ en büyük radyolojik kazanın neden olduğu 
kanser yükünün ulusal kanser istatistiklerinin izlenmesi yoluyla tespit edilebilmesi olası değildir. 
Gerçekten de Avrupa‘da kanser insidansı ve mortalitesinin zaman trendlerinin analiz sonuçları, Ģu 
anda en çok kontamine olan bölgelerde tiroit kanseri dıĢında, kanser oranında Çernobil kazasında 
ortaya çıkan radyasyona açıkça atfedilebilir herhangi bir artıĢ gösterilmemektedir. 
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ġekil 23.  Bir KiĢinin Aldığı Yıllık Tahmini ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Dozu 
Kaynak: UK Health Protection Authority, CRCE 
 

 1.11.10. Kanser Nedeni Radyasyon 
ĠyonlaĢtırıcı radyasyon, üzerinde en yoğun çalıĢılan kanserojenden biridir. Radyasyonla 

bağlantılı sağlık etkileri konusundaki bilgiler HiroĢima ve Nagasaki‘deki atom bombalarından kurtulan 
insanlar, terapötik amaçlarla, mesleki olarak ya da kazalar sonucu radyasyona maruz kalanlar dâhil, yüz 
binlerce kiĢi üzerinde yapılan epidemiyolojik çalıĢmalardan gelmektedir. Bu veriler; dozdaki ve maruz 
kalma örüntülerindeki değiĢiklikleri hesaba katarak ve hücresel ve moleküler son noktalar referans alınarak, 
farklı türlerdeki radyasyonun etkilerini değerlendirmek üzere hayvanlar üzerinde gerçekleĢtirilen büyük 
ölçekli deneylerden elde edilen bulgularla tamamlanmaktadır. Bu tür deneyler radyasyonun 
yarattığı hasar, hasarın onarımı ve karsinogenesis mekanizmalarının özelliklerini tanımlamak 
üzere tasarlanmaktadır.  

HiroĢima ve Nagasaki‘de atom bombalarından hayatta kalanlar en çok gama ıĢınlarına 
maruz kalmıĢlardır. Bu insanlar arasında lösemi, meme kanseri, tiroit kanseri ve diğer birçok 
malignite riskinde doza bağlı artıĢlar gözlenmiĢtir. Aynı maligniteler için X-ıĢını ve gama ıĢınları 
ile tedavi görmüĢ kanser hastaları arasında da frekans artıĢı gözlenmiĢtir. X-ıĢınlarına veya gama 
ıĢınlarına maruz kalma sonrasında kanser riski seviyesi, radyasyon dozuna ek olarak birkaç faktöre 
göre değiĢmektedir. Bu faktörler arasında maruziyetin meydana geldiği yaĢ, radyasyonun alındığı 
sürenin uzunluğu ve maruz kalan kiĢinin cinsiyeti de yer almaktadır. Yüksek dozda radyasyona 
maruz kalma lösemi riskini beĢ kattan fazla artırmaktadır. Çocukluk döneminde radyasyon 
alınması sonrasında tiroit kanserinde çok daha yüksek rölatif risk bildirilmiĢtir.  

15 ülkeden nükleer sanayi çalıĢanlarını konu alan bir çalıĢmada lösemi dıĢında kanserle ilgili 
ölümlerin % 1-2‘sinin iĢ sırasında düĢük dozda ve uzun süreli maruz kalınan radyasyona atfedilebilir 
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olduğu belirtilmiĢtir. Lösemi dıĢında, en önemli iliĢki akciğer kanserinde ve multiple miyelomada 
görülmüĢtür. 

Alfa parçacıkları ve beta parçacıklarını salan içselleĢmiĢ radyonüklidler insanlar için 
kanserojeniktir. Pek çok insan için solunan ve dokularda depolanan radyonüklidlerden gelen iyonlaĢtırıcı 
radyasyon, doğal radon-222‘den gelmektedir. Toprakta yer alan toryum-232‘ye maruz kalınması daha 
az yaygındır. Genellikle mesleki bağlamda belli nüklidlere maruz kalınması ile iliĢkili kanserler arasında 
akciğer kanseri, kemik sarkomaları, karaciğer kanseri, lösemi ve tiroit kanseri yer almaktadır.  

BirleĢmiĢ Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi akut tüm vücut gama 
radyasyonu maruziyeti ardından hayat boyunca solid kanser ve lösemi riskinin yanısıra radyasyon 
sonucu geliĢen vaka baĢına kaybolan yaĢam yıllarını da tahmin etmiĢtir. Radyolojik Koruma 
Uluslararası Komisyonu‘nun yaptığı son tavsiyeler genel halkın yıllık maruziyet oranını 1 mSv ve 
iĢçilerin dozunu da 5 yılda 100 mSv olarak sınırlamaktadır. (1 Sievert, kilogram baĢına 1 jül‘e eĢittir)  

Genel halka ve iĢçilere yönelik bir diğer iyonlaĢtırıcı radyasyon kaynağı da kazalardan ve 
nükleer enerji santrallerinin salınımlarından gelmektedir. Tarihte en büyük nükleer kaza 26 Nisan 
1986‘da Kuzey Ukrayna‘da Çernobil nükleer santralinde meydana gelmiĢtir. Çernobil kazası özellikle 
Avrupa olmak üzere çok geniĢ bir alanda biriken büyük miktarda radyonüklid salınması ile 
sonuçlanmıĢtır. 2003 yılında DSÖ, Çernobil kazasının sağlık etkileri konusunda kapsamlı bir teknik 
rapor hazırlayan bir Sağlık Uzmanlık Grubunu (EGH) bir araya getirmiĢtir. Kaza sonucunda radyasyona 
maruz kalınmasının en büyük uzun vadeli sağlık etkisinin kanser olacağı beklenmektedir. Bugüne kadar 
kaza sonrasında en yoğun biçimde kontamine olmuĢ bölgelerde çocuk ve ergen çağda radyasyona 
maruz kalmıĢ kiĢiler arasında tiroit kanseri insidansında belirgin bir risk gözlenmiĢtir. Diğer kanser 
türlerinde artıĢ olduğuna dair söylentisel kanıtlar mevcuttur fakat bu artıĢlar kayıt, teĢhis ve 
bildirimde kaydedilen geliĢmelerden ayırt edilememiĢtir.  

Kontamine olmuĢ bölgelerde çocukluk tiroit kanseri insidansında büyük artıĢ 
bildirilmiĢtir. Tiroite yönelik radyasyon maruziyetinin çoğu iyot izotoplarından, özellikle de I-
131‘den kaynaklanmıĢtır. GerçekleĢtirilen bir çalıĢmada (Cardis ve ark.), 1998 yılına kadar, kaza 
tarihinde 15 yaĢından küçük olan 276 tiroit kanseri hastası vakası ve bunlarla eĢleĢen 1300 denek 
üzerinde çalıĢılmıĢtır. Her bir denek için, kaza sırasında ve sonraki günlerde, haftalarda ve yıllarda 
bulundukları yerlere ve beslenme alıĢkanlıklarına dayalı olarak kiĢisel dozlar belirlenmiĢtir; aynı 
zamanda bunların kaza tarihinde stabil iyot durumları da hesaplanmıĢtır. Çocuklukta tiroite 
yönelik olarak alınan radyasyon dozu ve tiroit kanseri arasında güçlü bir doz-yanıt iliĢkisi 
gözlenmiĢtir (P<001). 1 Gy‘ lik bir doz için tahmini tiroit kanseri olasılığı oranı risk modeline bağlı 
olarak 5.5 (% 95 CI = 3.1-9.5) ile 8.4 (% 95 CI = 4.1-17.3) arasında değiĢmiĢtir. 1.5-2 Gy‘e kadar 
doz-yanıt iliĢkisinin doğrusal olduğu gözlenmiĢtir.  

Radyasyonla iliĢkili tiroit kanseri riski iyot eksikliği bulunan bölgelerde diğer yerlerden 
üç kat daha yüksektir (bağıl risk [RR]= 3.2, % 95 CI=1.9-5.5). Potasyum iyodürün beslenme 
takviyesi olarak verilmesi radyasyonla iliĢkili tiroit kanser riskini 3 faktör azaltmaktadır (potasyum 
iyodür kullanımına kıyasla kullanılmaması RR=0.34, % 95 CI=0.1-0.9).  

Çocuklukta I-131‘e maruz kalınması tiroit kanseri riski artıĢıyla iliĢkilendirilmektedir. 
Hem iyot eksikliğinin hem de iyot takviyesinin bu riski değiĢtirdiği görülmektedir. Bu sonuçların 
önemli halk sağlığı etkileri mevcuttur: iyot eksikliği olan popülasyonlarda stabil iyot takviyesi, 
çocuklukta radyasyon kazaları sonrasında veya tıbbi teĢhis ve terapi prosedürleri süresince 
radyoaktif iyota maruz kalma durumunda radyoaktif iyot ile bağlantılı tiroit kanseri oluĢması 
riskini önemli ölçüde azaltabilir. 

Kazanın Avrupa‘da görülen diğer kanserler üzerindeki etkisini tahmin etmek daha uzun 
zaman alacaktır. Kazanın neden olduğu radyoaktif serpintinin genel olarak Avrupa‘da insan 
kanserleri üzerindeki etkisini tahmin etmek amacıyla bir IARC ÇalıĢma Grubu oluĢturulmuĢtur. 
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Tablo 21. Gama Radyasyonuna Maruz Kalmada Tahmini Kanser Riski 
Ġki Doz Seviyesinde, Akut, Tüm Vücut. 

 
 Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri 
 

Tablo 22. Bazı Radyasyon ÇeĢitleri ve Etki Alanları 
Kanserojenik Olan (IARC Grup 1) veya Muhtemelen Kanserojenik Olan (IARC Grup 2) 

 
Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Parçacık veya elektromanyetik dalga formundaki radyasyon, etkileĢtiği atomların 

elektronlarını koparacak kadar yeterli enerjiye sahipse atomlar yüklü hale gelir ve iyonlaĢmıĢ olur. Bu da 
iyonlaĢtırıcı radyasyon olarak adlandırılır. EtkileĢim sonucunda oluĢan iyonlar, hücrelere hasar veren 
kimyasal değiĢimlere neden olabilecek kapasitedirler. Parçacık veya elektromanyetik formdaki 
radyasyon, etkileĢtiği atomları iyonlaĢtırmada yeterli enerjiye sahip değilse iyonlaĢtırıcı olmayan 
(noniyonizan) radyasyon olarak adlandırılır. 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kalmak kaçınılmazdır. Ġnsanlar hem X ıĢınlarına hem de gama 
ıĢınlarına doğal kaynaklardan (kozmik radyasyon ve taĢta ve toprakta bulunan radyoaktivite dâhil) ve 
tipik olarak, daha düĢük oranda da olsa insan yapımı kaynaklardan maruz kalırlar. 

Ġnsanların iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kaldıklarında oluĢabilecek etkiler ise Ģu Ģekilde 
sınıflandırılmıĢtır:  

1. Erken etkiler; radyasyona maruz kalınır kalınmaz oluĢan etkilerdir ve deterministik (belirli) 
etkiler olarak adlandırılır. 
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2. GecikmiĢ etkiler; etkileri yıllar sonra açığa çıkar ve stokastik (olası) etkiler olarak 
adlandırılır. 

Deterministik etkiyle sonuçlanan radyasyon ıĢınlanmasının eĢik doz seviyesi, insanlar için 
yaklaĢık 250 mSv civarındadır. Bu eĢik dozun üstünde, doz miktarlarına bağlı olarak farklı biyolojik 
reaksiyonlar oluĢmaktadır. Doz miktarı arttıkça etkilerin Ģiddeti de artmaktadır. Neyse ki yüksek dozda 
radyasyon ıĢınlanması olan kazalar oldukça azdır ve yüksek dozda radyasyon almıĢ kiĢiler için tıbbi 
tedavi imkânları oldukça geliĢmiĢtir ve geliĢmeye de devam etmektedir.  

Stokastik etkilerin kesin olarak oluĢması söz konusu değildir, fakat ıĢınlanma miktarı arttıkça 
oluĢum olasılığı da artmaktadır. Stokastik etkilerin en önemli çeĢidi kanserdir (lösemi-kan kanseri). 
Teorik olarak üreme hücreleri ıĢınlamaya maruz kaldığında genetik bozukluklar olabilir. Ancak, 
HiroĢima, Nagasaki ve Çernobil‘de meydana gelen olaylar sonrası hayatta kalan insanlar üzerinde 
yapılan çalıĢmalarda herhangi bir genetik bozukluk gözlenmemiĢtir. 

Çernobil nükleer kazasının ardından 20 yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir ve 2065 yılına kadar bu 
kaza nedeniyle Avrupa‘da 16.000 tiroid kanseri vakası ve 28.000 baĢka kanser vakası olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu tamamen matematiksel yaklaĢımla beklenen bir değer olup, bu kadar kiĢinin kanser 
olacağı anlamını kesinlikle taĢımamakla beraber, modellemenin doğru olduğu varsayıldığında bile 
2065‘e kadar meydana gelebilecek kanserlerin çok azının Çernobil‘e bağlı olacağı hesaplanmaktadır. 

Bu tahminler büyük oranda belirsiz olsalar da Çernobil kazasının olası etkisinin mertebesinin 
bir göstergesidir. Bugüne kadar görülmüĢ en büyük radyolojik kazanın neden olduğu kanser yükünün 
ulusal kanser istatistiklerinin izlenmesi yoluyla tespit edilebilmesi olası değildir. Gerçekten de 
Avrupa‘da kanser insidansı ve mortalitesinin zaman trendlerinin analiz sonuçları, Ģu anda en çok 
kontamine olan bölgelerde tiroit kanseri dıĢında, kanser oranında Çernobil kazasında ortaya çıkan 
radyasyona açıkça atfedilebilir herhangi bir artıĢ gösterilmemektedir. 

Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(IAEA) ve benzeri çeĢitli bağımsız kuruluĢlar, iyonlaĢtırıcı radyasyondan korunma ile ilgili olarak elli 
yıldan fazla bir süreden beri tavsiye niteliğinde yayınlar yapmaktadırlar. Bu tavsiyelerin yaptırım gücü 
olmamasına rağmen, ülkeler bu tavsiyeleri kendi koĢullarına göre uyarlar ve yürürlüğe koyarlar.  

Radyasyondan korunmanın amacı, yararlı ıĢınlanmalara izin verirken radyasyonun potansiyel 
zararlı etkilerine karĢı insanların korunmasıdır. 

 

1.11.11. GüneĢ IĢığı ve Ultraviyole Radyasyon 
GüneĢ ıĢığına maruz kalınmasının kutanöz melanom (CM), bazal cilt kanseri (BCC) ve 

skuamoz cilt kanserinin (SCC) baĢlıca sebebi olduğu gösterilmiĢtir ve 1992 yılından bu yana güneĢ 
radyasyonu IARC tarafından 1.Grup kanserojenik madde olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya 
yüzeyinde alınan toplam güneĢ radyasyonunun yaklaĢık % 5‘ i ultraviyole aralığı içindedir ve pek 
çok kiĢi için güneĢ ultraviyole radyasyonuna (UVR)  maruziyetin baĢlıca kaynağıdır. SCC ve 
BCC‘nin baĢlıca çevresel nedeni olduğunu gösteren yeterli bulgu mevcuttur. 

Bu radyasyon aynı zamanda insanlarda CM‘nin baĢlıca çevresel sebebi sayılmaktadır. 
Ġnsan cildi için ―güvenli doza‖ iliĢkin verilebilecek bir tavsiye bugün mevcut değildir, yani cilt 
kanseri riski artıĢının olmayacağı bir UVR eĢik dozu yoktur. GüneĢ ıĢığı ve UVR‘nin oküler 
melanom oluĢmasında da rol oynadığından Ģüphelenilmektedir fakat olası bir nedensel iliĢki için 
daha fazla bulguya ihtiyaç vardır. 

GüneĢ ıĢığı görünür ıĢık (400-700 nm), infrared (kızıl ötesi) radyasyon (>700 nm) ve 
UVR‘den oluĢur. UVR elektromanyetik spektrumun iyonlaĢtırıcı olmayan bölümüne aittir ve 100-
400 nm aralığındadır. ĠyonlaĢtırıcı olmayan ve iyonlaĢtırıcı radyasyon arasında sınır olarak keyfi 
bir biçimde 100 nm değeri belirlenmiĢtir. UV radyasyon konvansiyonel olarak 3 bölgeye 
ayrılmaktadır: UVA (>315-400 nm), UVB (>280-315 nm) ve UVC (>100-280 nm). GüneĢ ıĢığının 
niteliği (spektrum) ve niceliği (yoğunluk) atmosferden geçiĢi sırasında değiĢikliğe uğramaktadır. 
Stratosferde bulunan ozon (dünya yüzeyinden 10-50 km yüksekte) neredeyse bütün >290 nm UV 
ıĢınını ve UVB‘nin de % 70-90‘ını durdurmaktadır.  
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Akdeniz sahilinde yazın öğle saatlerinde güneĢten gelen UVR radyasyonu % 95 UVA ve 
yaklaĢık % 5 UVB‘den oluĢmaktadır. UVB uzun zamandan beridir UVR‘nin kanserojenik bileĢeni 
olarak görülmektedir. 1990‘ ların sonundan bu yana, hem UVA hem de UVB‘nin kanserojenik 
etkilerinin olduğu bilinmektedir fakat UVB‘dekine benzer kanserojenik etkiler elde etmek için 
(örneğin DNA hasarı) çok daha fazla UVA‘ya ihtiyaç vardır. Aynı zamanda UVA, UVB‘ye 
kıyasla cildin daha derinlerine nüfuz etmekte ve UVB‘nin neden olduklarından niteliksel olarak 
farklı ve cilt karsinogenezlerini de içine alabilen biyolojik hasara sebep olmaktadır.  

Bir kiĢinin UV ıĢınlarına maruz kalma seviyesi enleme, denizden yüksekliğe, yılın 
zamanına, günün zamanına, gökyüzündeki bulutlara ve hava kirliliği gibi diğer atmosferik 
unsurlara göre değiĢmektedir. 

Dünya yüzeyinde UVA‘ya kıyasla UVB ıĢıması enlem (ekvator çevresinde en yüksek ve 
kutuplar çevresinde en düĢüktür), mevsim (sıcak mevsimlerde en yüksek, soğuk mevsimlerde en 
düĢük), günün saatine (güneĢ saatine göre 10-14 arasında en yüksek), denizden yükseklik (rakım 
yükseldikçe daha yüksek, deniz seviyesinde daha düĢük) ve dünya yüzey örtüsü (kar veya su 
UVB‘yi yansıtır) ile daha çok ilgilidir.  

 

Ozon Tabakasının Ġncelmesi 
Ozon tabakasının incelmesine, gözden geçirilmiĢ Montreal Protokolü olarak bilinen 

uluslararası bir yasağın bu maddelerin kullanımına uygulandığı yıl olan 1992 yılına kadar sprey 
püskürtücüler olarak atmosfere salınan, örneğin kloroflorokarbon (CFC) gibi ozona zarar veren 
maddeler (ozon tabakasını incelten maddeler-ODS) neden olmaktadır. Stratosferik ozon seviyeleri 
1970‘ lerden bu yana özellikle güney yarımkürede olmak üzere her yıl azalmıĢtır. Atmosfer en ince 
olarak kutuplarda olduğundan ozon tabakasının incelmesi en Kuzey ve en Güney bölgelerde en 
fazla, ekvatorda da en düĢük olmaktadır. Bu nedenle hepsi de genellikle açık tenli halkların 
yaĢadığı ülkeler olan Nordik ülkeler, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Rusya ozon 
tabakasının incelmesi nedeniyle artan bir SCC ve kutanöz melanom riski altındadır. 

Son birkaç yılda ozon tabakası stabilize olmuĢ gibi görünmektedir ve ozon tabakasının 
iyileĢmesi konusundaki mevcut ihtimaller küresel iklim değiĢikliklerinin evrimleĢmesi ile de 
bağlantılıdır.  

 
GüneĢ IĢığı ve Diğer UVR Kaynaklarına Maruz Kalmanın Yarattığı Akut Etkiler  
GüneĢ ıĢığı ve diğer UVR kaynaklarına maruz kalmanın yarattığı en yaygın akut etkiler 

eritem (beyaz tenli kiĢilerde derinin kızarması) olarak ifade edilen, cilt seviyesinde enflamatuar 
süreçtir. UVR dozu arttıkça, ciltteki eritem daha sonra genellikle acı verici ve bazen de su 
kabarcıklarının oluĢtuğu güneĢ yanığına dönüĢür. Ġnsanlarda UVR‘ye maruz kalmayı biyolojik 
niceliği olarak belirlemenin ilk yolu minimal eritem dozudur (MED) ve genellikle 24 saat 
sonrasında nitelenebilen bir eritemal yanıt elde etmek için gereken minimum güneĢ ıĢığı (veya 
diğer UVR kaynaklarından) enerjisi miktarı olarak tanımlanır. 

Bronz bir ten elde edilmesi bir diğer akut etkidir. Fakat pek inanıĢın aksine bronzluk 
UVR‘nin neden olduğu DNA hasarına karĢı pek az koruma sağlamaktadır. Elde edilmiĢ bronz ten 
çoğunlukla UVR tarafından indükte DNA hasarının kendisi tarafından tetiklenir ve böylece bu 
hasara karĢı bir koruma olmaktan çok kanserojenik cilt hasarının bir göstergesidir. UVR‘nin zarar 
verici etkilerine karĢı gerçek bir koruma sağlayan Ģey konstitütif pigmentasyondur. 

Melanin sentezinin baĢlatılmasında ve derin ve kalıcı bronzluk sağlanmasında UVB 
UVA‘ya göre çok daha etkilidir. UVB aynı zamanda güneĢ yanığının indüklenmesinde UVA‘dan 
bin kat daha güçlüdür.  

 

GüneĢ IĢığı ve UVR Nedeniyle Ciltte Kanserojenik Hasara KiĢisel Duyarlılık 
GüneĢ ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik etkilerine karĢı duyarlılık yüksek oranda genetik 

olarak belirlenmektedir. En fazla duyarlı kiĢiler güneĢ altındayken genellikle yanan ve asla 
bronzlaĢmayan soluk tenli kiĢilerdir. Kızıl saç ve yüzde, kollarda ve omuzlarda çok sayıda çil 
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(veya güneĢ lekeleri) de yüksek güneĢ hassasiyetinin göstergesi olan diğer özelliklerdir. Çil 
özellikleri ―Kelt fenotipi‖  olarak adlandırılmaktadır ve MC1R geninin mutasyonları ile iliĢkili 
olduğu bulunmuĢtur. Bu gen melanositler yoluyla eumelaninin (kahverengi veya siyah ve foto-
koruyucu) oluĢmasını ve melanositlerin UVR indükte DNA hasarına direnme kapasitesini 
düzenler. MC1R geni yüksek derecede polimorfiktir ve bu genin yaklaĢık 80 mutasyonu 
tanımlanmıĢtır. Bu mutasyonlar UVR‘nin neden olduğu cilt lezyonlarına duyarlılıkta çeĢitli 
artıĢlarla sonuçlanan iĢlevsel bozukluklara sebep olabilir. Bu mutasyonlar aynı zamanda kırmızı ya 
da sarı olan ve cilt kanserinin ortaya çıkmasında da rolü olduğundan Ģüphelenilen feomelanin 
(eumelanin yerine) sentezine de yol açmaktadırlar. 

Açık tenli olan ancak güneĢ yanığına eğilimi düĢük ve kolaylıkla bronzlaĢan kiĢiler 
güneĢ ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik etkilerine karĢı daha az duyarlıdırlar. Doğal olarak pigmentli 
ciltlere sahip kiĢiler (yani konstitütif pigmentasyon) güneĢ ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik 
etkilerine karĢı daha düĢük duyarlılığa sahiptirler. Sonuç olarak cilt kanseri koyu renk tenli 
toplumlarda daha nadir görülmektedir. Doğal pigmentli cilde sahip kiĢilerde görülen,  nadir 
kutanöz melanom çıplak ayakla yürüme sonrasında cilt hasarının oluĢması nedeniyle çoğunlukla 
ayak tabanlarında veya ayak tırnaklarının altında görülür. 

KiĢisel duyarlılık kalıtsal veya sonradan yakalanılan hastalıklar veya tedavilerle büyük 
ölçüde artabilir. Örneğin DNA tamirinde nadir görülen kalıtsal olan bozuklukları (örneğin 
kseroderma pigmentosum) olan kiĢilerde kanser geliĢtirme oranı yüz kat daha fazladır. Afrikalı 
albino (doğuĢtan deri, saç ve gözlerde renk maddesi (pigment) bulunmayan kiĢi) deneklerde çoklu 
SCC geliĢtirme riski yüksektir. PUVA (UVA ıĢını ile birleĢtirilmiĢ oral psoralen tedavisi) gören 
psoriasis hastalarında SCC ve BCC geliĢme riskine yüksektir. Organ nakli için bağıĢıklık sistemini 
baskılayıcı tedavi gören hastalarda da cilt kanseri geliĢme riski yüksektir.  

 

YaĢ ve GüneĢ IĢığı ve UVR’ye KarĢı Duyarlılık 
Açık tenli toplumlarda kutanöz melanom (ve muhtemelen BCC) ile iliĢkili olarak güneĢ 

ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik etkilerine karĢı duyarlılığın çocuklukta ve adölesan döneminde 
daha fazla olduğunu gösteren çok miktarda veri vardır. Göçmenler üzerinde yapılan çalıĢmalar 
güneĢe ne kadar erken yaĢta maruz kalınırsa hayatının ileri dönemlerinde kutanöz melanom 
riskinin o kadar fazla olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda yetiĢkinlik yıl larında güneĢe maruz 
kalınması, güneĢe maruz kalma ancak çocukluk döneminde meydana gelmiĢse kutanöz melanom 
oluĢması ile iliĢkilendirilmektedir. YaĢla bağlantılı bu duyarlılık muhtemelen cildin 
olgunlaĢmamıĢ olması, yani daha genç toplumlarda UVR‘nin neden olduğu hasara karĢı daha fazla 
hassasiyet olması ile ilgilidir.  
 

GüneĢ IĢığı ve UVR’ye KarĢı Duyarlılıkta Cinsiyet ve Anatomiyle Ġ lgili Farklılıklar  
Kutanöz melanomun vücutta dağılımı konusunda belirgin cinsiyet farklılıkları 

mevcuttur: Erkeklerde çoğu kutanöz melanom gövde ve omuzlarda daha sonra da üst kolda ve 
yüzde görülürken kadınlarda kutanöz melanom genellikle alt kısımlarda ve sonra da vücudun üst 
bölümlerinde görülür. 

Edinilen nevü sayısı kutanöz melanomun en güçlü bireysel göstergesidir ve nevünün 
genç çocuklarda vücuttaki dağılımı yetiĢkinlerde CM‘nin vücuttaki dağılımı ile paralellik 
göstermektedir. Bu bulgular çocuklukta güneĢ ıĢığına maruz kalmanın yetiĢkinlik döneminde CM 
oluĢumu bakımından öneminin altını çizmektedir. Aynı zamanda da vücudun farklı bölümlerinin 
de yine cinsiyete göre değiĢiklik göstererek güneĢ ıĢığına ve UVR‘ye karĢı farklı duyarlılığa sahip 
olduğunu göstermektedir. 

BCC genellikle baĢ ve boyunda görülmektedir fakat son veriler sadece aralıklarla güneĢe 
maruz kalan örneğin gövde gibi vücut bölümlerinde de BCC insidansının arttığını göstermektedir. 
SCC neredeyse her zaman kafa ve boyun gibi kronik olarak güneĢe maruz kalan bölgelerde 
görülmektedir.  
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GüneĢ IĢığı, Yapay UVR Kaynakları ve Ġnsan DavranıĢı 
GüneĢ ıĢığı veya diğer UVR kaynaklarına maruz kalınması çok çeĢitli insan 

davranıĢlarını içine almaktadır. 1980‘ lerde epidemiyolojik çalıĢmalar SCC‘nin kronik güneĢ 
ıĢığına maruz kalma örüntüleriyle, yani güneĢ ıĢığı maruziyetinin yaĢam boyu birikimiyle (örneğin 
açık alanda çalıĢanlar, çiftçiler) daha iliĢkili olduğunu, öte yandan kutanöz melanomanın aralıklı 
olarak güneĢe maruz kalma örüntüleriyle, yani zamanının çoğunu açık alanda geçiren ve 
bronzlaĢmak veya ―sağlıklı görünmek‖ amacıyla güneĢli bölgelerde geçirdikleri tatillerinde akut 
bir biçimde güneĢe maruz çoğu kez ömür boyu güneĢ ıĢığına maruz kalan kiĢilerle iliĢkili 
olduğunu kanıtlamıĢtır. BCC her iki maruz kalma Ģekli ile de iliĢkilendirilmiĢtir. 

Daha yakın zamanda tüm bu davranıĢların isteyerek veya istemeyerek güneĢe maruz 
kalınmasına göre ayrım yapılarak iki geniĢ kategoriye ayrılabileceği düĢüncesi ortaya atılmıĢtır. 
Ġstemeyerek güneĢe maruz kalma (NISE) bronzlaĢma isteği duymaksızın veya güneĢ altında 
isteyerek zaman geçirmeden günlük faaliyetler sırasında güneĢe maruz kalınmasıdır. NISE 
sırasında vücudun genel olarak güneĢe en fazla maruz kalan bölgeleri baĢ ve boyun, eller, kolun ön 
kısmıyken kısa pantolon ve etek giyen deneklerde alt bacak ve ayakların sırt kısmıdır. NISE‘ye 
örnek olarak bahçe iĢleri veya inĢaat veya tarım alanlarında çalıĢılması ve kayak gibi spor 
faaliyetleri gösterilebilir.  

Ġsteyerek güneĢe maruz kalma (ISE) aslında bronz bir tene sahip olma isteği veya güneĢe 
korunmasız çıkma ihtimali ile meydana gelmektedir. ISE sırasında gövdenin önemli bir bölümü, 
omuzlar ve bacakların üst kısımları genellikle örtünmez. 

Kutanöz melanomanın ortaya çıkması daha çok ISE durumları ile iliĢkilendirilirken SCC 
meydana gelmesi daha çok NISE durumları ile bağlantılıdır. BCC oluĢumu büyük olasılıkla 
güneĢe her iki türde de maruz kalınması ile iliĢkilidir.  

 

GüneĢ IĢığına ve Diğer UVR Kaynaklarına Ġstemeden Maruz Kalınması (NISE) 
Yapay UVR kaynakları sayısız sanayi sürecinde ve araĢtırma laboratuvarlarında 

kullanılmaktadır. UVR, psoriasis ve dermatit gibi pek çok hastalıkta tedavinin bir parçasıdır. UVR 
lambalarının türü ve spektrumu bir koĢuldan diğerine farklılık gösterebilir. Poriasis gibi bazı 
hastalıklarda UVR‘ye toplam maruz kalma süresi çok olabilir, beraberinde oral fotokanserojen 
kullanılmıĢ olabilir (UVA ve 8-metoksipsoralen ile birleĢtirilen PUVA tedavisi) ve genellikle 
güneĢ yatağı kullanımı ile desteklenmiĢ olabilir. Bu hastalarda genellikle toplumun geri kalanına 
kıyasla daha yüksek SCC ve BCC oranları gözlenmektedir. 

Floresan tüpler kullanılarak yapılan aydınlatma düĢük miktarda UV radyasyonu 
içermektedir. Floresan ıĢıklandırma yaygın olduğundan bu küçük miktarlar bir tehlike teĢkil 
edebilir. Bununla birlikte, epidemiyolojik çalıĢmalar floresan ıĢıklandırmanın melanom oluĢumu 
üzerindeki etkisi olduğuna dair tutarlı veriler vermemiĢtir.  

 

GüneĢ IĢığına ve Diğer Yapay UVR Kaynaklarına Ġsteyerek Maruz Kalma (ISE) 
En yaygın ISE davranıĢı güneĢlenmektir. Bronz ten modası 1930‘ larda açık tenli 

toplumlarda güneĢ ıĢığının örneğin raĢitizmin önlenmesi gibi sağlık etkilerinin popüler olmasının 
ardından baĢlamıĢtır. 

1980‘ lerin sonuna kadar açık tenli toplumların yaĢadığı ülkelerde yapay UVR‘ye 
isteyerek maruz kalma öncelikle bronz bir tene sahip olmak amacıyla güneĢ yataklarının 
kullanılması yoluyla yaygın hale gelmiĢtir. Bu yeni moda güneĢ yataklarının varsayıma dayalı 
daha düĢük kanserojenik etkilerinin olduğu (güneĢ ıĢığına kıyasla), kıĢ döneminde UVR‘ye maruz 
kalmanın psikolojik etkileri ve yakın zamanda öne sürülen ―optimal D vitamini durumunun‖ 
korunması gibi dayanaksız inançlarla büyük ölçüde çabuklaĢtırılmıĢtır. 

Büyük ve güçlü bronzlaĢma ünitelerinde UVR yoğunluğu öğlen güneĢinden 10-15 kat 
daha yüksek olabilmektedir ve tipik bir güneĢ yatağı seansı sırasında cilt tarafından her birim 
zaman baĢına alınan UVA dozları günlük hayatta veya güneĢlenme sırasında alınandan çok daha 
yüksektir. Kapalı alanda sık sık güneĢlenen insanlar tarafından alınan yıllık UVA dozları güneĢten 
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alınanlara ilave olarak ve güneĢten alınandan 1.2 ile 4.7 kat daha fazla olabilmektedir. Bu tür güçlü 
UVA radyasyonu kaynakları muhtemelen dünya yüzeyinde mevcut değildir ve yüksek dozlarda 
UVA‘ya tekrar tekrar maruz kalınması insanlarda yeni bir fenomen olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
moda çok yakın bir zamanda ortaya çıktığından kapalı alanda güçlü bronzlaĢma cihazlarına tekrar 
tekrar maruz kalma ile iliĢkili sağlık tehlikeleri ve bu tür bir maruz kalmanın tüm sağlık etkileri 
önümüzdeki on ila yirmi yılda görülmeyebilir. 

IARC ÇalıĢma Grubu tarafından 2006 yılında gerçekleĢtirilen sistematik bir incelemede 
güneĢ yatağı kullanımının yaklaĢık 30 yaĢından önce kullanıldığı durumlarda kutanöz melanom 
riskinin % 70 oranında arttığı gösterilmiĢtir. Bu bulgu genç yaĢlarda UVR ıĢınlarına maruz 
kalmanın kanserojenik etkilerine karĢı bilinen duyarlılık ile paraleldir. Son araĢtırmalar 
azımsanmayacak sayıda gencin güneĢ yatağı kullandığını ortaya çıkarmıĢtır; bununla ilgili olarak 
güneĢ yatağı kullanımının neden olduğu hasarın önlenmesi için güneĢ yataklarının adölesan ve 
genç yetiĢkinler tarafından kullanılmasına sınırlama getirilmesine öncelik verilmelidir.  

 

GüneĢten Korunma 
GüneĢten korunmanın baĢlıca hedefi, güneĢ ıĢığına ve diğer UVR kaynaklarına maruz 

kalmanın azaltılması ortak amacını güden metotlar yoluyla SCC, BCC ve kutanöz melanom 
insidansını azaltmaktır. GüneĢ ıĢığı veya UVR kaynaklarına maruz kalmaktan kaçınmak ve 
gölgeye yönelmek en basit güneĢten korunma yöntemleridir. GüneĢ altındayken UVR‘ye karĢı 
uygulanan engellemeler Ģapka ve kıyafet giyilmesi ve güneĢ kremi kullanımıdır. ġapkalar geniĢ 
kenarlı olmalı böylece kafa derisi, yüz, kulaklar ve boyun korunmuĢ olmalıdır. Kaba kumaĢlar 
UVR‘nin deriye iletilmesine karĢı koyan en etkili bariyerlerdir. Koyu renkler açık renklere kıyasla 
daha fazla koruyucudur ve ıslak kumaĢlar da kuru olanlardan daha az koruyucudur. Bazı kumaĢlar 
ve giysiler güneĢin verdiği hasarı önlemek amacıyla özel olarak tasarlanmıĢlardır ve UVR‘nin 
zarar veren etkilerine aĢırı duyarlılığı olan kiĢilere (örneğin kızıl saçlı kiĢiler, ıĢığa duyarlı hale 
getirme tedavisi gören hastalar) bu giysileri giymeleri tavsiye edilmektedir. Bir kumaĢın UVR‘yi 
engelleme yeteneğine ultraviyole koruma faktörü (UPF) adı verilmektedir, fakat bu faktörün 
ölçümüne iliĢkin uluslararası bir standart mevcut değildir. 

GüneĢ kremlerinin güneĢ koruma faktörü (SPF) kalın bir tabaka güneĢ koruma kreminin 
güneĢin neden olduğu cildin eritemal reaksiyonun ortaya çıkmasını geciktirme yeteneği konusunda 
uluslararası standartlara sahip bir tahmin sağlamaktadır. SPF ne kadar yüksek olursa bir eritemanın 
ortaya çıkması için o kadar uzun zamana ihtiyaç duyulur. GüneĢ yanığının ortaya çıkması daha 
yüksek cilt kanseri riski ile bağlantılı olduğundan, SPF‘nin güneĢ kremlerinin güneĢin neden 
olduğu ciltte kanserojenik fenomenlere karĢı koruma sağlama yeteneğinin bir göstergesi olduğu 
düĢünülmektedir. Fakat güneĢ yanığı ile melanom arasındaki iliĢki sorgulanmaktadır, çünkü bu 
iliĢki güneĢ yanığına sadece genetik olarak belirlenen eğilimi yansıtıyor olabilir. Aynı zamanda 
UVR bir eritemayı indüklemek için ihtiyaç duyulan dozdan daha düĢük dozlarda biyolojik hasara 
(bağıĢıklık sistemi baskılama veya oksidatif hasar) neden olabilir.  

Gözleme dayalı ve randomize çalıĢmalar, NISE sırasında, giysiler, güneĢ kremi 
kullanımı veya güneĢ altında geçirilen zamanın azaltılması yoluyla cilt yüzeyine ulaĢan UVR 
miktarındaki azalmanın SCC oluĢumunu azaltabildiği ve aynı zamanda güneĢ yanıkları ve öncül 
SCC deri lezyonlarını (örneğin deri keratozları) oluĢumunu da azaltabildiği yönünde bulgular 
ortaya koymuĢtur.  

Fakat gözleme dayalı ve randomize deneyler ISE sırasında güneĢ kremi kullanıldığında 
bronzlaĢma daha uzun zaman alacağından ve güneĢ yanığının oluĢması daha uzun süreceğinden 
güneĢ kremi kullanımının güneĢ altında geçirilen zamanın artırılması ile sonuçlanacağını 
göstermiĢtir. 

Bu nedenle ISE sırasında güneĢ koruyucu krem kullanılması aslında kutanöz melanom 
(ve belki de BCC) riskini artırabilir. ISE sırasında güneĢ koruyucu krem kullanılması güneĢ yanığı 
meydana gelmesi riskini azaltmaz ve bronzlaĢmayı isteyenlerin UVB radyasyonunun en üst 
seviyeye çıktığı öğlen saatlerinde güneĢlenmek gibi daha tehlikeli güneĢe maruz kalma 
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davranıĢları benimsemelerine neden olabilir. Bunun aksine ISE durumları sırasında giysiler 
çocuklarda melanom oluĢmasına ve nevü geliĢmesine karĢı koruma sağlamaktadır.  

Bu nedenle güneĢ koruyucu kremler daha çok NISE sırasında kullanılmalı ve genel 
eğilim az miktarda güneĢ kremi uygulanması yönünde olduğundan ve bu da gerçek bir SPF‘de ĢiĢe 
üzerinde yazılandan 3-5 kat daha düĢük bir koruma sağladığından, bu tür durumlarda cilde bol 
miktarda krem uygulanmalıdır. Bu bakımdan SPF 15 güneĢ koruma kreminin bol miktarda 
uygulanması daha yüksek bir SPF değerine sahip kremin az miktarda kullanılmasından daha iyidir. 
Eğer isteyerek güneĢe maruz kalmaktan kaçınılamıyorsa (özellikle bronz bir ten elde etmek 
amacıyla), güneĢ kremi kullanılmadığında güneĢ altında kalınacak zamandan daha uzun süre güneĢ 
altında kalmamak amacıyla, güneĢ kremi kullanmamak daha iyidir. UVB radyasyonunun en üst 
seviyede olduğu günün en sıcak saatlerinde güneĢlenmemek de iyi bir uygulamadır. Bronz bir ten 
isteyenler doğal güneĢ hassasiyetlerine bağlı olarak kısa güneĢlenme seansları ile baĢlamalıdırlar 
ve daha sonra bronzlukları arttıkça güneĢ altında geçirdikleri zamanı aĢamalı olarak artırmalıdırlar. 
BronzlaĢmayan veya sadece yanma sonrası bronzlaĢan kiĢiler hiçbir suretle güneĢlenmemeli ve 
güneĢ altında kalma yeteneklerini artırmak için güneĢ koruyucu kremlere baĢvurmamalıdırlar. 
Çocukların güneĢten korunması gölgede durulması, Ģapka ve giysi giydirilmesine dayalı olmalıdır. 
Eğer güneĢ koruyucu krem kullanılıyorsa ancak vücudun Ģapka ve giysi ile korunamayan 
bölgelerine uygulanmalıdır. Bu nedenle, tanım gereği, gövdenin güneĢten korunması giysilerle 
sağlanabileceğinden güneĢ kremi çocuğun gövdesine asla uygulanmamalıdır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
GüneĢ ıĢığı en önemli ultraviyole ıĢın yayma kaynağıdır ve yüksek oranda gün ıĢığına 

maruz kalan açık tenli halkın yaĢadığı yerlerde çeĢitli türlerde cilt kanserlerine neden olmaktadır. 
GüneĢ ıĢığı skuamöz ve bazal hücre kanserlerinin ve kutanöz melanomanın sebebi olarak 

görülmektedir. 
Genetik olarak belirlenen güneĢ ıĢığına duyarlılık güneĢ yanıklarına eğilimli olma, zayıf 

bronzlaĢma yeteneği ve kızıl saç ve çillerle iliĢkilendirilmektedir. 
Yapay ultraviyole ıĢıması kaynakları kapalı mekânda bronzlaĢma amacıyla ultraviyole 

lambası kullanımı Ģeklinde pek çok ülkede yaygınlaĢmıĢtır. Kapalı mekânda bronzlaĢma iĢlemine 
30 yaĢından önce baĢlandığında, kutanöz melanom ve skuamoz hücre kanserleri riski artıĢı ile 
iliĢkilendirilmektedir. 

GüneĢten korunma gölgede durma, giysiler ve Ģapka giyilmesine dayalı olmalıdır. GüneĢ 
koruyucular sadece vücudun giysi veya Ģapka ile korunamayan bölgelerine uygulanmalıdır. 

GüneĢe fazlaca maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Bu husus özellikle çocuk 
ve ergenleri korumak için önemlidir. GüneĢte yanmaya meyilli kiĢiler için yaĢam boyunca aktif 
koruyucu önlemler alınmalıdır. Cilt kanseri münhasıran değilse bile çoğunlukla beyaz derili 
insanlarda görülen bir hastalıktır. Dahası insidansı açık tenli insanların ultraviyole ıĢığa daha fazla 
maruz kaldığı Avustralya gibi yerlerde en yüksek düzeye ulaĢmaktadır. 
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ġekil 24. Ultraviyole Radyasyonun Neden Olduğu Melanom Olmayan Cilt Kanseri 
OluĢumundaki Diğer Etmenler (UCA=ürokanik asit) H.N. Ananthaswamy,  
Kaynak: Teksas Üniversitesi Ġmmünoloji Departmanı, Anderson Kanser Merkezi  
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ġekil 25. Uydu Tabanlı Analizler, 1996 
Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri, ABD Çevre 

Koruma KuruluĢu 
 
Son on yılda dünya yüzeyine ulaĢan ultraviyole (UVB) radyasyonunun yıllık ortalama 

seviyelerinde görülen artıĢları göstermektedir. Bu değiĢiklikler büyük oranda enleme bağlıdır. 
Cilt kanserlerinin en baĢta gelen çevresel nedeni güneĢe maruz kalmaktır ve ultraviyole 

ıĢığın güneĢ tayfının cilt kanseri görülmesiyle ilgili bileĢenini temsil ettiği düĢünülmektedir. Suni 
güneĢ ıĢığı kaynakları, örneğin güneĢ yatakları ve güneĢ lambalarına maruziyetin melanom riskini 
de artırdığı bilinmekte ve bu etki özellikle bu maruziyet gençlikte ya da erken eriĢkinlikte 
baĢladığında daha da belirgin hale gelmektedir. 

 

1.11.12. Elektromanyetik Radyasyon 
Elektromanyetik alanlar birçok doğal ya da insan yapımı kaynak tarafından 

üretilmektedir. Teknolojideki geliĢmelerin sonucu olarak elektromanyetik dalgaların kullanımı her 
geçen gün artmakta ve günlük yaĢamda doğada bulunanın çok üstündeki seviyelerde 
elektromanyetik alanlara maruz kalınmaktadır.  On yıllardır insanlığa yönelik bir maruziyet 
kaynağı olmasına rağmen, elektromanyetik alanlar (EMA-EMF) son yıllarda kaynak sayısı ve 
çeĢitliliği bakımından, özellikle de aĢırı düĢük frekans ve radyo frekansı alanları bakımından, eĢi 
görülmemiĢ bir artıĢ kaydetmiĢtir.  

Bu tür kaynaklar arasında elektrikle çalıĢan tüm aletler, televizyon, radyo, bilgisayarlar, 
mobil (taĢınabilir) telefonlar, mikrodalga fırınlar, büyük mağazalarda hırsızlık önleme kapıları, 
radarlar ve sanayi, tıp ve ticarette kullanılan ekipmanlar yer almaktadır.  

 

 1.11.12.1. Elektromanyetik Spektrum 
Elektromanyetik (EM) dalgaların tümünün frekanslarına, dalga boylarına veya 

enerjilerine göre sıralanması EM Spektrumu oluĢturur (ġekil 26.). Spektrumda gittikçe artan 
frekanslarda olmak üzere Statik alanlar (0 Hz), Oldukça DüĢük Frekans (Extremely Low 
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Frequency –ELF), DüĢük Frekans (Low Frequency - LF), Radyo Frekans (Radio Frequency – RF), 
mikrodalga (Microwave -MW), kızıl ötesi radyasyon (Infrared Radiation-IR), görünür ıĢık (visible 
light), mor ötesi ıĢın (Ultra Violet -UV), X ıĢını, y ıĢını ve kozmik ıĢınlar yer alır. Her biri 
spektrumun birer bileĢeni olmalarına rağmen maddeler ve biyolojik sistemler ile etkileĢimleri 
farklıdır. Bu farklılık ıĢık hızında hareket etmelerine karĢın dalga boylarının dolayısıyla frekans ve 
enerjilerinin farklı olmasından kaynaklanır. Spektrumun tüm bileĢenleri dalga formunda yayılırlar, 
davranıĢları elektromanyetik dalga prensibiyle açıklanır. Enerjileri ise fotonlar ya da enerji 
paketleri Ģeklinde dağılır. Fotonun enerjisi dalga frekansına bağlıdır, frekans (f) ne kadar büyükse 
dalga o kadar çok enerjiye sahiptir. 

 

  
ġekil 26. Elektromanyetik Alan Spektrumu ve Günlük Hayatta Kullanımları 
Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri 
 
Statik alanlar ve aĢırı düĢük frekans alanları doğal olarak meydana gelmektedir ve aynı 

zamanda elektrik gücünün üretimi ve iletilmesi sonucu ve çok çeĢitli sanayi cihazlarının ve 
genellikle alan Ģiddeti daha büyük olan ev aletlerinin kullanılması yoluyla ortaya çıkmaktadır. 
AĢırı düĢük frekans (ELF; 0 - 300 Hz) alanlarına maruz kalma elektriğin üretilmesi, iletilmesi 
(trafo, yüksek gerilim hatları) ve kullanımı (ev ve iĢ yerlerinde kullanılan ve elektrikle beslenen 
sistemler) için öncelikle insan yapımı kaynaklardan gelmektedir. Örneğin mesleki maruziyet 
elektrik ve elektronik sanayinde, kaynak yapımında ve elektrikli motorların kullanımında ve 
tamirinde meydana gelmektedir. AĢırı düĢük frekans alanlarına çevresel maruziyet ise elektrik 
iletim hatlarına yakın olunması ve elektrikli aletler kullanımı yoluyla yerleĢimle ilgili ortamlarda 
meydana gelmektedir. Pek çok çevresel kaynak için maruziyet seviyeleri tipik olarak düĢüktür. 

Radyo frekans (RF; 10 kHz-300 GHz) radyasyona maruz kalınması çeĢitli yollarla 
olabilmektedir. Radyo frekansının baĢlıca doğal kaynağı güneĢtir. Fakat insan yapımı kaynaklar 
baĢlıca maruz kalma kaynaklarıdır.  

Radyo frekans alanları ticari radyo ve televizyon yayınlarının sonucu olarak ve 
telekomünikasyon tesislerinden gelmektedir. Yani radyo frekans Bölgesi‘nde yer alan 
elektromanyetik dalgalar iletiĢimde, cep telefonlarında, baz istasyonlarında, radyo ve televizyon 
vericilerinde, radarlarda, kablosuz internet sistemlerinde kullanılmaktadır. Evde radyo frekans 
alanları ise mikro dalga fırınlar ve hırsız alarmlarınca üretilmektedir.  
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Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya baĢlanan cep telefonları, baz istasyonları ve 
kablosuz iletiĢim kaynaklı elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda yapılan 
çok sayıda araĢtırma sonucunda kamuoyunun konuya duyarlılığı da hızla artmaya baĢlamıĢtır.  

 

 1.11.12.2.  Elektromanyetik Alan Etkileniminin Sağlık Etkileri 
Elektrik ve manyetik alanların olası sağlık etkilerinin bilimsel olarak daha net bir 

biçimde açığa kavuĢturulması gerekmektedir. EMA etkilenimi dünyadaki tüm toplumları, değiĢik 
derecelerde etkilemektedir ve teknoloji ilerledikçe bu tür etkilenimlerin daha da artacağı tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle, EMA etkilenimi sonucunda ortaya çıkacak küçük bir sağlık etkisi bile, 
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündeme gelecektir.  

Yapılan araĢtırmalara göre EMA etkilerinin bağlı olduğu parametreler Ģunlardır: 
1. Frekans, 
2. Güç ve alan yoğunluğu,  
3. Kaynağın uzaklığı (Yakın alan/ Uzak alan) 
4. Maruziyet süresi 
5. Etkilenenin ölçüleri ve elektriksel özellikleri  

 
EMF konusunda epidemiyolojik çalıĢma gerçekleĢtirilmesinin önündeki en büyük engel 

maruz kalma dozunun ve örüntüsünün doğru olarak ölçülmesinde yaĢanan güçlüktür. Bu durum 
özellikle de telefonların yaydığı dozun modele ve zamana göre değiĢmesi ve sol veya sağ tarafta 
kullanımın da kiĢiden kiĢiye değiĢmesi nedeniyle mobil telefonlar için doğrudur. Toplam EMF‘ye 
maruz kalma oranının ölçülmesi de zordur ve spektrumun tekil unsurlarına maruz kalma 
boyutunun tahmin edilmesi de imkânsız denecek kadar güçtür. 

 

 1.11.12.3. Cep Telefonları ve Baz Ġstasyonlarının Sağlık Etkileri 
Cep telefonundan yayılan radyasyonun yaklaĢık olarak % 50‘si kullanıcının baĢı ve 

telefonu tutan eli tarafından soğurulur. Dokuları etkileyen enerji miktarı için kullanılan özgül 
soğurma hızları (Spesific Absorbtion Rate -SAR) doku kilogramı baĢına soğurulan enerji miktarı 
(W/kg) olarak ifade edilmektedir. SAR dokulardaki RF kaynaklı sıcaklık artıĢı ile iliĢkilendirilen 
biyolojik etkilerin ölçüm birimi olup, dokunun iletkenliği ile ilgilidir ve iletkenlik dokunun su 
içeriği ile artar. Beyin, göz, kas, kan, deri ve sinir dokusu gibi su içeriği fazla olan dokulardaki 
sıcaklık artıĢı, yağ veya kemik gibi su içeriği az olan dokulara göre daha fazladır. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından genel toplum etkilenimi için önerilen SAR değeri 0.1 W/kg‘dır. Bu değer tüm 
vücut için önerilen değerdir, baĢ ve gövde için 2 W/Kg, kol ve bacaklar için 4 W/kg olarak 
sınıflandırılmaktadır. Avrupa Birliği tarafından bu değer 2 W/kg olarak belirlenmiĢtir. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından bu değer cep telefonları için 450-2700 MHZ frekansları arasında güvenli 
limit değeri 0,1 - 2 watt aralığında tanımlanmıĢtır.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan ve desteklenen ICNIRP (Uluslararası 
ĠyonlaĢmamıĢ Radyasyondan Koruma Kurulu) tarafından tüm riskler göz önüne alınarak 
belirlenmiĢ olan 2 W/kg değerindeki SAR değeri, aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından standart 
değer olarak kabul edilmiĢtir (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/). 

Elektromanyetik alanların insan sağlığına olan etkileri, cep telefonu teknolojisi gibi yeni 
teknolojilerin günlük yaĢamda giderek daha yoğun biçimde kullanılması sonucunda giderek 
artmaktadır. Bu da elektromanyetik alanın sağlık üzerine etkileri ile ilgili çalıĢmaların önem 
kazanmasına yol açmıĢtır.  

Bilimsel kaynaklarda cep telefonu kullanımı ile iliĢkili olabileceği bildirilen Ģikayetler 
arasında; baĢ ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, unutkanlık, baĢ dönmesi, iĢitme kaybı, bulantı 
hissi, kulakta ve baĢta sıcaklık hissi ve görme bulanıklığı yer almaktadır. Cep telefonu kullanımı 
gibi elektromanyetik alana maruz kalanlarda bu gibi non-spesifik belirtilerin ortaya çıkmasına 
‗Elektromanyetik AĢırı duyarlılık‘  denilmektedir. Bu konuda az sayıda çalıĢma bulunmaktadır ve 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
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bu çalıĢmalar cep telefonu kullanımı ile bu semptomlar arasında bir iliĢki olduğunu 
kanıtlamamıĢtır. Bu nonspesifik semptomların birçok farklı nedenler sonucu oluĢabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

Dünyada cep telefonu kullanımının neden olduğu non-spesifik semptomlar yanında bazı 
önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğine yönelik çalıĢmalar bulunmakla beraber, henüz 
kanıtlanmıĢ etkiler mevcut değildir. RF radyasyon ve elektromanyetik alanın biyolojik etkileri 
üzerindeki deneysel çalıĢmalar çok yaygındır. Bu çalıĢmalar gönüllüler, hayvanlar ve hücre bazlı 
teknik çalıĢmaları içermektedir. Mikrodalga radyasyon ve RF radyasyonun 100 MHz ve 60 GHz 
arasındaki etkileri araĢtırılmaktadır. Beyindeki fonksiyonel değiĢiklikler, karsinojenik süreçler, 
üreme-geliĢme ve kardiyovasküler sistem üzerine çalıĢmalar sürdürülmektedir.  

Cep telefonlarının sağlık riskleri üzerine yapılan en büyük çalıĢma Uluslararası Kanser 
AraĢtırma Kurumu (International Agency for Research on Cancer - IARC) tarafından yürütülen 
― INTERPHONE ‖  çalıĢmasıdır. Cep telefonundan kaynaklanan RF ve mikrodalga radyasyonun 
kanser oluĢturma riskini inceleyen bu çalıĢma uluslararası çok merkezli bir vaka-kontrol 
çalıĢmasıdır. 13 ülkede yapılmıĢ ve 7 yıl sürmüĢ olup, 10 yıl ve daha fazla süreyle cep telefonu 
kullanan binlerce hasta incelenmiĢtir. Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, Ġsrail, Ġtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Ġsveç ve Ġngiltere bu çalıĢmaya 
katılmaktadır. Bu çalıĢmada yaklaĢık 2600 glioma, 2300 meningioma, 1100 akustik nörinom, 400 
parotis bezi tümörü ile bu vakalara uygun kontroller yer almaktadır. Bu çalıĢma bu tümörlerle ilgili 
olarak bugüne kadar yapılmıĢ en büyük epidemiyolojik çalıĢmadır. Bu çalıĢmanın bazı sonuçları 
yayınlanmıĢtır. Bu sonuçlara göre sadece Kuzey Avrupa ülkelerinde 10 yılın üstünde yoğun olarak 
cep telefonu kullananlarda glioma riski 1,39 kat ve akustik nörinom riski 1,8 kat fazla 
bulunmuĢtur. Japonya‘da ise zaman ağırlandırılarak yapılan analizlerde glioma riskinin 5,8 kat 
arttığı bulunmasına rağmen bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir.  Hardell ve arkadaĢları 
tarafından yapılan bir değerlendirmede glioma için 10 yıllık kullanım sonrasında aynı tarafta riskin 
1.9 kat, karĢı tarafta ise 1.2 kat;  akustik nörinom için 1.6 kat arttığı meningiom için risk artıĢının 
saptanmadığı belirtilmektedir ve uzun dönemli etkilenimler için mevcut standartların güvenli 
olmadığı ve yeniden belirlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı araĢtırma farklı yazarlar 
tarafından farklı Ģekillerde yorumlanabilmektedir. Yapılan araĢtırmalarda farklı hata kaynaklarının 
bulunması nedeni ile kesin sonuçlara ulaĢılamamaktadır. Bu konuda özellikle de çocuklarda sağlık 
etkilerinin değerlendirildiği kohort çalıĢmalara gereksinim vardır.   

 INTERPHONE araĢtırmasının yayınlanan son makalesinde ise glioma için cep 
telefonunun kullanıldığı tarafta, uzun latent dönem sonrasında temporal lobda risk artıĢını 
düĢündüren sonuçların alındığı ancak nedensel bir iliĢkinin (epidemiyolojik hata ve yan tutma 
kaynakları nedeni ile) gösterilemediği belirtilmektedir. INTERPHONE araĢtırmasına büyük 
umutlar bağlanmıĢ ancak katılımın az olması, kullanıcıların çoğunun on yıldan az süredir 
kullanıyor olması ve bazı kanserlerin ortaya çıkması için 15-20 yıl geçmesinin gerekmesi gibi 
sorunlar vardır. Zaman içinde teknolojinin değiĢmesi, analog sistemlerden digital sistemlere 
geçilmesi, sinyal sistemlerinin değiĢmesi de etkili olabilir. Bazı çalıĢmalarda ise hafıza faktörüne 
dikkat çekilmektedir.  

Katılan ülkelerin bazılarında mobil telefon kullanımı ve belli tümör tipleri riski 
arasındaki iliĢkiye dair ulusal analiz sonuçları, pek çok çalıĢmada, herhangi bir zamanda düzenli 
bir mobil telefon kullanıcısı olmakla bağlantılı risk faktörünün (OR) bazı durumlarda istatistiksel  
olarak önemli bir Ģekilde 1‘ in altında olduğunu göstermiĢtir (Risk artıĢı yok). Bu ihtimal katılım 
yanlılığını veya diğer metodolojik sınırlamaları yansıtmaktadır.  

INTERPHONE çalıĢması kapsamında, beĢ Kuzey Avrupa ülkesi verilerini bir araya 
getirerek yapılan değerlendirmede; en az on yıl cep telefonu kullanılmasına bağlı olarak baĢın bir 
tarafındaki ağrılarda %  39 artma olduğu sonucuna varılmıĢtır. Tüm bu değerlendirmelerin yanında 
INTERPHONE araĢtırmasının sonuç bölümünde; Ģimdiye kadar yapılmıĢ en geniĢ çalıĢma olduğu, 
glioma ve meningioma konusunda kullanıcıların büyük bir çoğunluğunda GSM sistemleri kaynaklı 
bir artıĢ görülmediği, bundan sonraki çalıĢmalarda hyperuser (yoğun kullanıcılar) 10 yıldan daha 
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uzun süre ve yoğun olarak kullananlar ve çocuklarda kullanımı ile daha detaylı araĢtırma yapılması 
gerekliliği ve aĢırı duyarlılık (hypersensitivity) konusunda psikolojik çalıĢmalara yönelinmesi 
gerektiği belirtilmiĢtir. 

(www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php) 
(www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf )  
 
Parotid bezi tümörleri için, üzerinde araĢtırma yapılan herhangi bir maruziyet ölçütü için 

bir genel risk artıĢı gözlenmemiĢtir. Ġsveç ve Danimarka‘dan gelen verilerin birleĢtirilmiĢ 
analizinde 10 yıl veya daha uzun bir süre ipsilateral kullanım için benign tümörlerde anlamlı 
olmayan bir risk artıĢı gözlenirken, kontralateral kullanım için bir risk düĢüĢü gözlenmiĢtir ki bu 
da vaka ve kontroller arasında farklı geri çağırmayı yansıtmaktadır. 

Türkiye‘de glioma ve menengioma olgularının yıllara ve cinsiyete göre dağılımı 
aĢağıdaki Ģekillerde gösterilmektedir. 
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ġekil 27. Türkiye‘de Glioma Olgularının Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı  
Kaynak: SB KSDB 
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ġekil 28. Türkiye‘de Menengioma Olgularının Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı  
Kaynak: KSDB Verileri 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf


- 122 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Ġsrail‘de yapılan ve çalıĢma deneklerinin yoğun birer mobil telefon kullanıcısı 
olduklarını bildirdikleri çalıĢmada alınan sonuçlar yoğun mobil telefon kullanımı ile parotid bezi 
tümörleri arasında olası bir iliĢki olduğunu düĢündürmüĢtür. Bu bulguların teyit edilebilmesi için 
bu iliĢki konusunda daha uzun latans süresine sahip ve daha fazla sayıda yoğun kullanıcıyı içeren 
ek çalıĢmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. ÇalıĢma ortamı ile ilgili olarak radyo frekansı yayan 
sistemlere yakın olarak çalıĢan kiĢiler yüksek seviyelerde radyo frekansına maruz 
kalabilmektedirler.  

Bu kiĢiler arasında yayıncılık, ulaĢım ve haberleĢme sanayisinde, anten tamirinde 
çalıĢanlar, askeri personel (radar operatörleri) ve polis memurları (trafik kontrol radarlarını 
kullananlar) yer almaktadır. Aynı zamanda ahĢap laminasyonlar için dielektrik ısıtıcı ve plastik 
mühürleme, endüstriyel endüksiyon ısıtıcılar ve mikrodalga fırınlar, ağrı ve vücut dokularının 
enflamasyonunu tedavi etmek için tıbbi diyatermi ekipmanları ve dokuların kesilmesi ve 
kaynaĢtırılmasında kullanılan elektro cerrahi ekipmanlar da dâhil olmak üzere radyo frekansı 
alanlarını kullanan sanayi iĢlemleri de vardır.  

ABD‘de yapılan bir kohort çalıĢmasında 250.000 telefon abonesinin bir yıllık 
mortaliteleri değerlendirilmiĢ ve beyin kanserinden ölüm sayısında istatistiksel  olarak anlamlı bir 
artıĢ bulunamamıĢtır. BeĢ ülkede yapılan meta analiz sonuçlarına göre ise tek taraflı akustik 
nörinomlarda artıĢ olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Bir baĢka makalede de 10 yılın üzerinde kullanımın cep telefonunun kullanıldığı 
taraftaki beyin tümörlerini yaklaĢık 2 kat artırdığı ifade edilmekte ve mevcut epidemiyolojik 
kanıtların cep telefonlarının beyin tümörlerini artırdığını söylemek için yeterli olduğu 
belirtilmektedir.  Cep telefonunun yaydığı radyasyonun kanser oluĢturma mekanizması henüz 
kanıtlanamamıĢ olsa da bir düzineden fazla hakem değerlendirmesinden geçmiĢ ABD dahil en az 7 
ülkede yapılan çalıĢmanın makalesinde cep telefonundan yayılan radyasyonun DNA kırıklarına 
yol açabileceği ileri sürülmesine rağmen, elektromanyetik dalgalar non-iyonize ıĢıma olup, iyonize 
ıĢımalar gibi atomdan elektron koparacak düzeyde yüksek enerjiye sahip değildir ve dolayısıyla 
hücre yapısını bozmayacağı, bunun yanında, elektromanyetik aĢırı hassasiyet ve duyarlılık gibi 
sorunlara yol açabildiği belirtilmektedir. 

Belirtilen iddiaların tam aksini söyleyen ve cep telefonlarının beyin tümörü ve kanser 
yapamayacağı bulgusuna yer veren rapor ve makaleler de mevcuttur. ÇalıĢma ve yayınlar cep 
telefonları ile beyin tümörü arasında anlamlı bir bağlantı kurulamadığını açıkça söylemektedirler. 
Bu çalıĢmalara örnek olarak aĢağıdaki çalıĢmalar verilebilir. 

 Journal of the National Cancer Institute 2006 Cellular telephones use and cancer risk,  

 British Medical Journal 2006 Mobile phone use and risk of glioma in adults,  

 Avropean Journal of Cancer Prevention 2007 Use of mobile phones in Norway and risk of 
intracranial tumours,  

 British Journal of Cancer 2008 Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic 
field and brain tumour: A case-control study.  

 
Cep telefonlarının sağlık etkilerinin de beyin tümörleri ile sınırlı kalmadığı, tükrük bezi 

tümörleri, erkekte infertilite, davranıĢ bozuklukları, elekromanyetik aĢırı duyarlılık gibi sorunlara 
da yol açabileceği belirtilmektedir. Ancak cep telefonu yakın zamanda kullanıma girdiği için 
sağlık üzerine uzun dönem sonuçları ve insanlarda ne gibi sağlık sorunları oluĢturacağı tam olarak 
bilinememektedir. Cep telefonlarının sağlık risklerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için en az 5-10 
yılın daha gerekli olduğu belirtilmektedir. Fakat cep telefonlarının toplumda yaygın olarak 
kullanılması nedeniyle oluĢturacağı küçük sağlık sorunlarının bile toplumun önemli bir 
çoğunluğunu etkileyebileceği düĢünülmektedir. 

Bu nedenle elektromanyetik dalgalar kaynaklı birçok araĢtırma yapılmaktadır. Mevcut 
araĢtırmalar henüz net olarak tespit edilmiĢ olumsuz somut bir veri ortaya koymaması ile birlikte 
araĢtırmaların farklı Ģekillerde uzun vadede ileriye dönük olarak devam edeceği belirtilmektedir.  
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Ġhtiyatlık ilkesi gereği SAR değeri tanımı yapılmıĢ ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

bu değer 0.1 – 2 W/Kg olarak belirlenmiĢtir.  
Baz istasyonlarının sağlık etkilerini değerlendirmek cep telefonlarına göre daha güç olduğu 

için pek çok kuruluĢ tarafından baz istasyonlarının sağlık etkilerine yönelik çalıĢmalar 
ötelenmektedir. DSÖ'de 2003 ve 2006 yıllarında baz istasyonu kanser iliĢkisini araĢtırmanın öncelikli 
olmadığını belirtmiĢtir. DSÖ‘nün çalıĢmalarının haricinde var olan iki çalıĢmada baz istasyonu 
yakınında yaĢayanlarda (350-400 metre çevresinde yaĢayanlarda) kanser insidansında artıĢ 
olabileceği ileri sürülmüĢ olsa da, DSÖ tarafından 2006 yılında yayınlanan 304 nolu bilgi föyünde 
―Buraya kadar toplanan bütün bulgulardan, baz istasyonlarının yaydığı RF sinyallerinin sağlığa, ne 
kısa süreli ne de uzun süreli, olumsuz bir etkisinin olmadığı gösterilmiĢtir‖  notu yer almıĢtır.  

Baz istasyonlarının sık olmasının, cep telefonlarının iletiĢim için daha az enerji 
harcayacağı anlamına geleceği açıktır. Cep telefonu kullananların maruz kalacakları 
elektromanyetik alanın baz istasyonlarına yakınlaĢtıkça çok daha düĢtüğü öngörülmektedir. Baz 
istasyonlarına yönelik, baĢta DSÖ, IARC gibi uluslararası kuruluĢların çalıĢmalarında olumsuz bir 
sonuç görülmemiĢtir. Zaman içerisinde, ülkelerdeki regülatif uygulamalarda sınırlar, tedbir ve 
kontroller netleĢmiĢ ve oturmuĢtur. Bu sebeple de baz istasyonu konusundaki farklılık ve 
standartlar kontrol altına alınmıĢtır. 

Baz istasyonlarının anteninin yönelim tarafındaki etkilenim daha yüksektir. Yakın 
mesafelerde değiĢik firmaların antenlerinin birlikte bulunması söz konusu olabilmektedir. Bunların 
ayrı ayrı ölçüm değerlerinin standartlara uyması güvence sağlamamaktadır. Toplam etkileme 
güçleri göz önüne alınmalıdır. Ġhtiyat ilkesi gereği baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik 
dalga Dünya Sağlık Örgütü‘nün desteklediği ICNIRP (Uluslararası ĠyonlaĢmamıĢ Radyasyondan 
Koruma Kurulu) tarafından insan vücudu sıcaklığını 1 (bir) derece arıtan 2.000 Volt/metre‘nin 50 
kat altında olan 41 Volt/metre olarak belirlenmiĢtir. Türkiye‘de ise uygulama ICNIRP‘ ın 
belirlediği değerden 4 kat daha düĢük olan 10 Volt/metredir.   

Evlerin okulların ve binaların çevresine kurulan baz istasyonları olsa da olası önemli 
çevresel kirlilik nedeni olarak tartıĢılmaktadır. 

Bu tip düĢük yayınımlarla ilgili epidemiyolojik çalıĢmalar yapılması çok zordur. ĠliĢkinin 
kuvveti, çalıĢmaların tutarlılığı, doz-cevap iliĢkisi, laboratuar bulguları ve akla yatkın bir biyolojik 
mekanizmanın ortaya konulması gerekir. Cep telefonları, baz istasyonları vb. etkilenimiyle ilgili 
çalıĢmaların sonuçları oldukça tartıĢmalıdır. Bunun kaynağı yukarıda bahsedilen kriterlerin varlığı 
ya da yokluğudur.  

Ġngiltere Hükümeti 2003 yılında bu istasyonların yakınında yaĢayan çocuklarda lösemi 
ve diğer kanserlerle ilgili bir çalıĢma baĢlatmıĢtır. Bu çalıĢma konuyla ilgili ilk çalıĢmadır. 
Hollanda‘da yapılan bir çalıĢmada 1 V/m lik RF/MW radyasyonun bile etkileniminde kalanların 
iyilik halini olumsuz etkilediği bildirilmiĢ, ancak bu sonucun doğrulanmasına yönelik çalıĢmalar 
baĢarısız olmuĢtur. Polonya‘da yüksek RF alanlardan etkilenen askerlerde kanser hızının 
beklenenden iki kat, lösemi ve lenfoma görülme sıklığının altı kat fazla olduğu saptanmıĢtır. 
Avustralya‘da RF etkilenimi olan çocuklarda çocukluk çağı lösemisi görülme sıklığının topluma 
göre fazla olduğu bulunmuĢtur.  

Ġtalya‘da yüksek güçte radyo vericisinin yakınında yaĢayan çocuklarda çocukluk çağı 
lösemi sıklığının yüksek olduğu bildirilmiĢtir.  

Günümüzde elektromanyetik alan standartlarıyla ilgili farklılıklar vardır. Bu 
farklılıkların nedeni geliĢtirildiği ülke, sorumlu kuruluĢ, geliĢtirilme süreci, koruma felsefesi, 
geliĢtirilme yılı, kullanılan bilimsel veriler, temel kısıtlama seçeneği, referans seviyelerinin 
belirlenmesi isteği gibi nedenlerdir. 

Gerek ICNIRP ve IEEE gibi uluslararası kuruluĢların rehberleri sadece akut tehlikelere 
dayanmaktadır. Kanser gibi uzun süreli etkilenimlere bağlı ortaya çıkan sonuçları hesaba 
katmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1996 yılında baĢlatmıĢ olduğu Elektromanyetik Alan Projesi 
(EMF Project)‘ni yavaĢ yavaĢ sonlandırmak üzere olup, bugüne kadar olan çalıĢmalar neticesinde 
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ICNIRP değerinin yeterli korumayı yaptığını vurgulamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü halihazırda 
yürürlükte olan mevcut standart değerin yeterli olduğunu söylemektedir (2006-304 sayılı Bilgi 
Föyü).  

Ġsviçre‘de kabul edilen değer GSM 900 için 4 V/m ve GSM 1800 için E=6V/m olup bu 
frekanslar için Türkiye‘de uygulanan değerler; GSM 900 için E= 10,23 V/m ve GSM 1800 14 
V/m‘dir. Yani Ġsviçre ICNIRP değerinin 1/10‘unu kabul ederken Türkiye ¼ ünü kabul etmektedir. 
Bu bakımdan Ġsviçre‘nin kabul ettiği değer ICNIRP‘den 10 kat düĢük olup, Türkiye‘nin kabul 
ettiği değer ise 4 kat daha düĢüktür. Baz istasyonları ve çocukluk yaĢ grubu arasındaki iliĢkiye 
bakıldığında; küçük çocukların büyüklere göre daha yüksek oranda enerji soğurduğu, ayrıca 
çocukların yaĢamları boyunca daha büyük etkilenim riski olduğu, çocukların büyüme 
dönemlerinde sabit düzeyde uzun süreli etkilenimlerinin sonuçlarının da henüz kesin olarak 
bilinemediği ve annelerin hamilelik döneminde etkilenimleri de bebek açısından önem taĢıdığı 
Ģeklinde tartıĢmalar yapılmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından baz istasyonları için benimsenen limit değerler 
çocuklar için de geçerli olup, ayrıca bir standart değer belirlenmemiĢtir. Bu çerçevede önemli olan 
çocuklar gözetilerek baz istasyonunun nerede kurulacağını belirlemek değil, nereye kurulursa 
kurulsun hem çocukların hem yetiĢkinlerin yaĢadığı her yerde limit değerlerin aĢılmamasını 
sağlamak esas olmalıdır.   

Bunun nedeni küçük çocukların büyüklere daha yüksek oranda enerji soğurmasıdır. 
Ayrıca çocukların yaĢamları boyunca daha büyük etkilenim riski vardır. Çocukların büyüme 
dönemlerinde sabit düzeyde uzun süreli etkilenimlerinin sonuçları da henüz kesin olarak 
bilinememektedir. Annelerin hamilelik döneminde etkilenimleri de bebek açısından önem 
taĢımaktadır. 

Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sağlık etkilerine yönelik bilimsel 
veriler yetersizdir. Ancak bu durum, söz konusu dalgaların zararlı etkilerine yönelik çalıĢmalar 
için de, zararsız olduğu sonucunu veren çalıĢmalar için de geçerlidir. Radyo frekans radyasyonun 
kanser gibi önemli hastalıklara yol açabilme olasılığını gösteren bilimsel kanıtlar giderek 
artmaktadır. KesinleĢmemiĢ olan bu sağlık etkilerinin ıĢığında birçok uzman ve teknik kurul 
― ihtiyatlılık ilkesi‖ni önermektedir. Mevzuat düzenlemelerinde ihtiyatlılık ilkesini göz önüne alan 
ve almayan ülke standartları ve sınır değerleri arasında önemli farlılıklar olmaktadır. Ülkeler 
etkilenim sınır değerlerini giderek aĢağı çekme eğilimindedirler. Bu nedenle halk sağlığı açısından 
değerler, ilgili yönetmelik hükümleri gerekli korumayı sağlayan bilimsel kesinliği olan bir değer 
olarak ele alınamaz. 

Sürekli etkilenim söz konusu olduğundan baz istasyonlarının küçük bir sağlık etkisi bile 
olsa çok sayıda toplum bireyi etkilenebileceği düĢünülebilmekle birlikte, mevcut yapılan 
araĢtırmalarda ikna edici olumsuz bir sonuç elde edilmemiĢtir. Bununla birlikte araĢtırmalar devam 
etmektedir. Ayrıca elektromanyetik dalgalar için ihtiyatlılık prensibi ıĢığında sınır değerler 
belirlenmiĢtir ve uygulanmaktadır. 

 

Ġhtiyat Prensibi: 
Avrupa Komisyonu‘nun 2000 EC Ġhtiyat Tebliği‘nde yer alan ihtiyatlı yaklaĢım 

çerçevesinin uygulanmasını desteklenmelidir. 
Aksiyon gereken durumlarda ihtiyat prensibine dayanarak alınacak önlemler 

• Seçilen koruma seviyesi ile orantılı olmalıdır. 
• EĢitlik gözetilerek uygulanmalıdır. 
• Daha önce alınmıĢ benzer önlemlerle tutarlı olmalıdır. 
• Aksiyonun alınması ve alınmaması halinde belirecek potansiyel fayda ve maliyet incelemesine 

dayanmalıdır. Uygun ve makul olduğu durumlarda ise ekonomik fayda / maliyet analizi 
yapılmalıdır. 

• Yeni bilimsel veriler ıĢığında devamlı gözden geçirilmeli ve daha kapsamlı bir risk 
değerlendirmesi için gerekli bilimsel verileri üretme sorumluluğu atayacak düzeyde olmalıdır. 
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Bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) tarafından ihtiyati tedbirler 
2010 yılında çıkartılan Yönetmelikler ile sağlanmıĢ olup, gerekli tedbirler alınmıĢtır. Bu ihtiyat 
ilkesi gereği BTK, 2000 yılından beri Avrupa Birliği‘nin kabul ettiği değerin dört kat düĢüğünü 10 
yıldır uygulamaktadır.   

 

 1.11.12.4. Kanser Nedeni  
Birkaç uzman grup yakın zaman önce aĢırı düĢük frekans alanlarının karsinojenitesi 

hakkında bilimsel bulguları incelemiĢtir. Çocukluk dönemi lösemileri konusunda yapılan 
epidemiyolojik çalıĢmalardan bazıları risk ve aĢırı düĢük frekans alanlarına maruz kalınması 
arasında olası bir iliĢkiyi göstermektedir. AĢırı düĢük frekanslara iĢ ortamında maruz kalınması 
sonrasında ortaya çıkan yetiĢkin kanserleri konusundaki çalıĢmalar daha az açıktır. Bu alanların 
hücrelerde mutasyonlara neden olabildiği konusunda çok az deneysel bulgu mevcuttur. 

Biyolojik etkileri ile ilgili (hayvanlarda kanser artıĢı dâhil) sporadik (tek tük) bulgular 
rapor edilmiĢ olmasına rağmen mekanistik çalıĢmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler 
tutarlı herhangi bir pozitif sonuç vermemektedir. IARC, çocukluk dönemi lösemisi konusundaki 
bulgulara dayanarak, aĢırı düĢük frekans alanlarını insanlarda kansere neden olma olasılığı mevcut 
bir unsur olarak sınıflandırmıĢtır (Grup 2B). 

Radyo frekans alanlarının karsinojenitesi konusundaki bulgular daha az kesindir. ĠĢ 
ortamlarında yapılan birkaç epidemiyolojik çalıĢma lösemi veya beyin tümörlerinde olası bir risk 
artıĢı gösterirken diğer çalıĢmalar bir azalmaya iĢaret etmiĢtir. Bu çalıĢmalarda bazı kısıtlamalarla 
karĢılaĢılmaktadır. Deneysel bulgular da sınırlıdır fakat radyo frekans alanlarının DNA 
mutasyonuna neden olamayacağını düĢündürmektedir. Bulguların çoğaltılamaması çıkarılabilecek 
sonuçları sınırlandırmaktadır. 

 

 
ġekil 29. Elektromanyetik Maruziyetin Kansere Yol Açacak Etkileri  
Kaynak: KSDB Verileri 
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 1.11.12.5. Elektromanyetik Alanlara Ġ liĢkin Yasal Düzenlemeler 
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) tarafından 12 Temmuz 2001 tarihinde ―10 

kHz-60 GHz Frekans Bandında ÇalıĢan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan 
Elektromanyetik Alan ġiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve 
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik‖  ve 16 Mayıs 2009 tarihinde ―Elektronik HaberleĢme 
Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönetmelik‖  yayınlanmıĢtır. Bu 
Yönetmelik 16.05.2009 tarihinde 27230 sayılı Resmi Gazete ―Elektronik HaberleĢme Cihazlarına 
Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönetmelik‖  olarak yeniden yayımlanmıĢtır.  

Ülkemizde, bu kapsamda son olarak ― ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz 
Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere 
ĠliĢkin Yönetmelik‖  24 Temmuz 2010 tarih ve 27651 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. Yönetmeliğin amacı; 

a) ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyonun yayılımı sonucu oluĢan elektromanyetik alanların, 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin bilimsel olarak araĢtırılmasını 
sağlamak ve bu olumsuz etkilerin azaltılmasına esas olacak kriterleri belirlemek, 

b) ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyonun bu radyasyonu oluĢturan cihazların insan ve çevre 
sağlığı üzerinde sebep olduğu olumsuz etkiler konusunda halkın bilgilendirilmesini sağlamak, 

c) Kurum ve kuruluĢların alması gereken tedbirleri belirlemektir. 
Yönetmelik; mikrodalgalar, statik alanlar, oldukça düĢük frekans alanları, düĢük frekans 

alanları ve radyofrekans alanları içeren 0 Hz-300 GHz frekans bandındaki elektromanyetik alanları 
ve kiĢilerin bu alanlara maruziyetine dair hususları kapsar. ĠĢyerlerinde çalıĢanların iĢ ortamında, 
tıbbi bakım görmekte olan hastaların hastane ortamında ve askerî faaliyetlere bağlı olarak askerî 
alanlardaki askerlerin maruz kaldıkları elektromanyetik alanlar bu yönetmeliğin kapsamı 
dıĢındadır.  

Söz konusu Yönetmelik gereğince; Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 
bünyesinde, halkı iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyona maruziyet ile bu maruziyetin zararlı 
sonuçlarından koruyucu ve maruziyet risklerini önleyici çalıĢmaları takip etmek, araĢtırmak, 
düzenlemek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak üzere ―Elektromanyetik Dalgalar DanıĢma Kurulu‖  
kurulmuĢ bulunmaktadır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Elektrik enerjisi iletimiyle üretilen düĢük frekanslı elektromanyetik alanlar çocukluk 

dönemi lösemisi riski artıĢı ile iliĢkilendirilmiĢtir ama bulgular kesin değildir. Bu iliĢki gerçek olsa 
da aĢırı vakaların sayısı muhtemelen çok az olacaktır. 

Mobil telefonların yaydığı elektromanyetik dalga maruziyeti birçok çalıĢmada 
araĢtırılmıĢtır. Mobil/cep telefonlarının uzun süreli ve yoğun kullanımı orta derecede gliyoma, 
parotid bezi tümörleri ve akustik nöroma riski artıĢı ile iliĢkilendirilebilir, fakat bulgular 
tartıĢmalıdır ve bu çalıĢmalarda yanlılık ortadan kaldırılamamaktadır. 

Radyo frekansı ile ilgili olarak mevcut bilgiler mobil telefon kullanımı ile bağlantılı 
herhangi bir beyin kanseri aĢırı riskini ve diğer neoplazma risklerini göstermemektedir. 

ELF alanları ile ilgili olarak mevcut bilgiler, toplumun çoğu tarafından (>% 99) 
karĢılaĢılması olası maruziyet seviyelerinde tüm (çocukluk dönemi) lösemi ve diğer kanserlerde 
aĢırı riskinin göz ardı edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bugüne kadar ELF alanları ve lösemi veya diğer kanser türleri riski arasında olası bir 
iliĢki olduğunu gösteren ikna edici biyolojik veya biyofiziksel bir destek yoktur. 

Uzun yılardır yapılan çalıĢmalar birçok farklı bulguyu ortaya koymuĢ ama kesin bir etki 
ile ilgili bir sonuç elde edilememiĢtir. Uluslararası bir çok konu ile ilgili araĢtırmalar yapan çok 
önemli bazı kuruluĢlar araĢtırmalarda özetle, geniĢ halk sağlığını ilgilendiren bu konuda yapılan 
çalıĢmaların sonuçlarına göre cep telefonu ve baz istasyonları çevresinde yaĢayanların kanser 
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olduğuna iliĢkin bir bulguya rastlanmadığını belirtilmiĢtir. Bu konu ile ilgili bir bulgu 
bulunamayan bazı araĢtırmalar Ģöyledir: 
o New England Journal of Medicine, 2001 Cellular telephone use and brain Tumors 
o Journal of the National Cancer Institute, 2001 Cellular telephones and cancer  
o Journal of the National Cancer Institute, 2006 Cellular telephones use and cancer risk 
o British Medical Journal, 2006 Mobile phone use and risk of glioma in adults 
o Avropean Journal of Cancer Prevention, 2007 Use of mobile phones in Norway and risk of 

intracranial tumours 
o British Journal of Cancer, 2008 Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic 

field and brain tumour: A case-control study 
o Interphone, 2010 Dünyanın en geniĢ kapsamlı araĢtırmasını yürüten Interphone ÇalıĢma Grubu 

(Interphone Study Group) raporunun sonuçları açıklandı. Interphone‘un 10 yıldır 13 ülkede 30 
yaĢ üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleĢtirdiği araĢtırmanın ara raporunda cep 
telefonlarının kansere yol açtığına iliĢkin kesin bir sonuca varılmadığı belirtiliyor.  

o National Cancer Institute, Bethesda  2008 değerlendirmesinde, baz istasyonları ve mobile 
telefonların dramatik yaygınlaĢması ve kullanılmasında dramatik artıĢ olmasına rağmen 1975-
2005 yılları arasında yaĢ grupları ile birlikte beyin ve sinir sistemi tümörlerinde artıĢ olmadığı 
değerlendirmesi yapılmıĢtır.  

o American Journal of Epidemiology, 2004 Cellular telephone use and acoustic navroma 
o British Journal of Cancer, 2005 Mobile phone use and risk of acoustic navroma, Results of the 

Interphone case-control study in the five North Avropean countries 
o Navrology, 2005 Cellular telephones and risk for brain tumors: A population-based incident 

case-control study 
o American Journal of Epidemiology, 2005 Long-term mobile phone use and brain tumor risk 

Gerek ulusal gerekse uluslararası standartlar bu alanlara kısa süreli (akut) vücutta 
oluĢabilecek sıcaklık artıĢını göz önüne alarak belirlenmiĢ ve diğer sağlık etkilerini göz önüne alan 
standartlar ile uzun süreli (kronik) maruziyete iliĢkin standartlar dünyada henüz oluĢturulmamıĢtır. 
Yapılan deneysel çalıĢmalar kısa süreli maruziyette bir etki gözlenmese dahi maruziyetin uzaması 
sonucunda önemli etkilerin ortaya çıkabileceğini ileri sürmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
baz istasyonlarında olduğu gibi yıllar boyunca bu alanlara maruz kalan kiĢilerde söz konusu 
alanların sağlık açısından ne etki yapacağı henüz bilinmemektedir.  

Bugün birçok ülkede EM alanların ileride görülebilecek olası zararlarına karĢın ― Ġhtiyat 
Ġlkesi" kuralının uygulanması benimsenmiĢtir. 

Ülkemizde EM alanlarından halkı ve çalıĢanları korumaya yönelik oluĢturulacak yasa, 
yönetmelik ve uygulamalarda ihtiyat ilkesinin göz önüne alınması/alınmaya devam edilmesi 
gerekliliği ilkesiyle, 2001 yılında çıkartılan Yönetmelik ile ve Yönetmelikte uygulanan ihtiyati 
tedbirlerle Avrupa Birliği‘nin de ötesinde çok daha katı standart değer uygulanmaktadır. Örneğin 
Avrupa Birliği‘ne üye ülkelerde GSM 900 için elektrik alan Ģiddet değeri, E= 41 V/m olarak kabul 
edilmiĢken, ülkemizde bu değer E= 10 V/m olarak 10 yıldır uygulanmaktadır. 

Ülkemizde, ortam olarak; baĢta 18 Avrupa ülkesi olmak üzere dünyada en az 42 ülkenin 
kabul ettiği Uluslararası ĠyonlaĢtırmayan Radyasyonda Koruma Komisyonu (ICNIRP)‘nun 
belirlediği değerler kabul edilmiĢ, ancak bunun yanısıra ihtiyati tedbir olarak cihaz baĢına bu 
değerin ¼‘ü uygulamaya alınmıĢtır.  

Çok tartıĢılan baz istasyonlarının kurulumları ile ilgili olarak; baz istasyonlarının 
kurulma ve iĢletilmesi esnasında iĢletmeciler tarafından uygulanacak hükümler 2001 yılında 
çıkartılan ve daha sonra 16.05.2009 tarihinde yeniden yayımlanan Yönetmelik ile belirlenmiĢtir. 
Bilimsel gerçekler doğrultusunda ihtiyaç duyulması durumunda gerekli düzenlemeler 
yapılabilmektedir. 

Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda herkesin sorumluluğu olmalıdır. 
ġimdiye dek yapılmıĢ olan sağlık ve biyolojik etkileri üzerinde çalıĢılan elektromanyetik alanların 
toplumun tüm kesimlerinde etkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak araĢtırmalara da 
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gerekli destekler verilmelidir ki, toplum bu konuda araĢtırma sonuçlarına göre ikna olabilsin ve 
konu hakkında bilgi ve güven sahibi olsun.  

Yüksek Gerilim Hattı (YGH) ve trafolardan kaynaklı EM alanların IARC tarafından 2B 
sınıfı karsinojen ilan edilmiĢ olması nedeniyle YGH altında ve yakınındaki yerleĢim birimlerinin 
tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu önlem 
Devlet Planlama TeĢkilatının 2007-2013 yılları için hazırladığı 9. Kalkınma Planı Çevre Özel 
Ġhtisas Komisyon Raporu ve Avrupa Birliği Elektrik Ġletim Koordinasyon Birliği (UCTE) 
direktiflerince de önerilmektedir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Günümüzde Nükleer Enerji (44-53), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Temmuz 2010 
2. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 

(http://www.nukleerbilimler.hacettepe.edu.tr/korunma.shtml) 
3. Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
4. 11.06.2010 Tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. Selim ġEKER'in sunumu 
5. Elektromanyetik Biyolojik Etkileri ve Korunma Yöntemleri konulu Rapor, Gazi Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Biyofizik AD - Gazi Radyasyondan Korunma Merkezi Temmuz 2010. 
6. Kentlerde Elektromanyetik Alan Kirliliği ve Sağlık Etkileri, A. Songül VAĠZOĞLU, Ömer 

Faruk TEKBAġ, Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 
7. Cep Telefonları ve Baz Ġstasyonları, A. Songül VAĠZOĞLU, Ömer Faruk TEKBAġ, SB 

KSDB, Aralık 2010. 
8. SB KSDB Verileri ve Raporları 

 

1.12. ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE KANSER 
Çevre; genellikle köken bakımından genetik olmayan her Ģeyi kapsayacak Ģekilde, 

insanların ve diğer canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri ve karĢılıklı olarak 
etkileĢim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevresel 
faktörler, genel anlamda insan kanserlerinin çoğunluğunda neden olarak sayılabilmektedir. Tütün 
kullanımı, alkol tüketimi ve beslenme alıĢkanlıkları gibi isteğe bağlı olarak sayılan önemli kanser 
nedenleri de çevresel faktörler içerisine girmektedir. 

Çoğu insan, çevre dendiğinde ormanları, denizleri veya dağları düĢünebilir. Ancak, bilim 
adamları tarafından çevre dendiğinde, yukarıda açıklandığı üzere, vücudun dıĢında olan ve onunla 
etkileĢimde olabilecek olan her Ģey anlaĢılır. Bu etkileĢime de maruz kalma denir. Dolayısıyla, 
kiĢinin maruziyetini arttıran günıĢığı, radyasyon, hormonlar, viruslar, bakteriler ile hava, su ve 
gıdadaki kimyasallar, çalıĢma ortamı, sigara içimi, alkol tüketimi, sağlıksız diyet, eksersiz 
yapmamak ve cinsel tercihler çevresel maruz kalma kapsamında değerlendirilir. 

Ġnsanlar yaĢamları boyunca dıĢ faktörlerden tamamen uzaklaĢabilmeleri mümkün 
değildir. Tüm yaĢam boyunca, insanların genetik yapısı dıĢ faktörlerle iliĢki içerisindedir. Diyet, 
sigara içimi, alkol kullanımı, hormon seviyesi, belli virüslere ve kanserle iliĢkili kimyasallara 
(kanserojen) maruz kalınması zamanla kiĢilerde sağlıklı hücrelerin dengesini bozulmasına yol 
açarak içeride genetik modifikasyona neden olabilmekte ve buna bağlı olarak kanser oluĢumunu 
tetiklenebilmektedir. 

Kanser kompleks bir konudur ve insan vücudunda geliĢen bu sistemde, vücutta 
gerçekleĢmekte olan çok sayıda genin birbiri ile interaksiyonu tam olarak anlaĢılamamaktadır. Bir 
kiĢinin vücudunda meydana gelen interaksiyonlar, bu kiĢiyle aynı ortamda yaĢıyan veya çalıĢan 
diğer bir kiĢinin vücudunda meydana gelmeyebilmektedir. YaĢam boyunca, vücutta rastgele gen 
değiĢimleri defalarca meydana gelebilmektedir. Bu genler bazı kiĢilerde toplanmazken, diğer 
kiĢilerde birikerek toplanabilmektedir. Bu nedenle, bu tip kiĢiler, diğerlerine oranla daha yüksek 
risk altındadır. Bu yapının kimler üzerinde geçerli olduğu da günümüz itibariyle ortaya 
konulamadığından, kanserden korunmak için genel bir yaklaĢımın izlenmesi gerekmektedir. Diğer 

http://www.nukleerbilimler.hacettepe.edu.tr/korunma.shtml
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bir değiĢle, kanser oluĢumunda genetik faktörlerin belli bir rolü olmakla birlikte, dıĢ faktörlerinde 
önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir.  

Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 
kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢumunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
göre bu değer % 90-95 dir), yani sigara kullanımı ve alkol içiminin varlığı ve gıda ile iliĢkili 
olduğunu, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz ajanlar ile hava, su ve toprakta bulunabilen 
maddelere maruz kalmayla iliĢkili olduğunu göstermektedir (ġekil 30). Yine, kanser nedeniyle 
ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam Ģeklinin 
değiĢtirilmesiyle birlikte bu etkilerin ortadan kaldırılabileceğini veya en az düzeye 
düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır. Çevresel faktörler arasında iĢ yeri ortamında bulunan, 
kiĢilerin çalıĢma hayatı içinde karĢılaĢtıkları faktörlerin de rolü vardır. Bu alanda yapılmıĢ olan 
değerlendirmelerden birinde insanlarda görülen kanserlerin % 2-8‘ inin mesleksel faktörlerin etkisi 
ile meydana geldiği ifade edilmektedir. Bu raporun ―Mesleksel Kanserler‖  bölümünde ifade 
edildiği üzere, diğer bir değerlendirmede bu oranın % 6-10 olduğu düĢünülmektedir. 

 
ġekil 30. Kanser etiyolojisinde yer alan faktörler 
Kaynak: Pharm Res. 2008 
 
Çevremizde bulunan pek çok kanserojen öncelikle deney hayvanları üzerinde yapılan 

çalıĢmalarda veya yüksek oranda maruz kalan iĢçilerde yapılan çalıĢmalar yoluyla belirlenmiĢtir. Buna göre 
genel toplumda çevresel maruziyetten kaynaklanan kanser yükü ancak matematiksel modellerle tahmin 
edilebilmektedir.  

Daha az katı yönetmelikleri veya uygulamaları olan yeni sanayileĢmiĢ ülkelerde çevre kirliliği 
seviyeleri daha yüksek olabilir. Kadınlar, çocuklar ve yaĢlılar gibi üzerinde daha az çalıĢılmıĢ 
grupların taĢıdığı kanser riski konusunda fazla bilgi olmayabilir. Bir diğer önemli konu da 
belirlenmiĢ olan yüzlerce olası ve muhtemel insan kanserojenine maruz kalınmasından 
kaynaklanan ve kanser potansiyelleri olup olmadığı konusunda üzerinde test yapılmamıĢ olan 
binlerce kimyasal maddeden kaynaklanan kanser yüküdür. Yani, çevrede mevcut olan, geliĢimin 
kritik zaman pencereleri sırasındaki ya da hassas toplumlardaki maruziyet düzeylerinin 
kombinasyonlarının oluĢturduğu riskler hakkında çok az Ģey bilinmektedir. Kanserlerin birden 
fazla sebebi olabilmektedir.  
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Çevresel faktörler; mesleki veya yaĢam tarzı ile ilgili faktörlere atfedilen kanserlere 
katkıda bulunabilir. Radon ve sigara içiciliği veya asbest ile sigara içiciliği arasındaki bilinen 
etkileĢimler bireysel kanserlerin birden fazla sebebi olabileceği düĢüncesini desteklemektedir.  

Çevre kirliliğinin sadece bir kanser sorunu olmadığını hatırlamak önemlidir. Çevre 
kirliliğinin büyük kısmı önlenebilir ve çevre kirliliğinin azaltılması kanser riski dıĢındaki 
hastalıklarda bir azalmayı ve estetik ve genel yaĢam kalitesinde de bir yükselmeyi sağlayabilir.  

Çevre kirliliğinin neden olduğu kanser riskleri, üzerinde çalıĢılması zor bir konudur. 
Ġnsanlar çevreleri yoluyla yüzlerce kimyasal ve diğer ajanlara maruz kalmakta ve çevresel 
maruziyet değerlendirmesi son derece karmaĢık bir süreç olabilmektedir. Bazı çevresel kirleticiler 
tüm dünyaya geniĢ çapta yayılırken diğerleri belli sanayi kaynaklara yakın küçük coğrafi 
bölgelerde yoğunlaĢmaktadır. Bu da çevresel kirleticilere maruz kalma seviyesinde büyük 
farklılıklara neden olmakta ve bazı nüfus grupları ulusal kanser insidansı istatistikleri üzerinde 
dikkat çekici bir etkiye sahip olmayan yüksek risklerle karĢı karĢıya kalabilmektedirler. Bununla 
birlikte çevremizi kirleten kanserojenin dünya kanser yüküne katkıda bulunduğunu gösteren birkaç 
örnek de mevcuttur (Tablo 23). 

 
Tablo 23. Doğada Bulunan Bazı Kanserojenler 

Ajan Kanser bölgesi/Kanser 

IARC Grup I  

Aflatoksinler Karaciğer 

Arsenik ve arsenik bileĢikleri*  Akciğer, deri 

Asbest Akciğer, plevra, periton 

Benzen Lösemi 

1,3-Butadien Lösemi, lenfoma 

Krom[VI] bileĢikleri Akciğer, burun kavitesi 

Erionit Akciğer, plevra 

Çevresel sigara dumanı Akciğer 

Etilen dioksit Lösemi 

Formaldehit Nazofarinks 

Radon ve bozunma ürünleri Akciğer 

GüneĢ ıĢığı Deri 

Silika, kristal Akciğer 

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioksin (TCDD ) Bazı organlar 

IARC Grup 2A 

Dizel motor egzozu Akciğer, mesane 

Ultraviyole ıĢıma A Deri 

Ultraviyole ıĢıma B Deri 

Ultraviyole ıĢıma C Deri 

Çoklu klorlanmıĢ bifeniller Karaciğer, safra kanalları, lösemi, lenfoma 

Tetrakloroetilen Ösofagus, lenfoma 

Trikloroetilen Böbrek, karaciğer, lenfoma 

 Kaynak: International Agency for Research on Cancer (IARC),  (2008).,―Environmental 
Pollution‖ in Etiology of Cancer, World Cancer Report 2008, P. Boyle and B. Levin (eds),  WHO Press, 
World Health Organization, 20 Avenue Appia 1211, Geneva 27, Switzerland,  pp. 178-181 (Çeviri Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılmıĢtır). 

 

 1.12.1. Asbest 
Asbest doğal bir silikat mineralidir ve ısıyı iletmemesi, ısı, elektrik, sürtünme ve asitlere 

dayanıklı olması yüzünden birçok alanda kullanılmıĢtır. Yirminci yüz yılın ikinci yarısından sonra 
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kanserojenik olması ortaya çıkınca, ismi "öldürücü toz" olmuĢtur. Fizik yapı olarak düz 
(amphibol) ve eğri lifli (chrysotile) iki türü vardır: Amphibol asbestin, kimyasal yapısına göre, 
crocidolite (mavi asbest), amosite (kahverengi asbest), tremolite, anthophollite ve actinolite 
çeĢitleri vardır. GeçmiĢte, chrysotile, crocidolite ve amosite endüstride en çok kullanılan cinsleri 
olmuĢtur. 

Silikatlar, yer kabuğunda ikinci en bol bulunan element olan silisyumun (silikon-Si) 
atmosferik O2 ile tepkimeye girmesiyle oluĢturduğu minerallerdir. Silisyumun insan fizyolojisi ve 
metabolizmasında, özellikle kemik ve bağ dokusu oluĢumunda bir dizi rolünün olabileceği, belki 
de gen ekspresyonu ve kardiyovasküler sağlıkta rolünün olabileceği belirtilmekte ve artık esansiyel 
elementler arasında sayılmaktadır. Gıdalar açısından baĢlıca silisyum kaynakları rafine edilmemiĢ 
tahıllar, hububat ürünleri ve kök sebzelerdir. Et ve et ürünlerinki düzeyi ise çok düĢüktür. Bitkisel 
gıdalarda yulaf (4250mg/kg-yaĢ ağırlık), arpa (2420mg/kg-yaĢ ağırlık) ve bazı pirinç fraksiyonları 
en yüksek düzeyde silisyum içeren gıdalardandır. 30-60 mg/kg düzeylerinde silikat içeren bira da 
silisyum açısından zengin bir kaynaktır. Silisyum içme sularında da orthosilisilik asit olarak 
bulunur.  Amorf silis gıda katkı maddesi olarak özellikle de topaklaĢmayı önleyici (anti-caking 
ajan) olarak kullanılır. Ġçeceklerde vizkozite kontrolü ve köpüklenmeyi önleyici olarak da 
kullanım alanı vardır.  Bitkisel esaslı gıdaların yüksek, hayvansal esaslı gıda alımının düĢük 
olduğu diyetlerde günde 20 ila 50 mg düzeylerinde silisyum alınabileceği bildirilmektedir. 
Dolayısıyla, ağızla alınan silikatların akut ya da kronik toksik bir etkisinden bahsedilmemektedir. 

Ġnsanlarda kanserojen etkili olan asbest, çalıĢma yerinde insanlar için kanser nedeni 
olduğu en iyi bilinen maddedir ve bu maddeye maruziyet hala çok yaygın görülen bir durumdur.  
Asbest lifleri ile iliĢkili kanserojenik tehlike 1950‘ lerden bu yana bilinmektedir. 

Crocidolite ve amosite sağlık için en tehlikelileri olanlardır ve kullanımı birçok ülkelerde 
yasaklanmıĢtır. Endüstride kullanılan asbestin %  90'ını kapsayan chrysotile de birçok ülkelerde 
yasaklanmıĢ olmasına karĢın daha az kanserojenisitesi tartıĢmalı olduğu için bazı ülkelerde sıkı 
kontrol altında kullanılmaktadır. Asbest sadece solunum yoluyla vücuda girdiğinde hastalık 
yapabilmektedir. Sebep olduğu hastalıklar, beniğn veya maliğn olabilmektedir: Birinci grubun 
içinde, plevrada fibrosis, kalsifikasyon, effüzyon; akciğer parankimasında fibrosis (asbestosis) yer 
alır. Ġkinci grupta ise, plevra ve peritonun maliğn mezotelyomaları, akciğer kanserleri ve az da olsa 
larenks ve sindirim organı kanserleri bulunur. 

Hiç sigara içmeyen ve endüstriyel iliĢkisi olmayan kiĢilerde akciğer kanser riski 1 kabul 
edilirse, bu oran günde 20 sigara içenlerde 45'e, hem sigara içen ve hem de asbest tozu 
soluyanlarda ise 92 katına çıkmaktadır.  Kanserojen olan sigara ve asbest birlikte olduğu zaman 
insan sağlığı için çok tehlikeli bir mineral olabilmektedir. Türkiye'de kırsal bölge erkeklerinin 
sigara içme oranı % 70'leri bulduğunu ve bununla birlikte asbest lifi soluduğunu var sayılırsa 
halkın kansere yakalanma risk oranı oldukça yükselecektir.  

Asbestin benign veya malign hastalık yapabilmesi için, solunduktan 20-40 yıl bir sürenin 
geçmesi gerekmektedir. Ġnsanlar asbesti, iĢ ortamında (mesleksel veya occupational) veya çevresel 
(environmental veya domestik) yolla soluyabilir. Az da olsa, asbest iĢçisinin giysisine takılmıĢ 
olan tozu evdeki yakınları indirek olarak soluyabilmektedir ki buna indirek ya da paraoccupational 
yolla asbest solunması denilmektedir.  

Asbeste mesleki olmayan maruziyet evlerde ve lokalize kirlilik nedeniyle meydana 
gelebilir. Asbest iĢçileri ile birlikte yaĢayan insanlar giysilerle eve getirilen asbest tozuna maruz 
kalabilirler. Ev yapımı sırasında asbest içeren ürünlerin inĢası, bozunması, sökülmesi ve tamiri bir 
baĢka yerleĢime bağlı maruziyeti Ģeklidir. Yerel asbest madenciliği ve üretimi nedeniyle tüm civar 
bölgeler asbeste maruz kalabilmektedir. Dünyanın bazı bölgeleri asbest veya asbest benzeri 
kayaların erozyonu nedeniyle asbeste maruz kalabilmektedir. Mesleki maruziyetle ortak olarak, 
yerleĢim nedeniyle asbeste maruz kalınması da periton, perikardiyum veya plevrayı kaplayan 
hücrelerden kaynaklanan nadir bir tümör olan mezotelyoma riski artıĢı ile sonuçlanmaktadır. 
Benzer Ģekilde, asbeste mesleki olmayan maruziyet özellikle de sigara içenlerde akciğer kanserine 
neden olabilmektedir. Çevre nedeniyle maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çok yüksek 
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bir mezotelyoma insidansı, Türkiye‘nin evlerin ve doğal ortamın mineral erionit içerdiği çeĢitli 
köylerinde yaĢayan insanlar arasında belirgin olarak görülmektedir. 

  

 1.12.2. Erionit  
Erionit; doğal silikat madeni olan ‗zeolit‘ lerin (kristalize aluminosilikat) 30 türünden 

biridir. Zeolitler içerisinde sadece erionite ve mordenite lifsel yapıdadır. Bunlardan yalnız kristal 
yapısı lifsel olan erionite'in epidemiyolojik, in vivo ve in vitro olarak kanserojenik ve fibrojenik 
olduğu gösterilmiĢtir. Erionitin Ģimdiye kadar bilinen en potent kanser yapıcı bir mineral olduğu 
Dünya Sağlık TeĢkilatına bağlı, Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumu (International Agency 
Research on Cancer) tarafından kabul edilmiĢtir.  

Erionit, yer altı suları ve hava Ģartlarına bağlı olarak değiĢime uğramıĢ volkanik küllerde 
bulunan doğal olarak oluĢan bir mineraldir.  Tipik olarak bu madde, aspestin de bulunduğu 
kayaların oluĢumlarının boĢluklarında toplanmaktadır. Beyazdan renksize kadar değiĢen renklerde 
ve yüne benzer görünüm ve his verdiği belirtilir.  Erionitin solunması asbestte olduğu gibi akciğer 
kanseri ve mezotelyoma ile iliĢkilendirilmektedir. EPA‘ya göre erionit fiberlerinin boyutu ve 
yapısı asbest partiküllerine benzemektedir. Bu nedenle, bu mineralin bir Ģekilde dağılımı ciddi 
tehlikeler yol açmakta ve toksik fiberlerin havada bulunmasıyla sonuçlanmaktadır.  

Türkiye‘de Kapadokya‘daki üç küçük köydeki ölümlerin % 50‘sinin benzeri görülmemiĢ 
bir mezotelyoma salgını nedeniyle gerçekleĢtiği raporlanmıĢtır. Bu salgın ile evlerde kullanılan 
volkanik kayalarından yapılmıĢ olan taĢlardaki erionit ile iliĢkilendirilmiĢtir. Ġlk baĢta, erionit 
içeren taĢların kesinlikle ölüm nedeni olduğu belirtilmiĢtir. Ancak, erionite maruz kalmanın tek 
baĢına etmen olmadığı, tipik bir genetik yatkınlığı olanlarda erionite maruz kalmanın tipik 
mezotelyoma nedeni olduğu açığa çıkarılmıĢtır.  Bu bulgular, genetik olarak yatkın bireylerde 
malign mezotelyoma geliĢiminin genetik bir yatkınlık olmayanlara göre daha yüksek oranda 
geliĢebileceğini göstermiĢtir. 

 

 1.12.3. Çevresel Hava Kirliliği  
Hava kirl i l iği , konsantrasyonları yere ve zamana göre değiĢikl ik gösteren farklı 

gazların ve parçacık halindeki  bi leĢenlerin karmaĢık bir karıĢımını içeri r. Bu nedenle 
insanın hava kirl i l iğine maruziyetini miktar olarak belirlemek zordur. Fakat bazı 
kanserojenik riskleri  benzo[a]piren, benzen, 1,3 butadien, bazı metal ik bi leĢikler, 
parçacıkl ı madde (özel l ikle küçük parçalar) ve olasılıkla ozon da dahil  olmak üzere bazı 
atmosferik kirletici lere atfetmek mümkün olabil ir. Sülfür dioksit ve parçacıklı maddeler 
gibi  geleneksel sanayi hava kirletici lerinin emisyonları gel iĢmiĢ ülkelerde azalmıĢtır. 
Bununla birl ikte, yüksek maruziyet hala mevcuttur. Araçların sayısı arttıkça motorlu araç 
egzozları devam eden ve hatta arta bir sorun olmaktadır. 100 Batı Avrupa ülkesinde kentsel  
bölgelerde havanın izlenmesi ve nüfus veri lerine dayalı olarak yapılan bir çal ıĢmada, 
nüfusun büyük bir çoğunluğunun WHO‘nun yönergelerinde belirtilen hava kalitesi seviyesinden 
daha yukarıda seviyelerde kirli havaya maruz kaldığı ortaya çıkmıĢtır. Kalkınmakta olan ülkelerde 
açık hava kirliliği daha geliĢmiĢ ülkelerde olduğundan çok daha büyük bir sağlık problemi olarak 
ortaya çıkmaktadır. Araç emisyonlarına ve sanayileĢmeye ek olarak elektrik üretimi, piĢirme ve 
ısıtma için kömür, odun ve diğer biyokütle (hayvan gübresi, ekin artıkları gibi) kullanımı 
konusunda da zayıf düzenlemeler vardır. Ülkemizde ise açık hava kirliliği ile ilgili problemler, 
1960‘ lı yıllarda baĢlamıĢ ve hızlı kentleĢmenin sonucu olarak, yerleĢim bölgelerinde gittikçe artan 
boyutlara ulaĢmıĢtır. 1970‘ li yıllarda, Ankara‘nın hava kirliliği problemi olarak dikkat çeken bu 
olay; 1980‘ li yıllarda bir çok kentte insan sağlığını tehdit eden ciddi bir problem haline gelmiĢtir. 
Takip eden dönemde hava kirliliğinin giderilmesi ve önlenmesini temin için çalıĢmalar 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bugün, Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Hava Kalitesi Ġzleme Ağı ile 
sürekli izlenmekte ve resmi internet sayfasındaki dinamik tablodan Bölge ve Ġl bazında 
izlenebilmektedir. 
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Akciğer kanseri riskinde bir faktör olarak havanın daha kirli olduğu kentsel alanlarda 
yerleĢimle kırsal alanlarda yerleĢimin kıyaslandığı çalıĢma sonuçlarına göre; genel olarak akciğer 
kanseri oranları kentsel alanlarda daha yüksektir ve bazı çalıĢmalarda da benzo(a)piren, metalik 
bileĢikler ve parçacıklı maddeleri gibi belli kirleticilerin seviyesi ile veya parçacıklı ekstrelerin 
bakteriyel tayin sistemlerinde mutanjeniklik ile iliĢkilendirilmiĢtir. Yerel hava kirliliği, kömür 
santralleri, petrol rafinerileri, metal üretim fabrikaları, demir döküm tesisleri, çöp fırınları ve 
tasfiye ocakları gibi özel kirlilik kaynaklarına yakın yerlerde oturulması ile iliĢkili bir tehlike 
olabilmektedir. Genel olarak kirlilik kaynaklarına yakın yerlerde akciğer kanseri riski artıĢı 
gösterilmiĢtir. Örneğin üç Ġskoç kasabasında 1960‘ ların ortasından 1970‘ lerin ortasına kadar 
dökümhanelerin yakınında artan akciğer kanseri mortalitesi görülmüĢ ve daha sonra 
emisyonlardaki azalmaya paralel olarak azalmıĢtır. Kömür yakılmasından ve demir içermeyen 
metallerin eritilmesinden ortaya çıkan endüstriyel emisyonlar konusunda yapılan çalıĢmalarda da 
benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Açık hava kirliliğinin neden olduğu akciğer kanseri dıĢındaki kanser riskleri artıĢı 
konusundaki bulgular henüz yetersizdir. Kloroflorokarbonların (CFC) neden olduğu hava 
kirliliğinin tüm dünyada cilt kanserlerinin artıĢından dolaylı olarak sorumlu olduğuna 
inanılmaktadır. Halon, karbon tetraklorür ve metil kloroform da dahil olmak üzere bu kimyasallar 
evlerde kullanılan iklimlendirme aygıtlarından, köpük yastıklarından ve diğer pek çok ürün 
tarafından salınmaktadır. 

17 Aralık 2010 tarihi itibariyle hava kirlilik ölçümleri aĢağıda verilmiĢtir (ġekil 31-33). 
Yapılan izlemlerde elde edilen veriler bu konudaki ulusal mevzuata göre değerlendirilmektedir.   
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 ġekil 31. Ġl Bazında Hava Kalitesi Grafiği (17.12.2010) 
 Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Verileri 
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ġekil 32. Karadeniz Bölgesi Hava Kalitesi Grafiği (17.12.2010) 

 Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Verileri 
 

 
ġekil 33. Akdeniz Bölgesi Hava Kalitesi Grafiği (17.12.2010) 

 Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Verileri 
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CFC‘ ler rüzgarlarla stratosfere taĢınırlar ve burada da güçlü güneĢ radyasyonu ozon 
molekülleri ile reaksiyona giren ve onları ortadan kaldıran klor ve brom atomu salarlar. Ozon 
tabakasının incelmesinin dünyada UVB radyasyonunun artıĢının sebebi olduğuna inanılmaktadır.  

Kapalı alan kirleticileri arasında en çok bilinenler radon ve formaldehittir. Açık alan 
hava kirleticileri binalar iyi havalandırılmadığında kapalı alanlarda da birikebilirler. Bu sorun 
enerji tasarrufu sağlamak üzere hava koĢullarına dayanıklı bina yapımı ile daha da 
Ģiddetlenmektedir. Dünya nüfusunun yaklaĢık yarısı, özellikle de fakir ve orta kaynaklara sahip 
ülkelerde, mutfak ve ısınma için genellikle de zayıf havalandırmanın olduğu yerlerde katı yakıt 
kullanmaktadır. WHO katı yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan kapalı alan dumanını hastalık küresel 
yüküne yönelik ilk on risk arasında sınıflandırmıĢtır. Çin ve diğer Asya ülkelerinde katı yakıt kullanan ve 
sigara içmeyen kadınlar arasında oldukça yüksek akciğer kanser oranı görülmüĢtür. Günün büyük bir 
çoğunluğu evde olan küçük çocuklar da yüksek oranda maruz kalmaktadırlar. Kapalı alan dumanı 
bileĢenleri arasında kalın, ince ve ultra ince parçacıklar ile benzo(a)piren, formaldehit ve benzen gibi 
kanserojen de dahil olmak üzere pek çok organik bileĢen vardır.  

Yüksek ısıda kızartmaktan kaynaklanan piĢirme yağından yayılan emisyonların kanser tehlikesi 
arz edebileceğine dair güçlü epidemiyolojik ve deneysel bulgu vardır. Tütün kullanımı da önemli bir 
kapalı alan kirliliği kaynağıdır. Tütün dumanına çevresel maruziyet yetiĢkinlerde akciğer kanseri 
ve kalp hastalığı ile çocuklara ise solunum hastalıkları, orta kulak hastalıkları, astım ve ani bebek 
ölümü sendromu ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

 

 1.12.4. Su ve Toprak Kirliliği 
Su kalitesini mevsimler, toprağın jeolojisi ve tarım ve sanayi atıkları etkilemektedir. En 

büyük endiĢe enfeksiyon hastalıkları ile ilgilidir. Suyun mikrobiyolojik kontaminasyonu klor, 
hipoklorit, kloramin veya ozona dayalı dezenfeksiyon metotları ile kontrol edilir. Klorun zaten 
mevcut olan organik kimyasallarla etkileĢime girmesi sonucunda, içme suyu, bazıları potansiyel 
olarak kanserojenik olan klorlama yan ürünleri içerebilir. Bu nedenle, dezenfeksiyon iĢlemlerinin 
etkisini azaltmadan ortaya çıkması muhtemel bu tür yan ürünlerin miktarının azaltılması 
istenmektedir.  

 
Ağır Metaller 
Ağır metaller binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Ağır metallerin sağlık 

üzerine çok sayıda olumsuz etkisinin bulunduğu bilinmekle birlikte, ağır metallere maruz kalma 
devam etmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerdeki ağır metal emisyonu son 100 yıldır azalmıĢ durumda iken 
dünyanın bazı bölgelerinde özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde artıĢ göstermektedir. Ağır metallerin 
insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit dendiğinde kurĢun, kadmiyum, cıva ve arseniğe maruz 
kalmayla iliĢkilendirilmektedir. Bu metallerin insan sağlığı üzerine olan etkileri Dünya Sağlık 
Örgütü gibi uluslararası kurumlar tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

 
Kadmiyum 
Kadmiyum bileĢenleri yeniden Ģarj edilebilir pillerde kullanılmaktadır. Kadmiyum 

emisyonları 20. yüzyılda dramatik bir artıĢ göstermiĢtir, bunun nedenlerinden biri kadmiyum 
içeren ürünlerin çok azı geri dönüĢüme giderken, büyük bir kısmının evsel atıklarla birlikte 
atılmasıdır. Sigara dumanı kadmiyuma maruz kalmada major kaynaktır. Sigara içmeyen kiĢiler 
için gıdalar kadmiyuma maruz kalmada en önemli kaynaklardandır. Son veriler,  böbrek 
harabiyeti, kemik hasarı ve kırılmaları gibi sağlık üzerine olumsuz etkilerinin daha önceden 
belirlenmiĢ olan düzeyden daha düĢük düzeylerde maruz kalmalarda meydana gelebileceğini 
göstermiĢtir. Aynı zamanda, bireylerin maruz kalma düzeylerin aĢan düzeylerde kadmiyuma 
maruz kaldığı, çoğu bireyinde de bu düzeye yaklaĢtığı bilinmektedir.  Bu nedenle, maruz kalma 
düzeyini düĢürmek üzere gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Kronik olarak oral yolla 
kadmiyuma maruz kalma (gıda ve içme suyu ile uzun süreli düĢük düzeyde alım) yolu ile 
böbreklerde progresif (ilerleyici) histopatolojik çeĢitli değiĢikliklere yol açabilir. Böbrek hasarının 
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biyokimyasal göstergeleri; düĢük molekül ağırlıklı proteinüri, glikozüri ve aminoasidüri Ģeklinde 
görülür. Tübular disfonksiyon idrarda kadmiyum atılımının artması ile sonuçlanır.  Kemik 
kalsiyum düzeylerinde azalma ve idrardaki kalsiyum düzeylerindeki artıĢ ta kadmiyuma maruz 
kalmayal iliĢkili bulunmuĢtur. Kadmiyum, insan ve hayvan in vitro hücrelerinde malign 
transformasyona da neden olabilir.  

 
Cıva 
Bireylerin cıvaya maruz kalması da gıda yolu ile olmaktadır. Balık metil cıvaya maruz 

kalmada birincil kaynaktır ve diĢçilikte kullanılan amalgam da cıvaya mazur kalma 
etmenlerindedir. Aslında bireylerin büyük bir kısmı metil cıvadan kaynaklı sağlık riski ile karĢı 
karĢıya değildir. Bununla birlikte, yüksek düzeyde balık tüketen bireylerde kandaki düzeyin 
artıĢına bağlı olarak, bazı sağlık riskleri ile birleĢtirilmektedir. Fetus açısında da metil cıva riskli 
olduğundan hamile bayanların dip tuna balığı, kılıçbalığı gibi metil cıva açısından risk teĢkil 
etmesi muhtemel olan sularda yetiĢen balıkları fazla tüketmekten kaçınması gereklidir. DiĢçilikte 
kullanılan amalgamın bazı hastalıkları yol açtığı yönünde iddialar olsa da amalgam dolgu ile 
hastalık iliĢkisini ortaya koyan bir çalıĢma henüz yoktur. Ġnsanların kurĢuna maruz kalması gıda ve 
hava yolu ile (eĢit oranlarda) meydana gelmektedir. 

 
KurĢun 
Geçen yüzyılda, petrolden kurĢun emisyonu baĢta olmak üzere çevredeki havaya kurĢun 

emisyonu önemli düzeyde kirliliğe yol açmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar daha önce belirlenmiĢ olan 
düzeyin altındaki düzeylerde maruz kalmada bile bazı toksik etkilere neden olabileceğini 
göstermiĢtir. Özellikle çocuklar gastroentestinal sistemden alımın ve kan-beyin bariyeri arasındaki 
geçirimin yüksek olması nedeniyle kurĢuna maruz kalmaya müsaittirler. Son yıllarda petroldeki 
kurĢun düzeyi oldukça düĢürülmüĢtür. Diğer taraftan, kademeli olarak azalma olmakla birlikte, 
motor yakıtlarında kurĢun katkılarının kullanımı teĢvik edilmektedir. KurĢun esaslı boyaların 
kullanımı terkedilmiĢtir ve gıda kaplarında kurĢun kullanmamalıdır. Halk özellikle, sırlanmıĢ gıda 
kaplarından gıdaya kurĢun geçiĢi olabileceğinden haberdardır.  

 
Arsenik 
Arseniğe maruz kalma büyük ölçüde içme suyu ve gıda alımı yoluyla olmaktadır ve 

birçok toplulukta gıda ile alım en önemli kaynaktır. Arseniğin sağlık üzerine etkileri coğrafi 
bölgelere, popülasyonlara, hatta kiĢilere göre değiĢebilmektedir. Ġnsandan insana neden farklı 
hastalıklar yaptığı ile ilgili basit ve bilinen bir açıklama yoktur. Arsenik toksikasyonu ile ilgili 
veriler popülasyona göre değiĢtiğinden araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar üzeriden As 
toksikasyonu ile ilgili genel bir sonuca ulaĢmayı zorlaĢtırır.  

Arseniğe çevresel maruziyetin en büyük kaynağı kontamine olmuĢ içme suyunun vücuda 
alınmasıdır. Ġçme suyu ile arseniğe uzun süreli maruz kalma hiperkeratozis, pigmentasyon (renk) 
değiĢimleri gibi diğer deri lezyonları ile de iliĢkilendirilmektedir. Uzun süre arsenikçe zengin 
suları tüketen topluluklarda arsenik toksikasyonu gözlenmiĢtir. Arseniğin neden olduğu 
dermatolojik hastalıklar pek çok kanser türlerine neden olur. Cilt, akciğer kanseri, mesane kanseri, 
yemek borusu kanseri, tiroit kanseri gibi hastalıklar ve arsenik arasında pek çok araĢtırmacı 
tarafından iliĢki kurulmuĢtur.  

Arseniğe mesleki maruziret, büyük ölçüde solunum yoluyla alım akciğer kanseri ile 
nedensel olarak iliĢkilendirilmiĢtir. Maruz kalma-cevap iliĢkisi açıklanmıĢ ve yüksek risk olduğu 
gözlemlenmiĢtir. Ġçme suyundan yüksek miktarda arseniğe maruz kalınması Arjantin, BangladeĢ, 
ġili, Hindistan, Meksika, Moğolistan, Tayvan ve ABD‘de görülmektedir. Yüksek oranda arsenikle 
kontamine olmuĢ suyun alınmasının ardından artan mesane, cilt ve akciğer kanserlerine iliĢkin 
güçlü bulgular mevcuttur. Karaciğer ve böbrek gibi diğer organların kanserlerine iliĢkin veriler 
daha az anlaĢılır niteliktedir fakat sistematik bir etkiyi düĢündürmektedir. Yüksek arsenik içeriğe 
sahip bölgelerde çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir (tipik olarak 200 ug/L‘nin üzerinde). DüĢük arsenik 
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konsantrasyonlarında (örneğin 5 ug/L‘nin üzerinde) risk tespit edilmemiĢtir fakat % 50 oranında 
mesane kanseri riski artıĢı mantıklıdır.  

Çevre etkisi ile oluĢan arsenik kontaminasyonu genellikle cilt lezyonlarına sebep olur. 
Cilt lezyonlarının olduğu endemik bölgelerdeki içme sularında çok yüksek dozda arsenik 
bulunduğu saptanmıĢtır. Çok uzun süre yüksek dozda arseniğe maruz kalan kiĢilerde epidermal 
keratinosit farklılaĢması ve proliferasyonu gözlenmiĢtir. Belirtilen bu in-vitro bulgular keratosis 
patojenezinin arsenikle iliĢkili olduğunu gösterir. Arsenikle ilgili kanserlerin onkojenezi hala 
tartıĢmalıdır. Arsenik onkojenezi ile ilgili birkaç moleküler açıklama öne sürülmüĢtür. Bazı 
ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar cilt lezyonu ile arsenik arasında pozitif bir korelasyon 
olduğunu saptamıĢtır. Fakat, araĢtırmalara göre cilt lezyonlarında farklı ırklar arasında değiĢimler 
vardır. Bazı araĢtırmalarda doz faktörü de göz önüne alınmıĢtır. 

Uzun süre arseniğe maruz kalmıĢ (long-term exposure) kanser vakalarında görülebilecek 
ilk bulgular pigment değiĢikliği ve hiperkeratozdur.  Kanseri oluĢturacak değiĢikler yıllar hatta on 
yıllarca sürebilir. Örneğin, Japonya‘da yapılan bir araĢtırma arsenik zehirlenmesine 10 yıl maruz 
kalındığında Bowen hastalığını, 20 yıl sonra skuamoz hücreli karsinomu ve 30 yıl sonra akciğer 
kanseri oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Cilt kanseri latans dönemi 3-40 yıl, ortalama 18 yıl olarak 
belirtilmiĢtir. Farklı ülkelerde, büyük ölçekte arseniğe maruz kalmıĢ kiĢilerde yapılan 
araĢtırmalarda cilt kanseri ile palmar ve plantar keratoz arasındaki iliĢkiler saptanarak 
yayınlanmıĢtır. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi arseniğin kanserojen mekanizması tam olarak 
anlaĢılmamıĢ ve oluĢturduğu kanserlerin onkojenezi hala açıklama beklemektedir. 

 
Pestisitler  
Gıda ve Tarım Örgütünün tanımına göre pestisit; insan veya hayvanlarda hastalık 

vektörlerini de kapsayan haĢerelerin istenmeyen bitkilerin kontrolü ya da yok  edilmesinde veya 
üretim, iĢleme, depolama, taĢıma veya pazarlaması aĢamalarında gıda, tarımsal emtia, ağaç ve ağaç 
ürünleri veya hayvan yemleri ile bir Ģekilde etkileĢimi söz konusu olabilen zararlı hayvanlarla 
mücadelede, ya da hayvanların üzerinde veya vücudundaki insektlerin, akarisidlerin veya diğer 
zararlıların kontrolü için kullanılan madde veya maddelerin karıĢımıdır. Pestisit terimi; insektisit 
(böcek öldürücü), herbisit (yabani ot öldürücü), fungusit (küf öldürücü), rodentisit (kemirgen 
öldürücü) vb. Ģeklinde sınıflandırılan kimyasal maddelerin tümünü kapsamaktadır. Bu terim; bitki 
geliĢimini düzenleyicileri, bir bitki geliĢtirme büyüme düzenleyicisi, yaprak dökülmesini sağlayıcı 
(defoliant) ve rutubet alıcı (desikan) olarak kullanılan kimyasal madde veya maddeler karıĢımlarını 
da kapsar. Aynı zamanda tarım ürünlerinin depolama ve taĢıma sırasında bozulmasını önlemek 
amacıyla hasat öncesi veya sonrasında uygulanan maddeler için de kullanılmaktadır.  

Pestisitlerin sağlık üzerine etkisi maruz kalan kiĢide hemen (akut) yada belli bir süre 
sonrasında (delayed) ortaya çıkabilir. Pestisitlerden kaynaklı akut sağlık sorunları; cilt ve göz 
problemlerinin yanısıra kusma, karın ağrısı, baĢ dönmesi, baĢ ağrısı, mide bulantısı gibi akut 
rahatsızlıkları olabilir.  

Pestisitlere mazuriyetle ilgili yapılan çalıĢmalarda; insanlarda olası kanser riski nedeni 
olarak birkaç baĢka içme suyu kirleticileri grubu da araĢtırılmıĢtır. Bunlar arasında özellikle atık 
sahalarından olmak üzere endüstriyel, ticari ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan organik 
bileĢimler (klorlu çözücüler ve pestisitler) yer almaktadır. Pestisit etken maddelerinden 20 
adedinin hayvanlarda kansere neden olduğu tespit edilmiĢtir. Yüksek düzeyde pestisite maruz 
kalan kiĢiler olarak pestisit üreticileri, zararlılarla mücadele uçaklarının pilotları ve çiftçilerle 
yapılan çalıĢmalarda bu insanlarda yüksek oranda kan ve lenfatik sistem kanserlerinin yanısıra, 
melanom ve dudak, mide, beyin, akciğer ve prostat kanserinde artıĢ gözlemlenmiĢtir. Son yıllarda 
yapılmıĢ olan bilimsel değerlendirme yazılarında pestisitlerin sağlık üzerine çok sayıda etkilerinin 
bulunduğu anlatılmaktadır: Bu yazılara göre; 

Pestisite maruz kalma ile non-Hodgkin lymphoma ve leukemia arasında pozitif bir iliĢki 
olduğundan pestisitlerin kozmetik amaçlı kullanımının azaltılması gereklidir.  



- 139 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Yüksek dozda maruziyette pestisitlerin bağıĢıklık sistemini etkileyebileceğine dair 
deliller vardır. Pestisitlerin geri dönüĢtürülebilir etkilerini tespit etmek zor olmasına rağmen, bu 
maddelerin alerji riskini arttırdığı, saman nezlesine ve kimyasallara karĢı hassasiyeti tetikleyici bir 
etkisinin olabileceğine dair Ģüpheler bulunmaktadır.  

Pestisitlere maruziyet; lösemi, lenfoma, beyin, böbrek, meme, prostat, pankreas, 
karaciğer, akciğer ve cilt kanserleri ile iliĢkilidir. Kanser riskindeki artıĢın hem mesleki maruziyet 
hem de yerleĢimsel (residential) kaynaklıdır ve kanser riskini, bu kimyasalları uygulayan çiftlik 
çalıĢanlarında artmaktadır.  

Hamilelik sırasında annenin pestisite maruz kalması, çocukta lösemi, Wilm‘s tümörü ve 
beyin kanseri riskindeki artıĢla iliĢkilendirilmiĢtir.  

Pestisite maruz kalma ile kötüleĢen nerolijik sonuçlar arasında iliĢkinin olduğuna dair 
çok kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır.  

Pestisite maruziyet ile doğum defektleri, cenin (fetal) ölümü ve değiĢmiĢ fetal büyüme  
arasında iliĢki olduğuna dair bulgular da bulunmaktadır.  

ABD‘de agrokimyasalların yüzey sularında yüksek konsantrasyonlarda olduğunda yılın 
aynı döneminde doğum kusurlarında artıĢ olmuĢtur. Agrokimyasallar ve doğum kusurları arasında 
nedensel bir iliĢkinin nedenlerinin kanıtlanması mümkün olmasa de her iki değiĢken tarafından 
paylaĢılan ortak faktörlerin ortaya çıkan bu iliĢkinin ipuçlarını verebilmektedir.  

Bazı pestisitlere mesleksel maruziyetin erkeklerde fertilite bozukluğu ile iliĢkilidir. Bu 
tip maruziyetin uzun vadede solunum problemleri, hafıza bozuklukları ve depresyon gibi etkilerle 
de iliĢkilidir. 

Dünya Sağlık Örgütü ve BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı tahminlerine göre her yıl 
geliĢmekte olan dünya ülkelerinde tarımda çalıĢan 3 milyon iĢçi pestisitlerden zehirlenmekte, 
bunların yaklaĢık 18.000‘ i ölmektedir. YapılmıĢ olan bir çalıĢmaya göre de geliĢmekte olan 
ülkelerde 25 milyona kadar yükselen sayıda kiĢi hafif düzeyde pestisit zehirlenmesinden zarar 
görmektedir. 

 

 1.12.5. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)  
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, mesleki kanserojenin tanımlanmasında ayrı bir sorun 

teĢkil etmektedir. Bu grupta yer alan kimyasallar benzo(a)piren, benza[a]antresen ve 
dibenz[a,h]antrasen gibi birkaç potent deneysel kanserojeni içermektedir. Fakat insanlar PAH 
karıĢımlarına her zaman maruz kalırlar. Örneğin kömür katranı, kurum,  kreozot (katran ruhu) 
bunlara örnektir. Bununla birlikte PAH‘ ların insanlara yönelik kanserojenitesini tek tek 
değerlendirmek güçtür. 

 

 1.12.6. Genetik Faktörler 
Genetik değiĢiklikler kanserin köĢe taĢlarıdır. Ġnsan kanserlerinde 300 kadar farklı genin 

aynı sıklıkla mutasyon geçirdiği gösterilmiĢtir. Kanser çeĢitleri arasında çevresel mutajenlere 
maruz kalınmasıyla sıkı iliĢkisi olan önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıkların nedeni, farklı 
mutajenlerin DNA‘ya belirli yollardan hasar vererek farklı tipte mutasyonlar oluĢturmasıdır.  Sık 
görülen kanserlerin mutasyon örüntülerinin insidansının, belirli çevresel kanserojene maruz kalma 
açısından farklılıklar olduğuna iĢaret eden coğrafi çeĢitliliğe bağlı olarak önemli ölçüde değiĢtiğini 
gösteren kanıtlarla da desteklenmektedir. Örneğin karaciğer kanserlerinde mutasyonların türü ve 
sıklığı Avrupa ve ABD‘deki hastalar arasında ve Afrika ya da Güneydoğu Asya‘nın birçok 
ülkesindeki hastalar arasında çok farklıdır. Bu farklılığın nedeni, tropik bölgelerde bir çok gıda 
bileĢenini kontamine eden bir fungus tarafından üretilen bir mutajen olan aflatoksinin etkisidir. Bu 
mutajen Batılıların diyetinde aslında yoktur, fakat Alt Sahra Afrikası‘nın ve Güney Doğu Asya‘nın 
bölgelerinde karaciğer kanserine katkıda bulunan karakteristik bir TP53 mutasyonuna yol açtığı 
belirtilmektedir.  
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Genomik DNA normal hücresel koĢullarda bile sürekli olarak enfojen ve ekzojen 
(çevresel) genotoksik ajanların neden olduğu DNA hasarı ve DNA kırılmaları tehdidi altındadır. 
Bu tehditler; gıda, su, kimyasal ürünler, radyasyon ve benzerleri gibi çevresel kaynaklardan 
gelebilir. Farklı radyasyon türleri de DNA hasarı oluĢturabilir. Örneğin, güneĢten gelen morötesi 
(UV) ıĢınımı DNA‘daki iki bitiĢik pirimidin bazı arasında kovalent bir bağ yaparak, baĢka Ģeylerin 
yanısıra timin dimerleri oluĢturur. Her bir insan hücresi içindeki genomik DNA sürekli olarak hem 
güneĢ ıĢığı ve tütün gibi çevresel kökenli hem de su ve oksijen dahil endojen kökenli bir dizi hasar 
verici ajana maruz kalır. Ġnsan hücrelerinde normal DNA yapısının yeniden oluĢturulması, hasarlı 
ya da uygun olmayan bazları keserek bunların yerine normal nükleotid dizilimini getiren birkaç 
DNA onarım enziminden biriyle yapılır. Son yirmi yılın en büyük ilerlemelerinden biri, baz kesme 
onarımı ve nükleotid kesme onarımında rol alan genlerin ve bunların protein ürünlerinin 
izolasyonu ve niteliklerinin belirlenmesi olmuĢtur. 

 

 1.12.7. Aflatoksinler 
Aflatoksin, tarımsal ürünler ve gıdalarda yaygın olarak bulunan mikotoksinler olarak 

bilinen fungal toksinlerdendir. Aspergillus suĢları ile kontamine olmuĢ gıda maddelerinde bulunan 
bir kanserojenik fungal metabolitdir.  YaklaĢık 30 yıl önce Ġngiltere'de 100.000 hindinin ölümüne 
neden olan bir zehirlenme salgınından sonra keĢfedilmiĢtir. Mikotoksinler, tarımsal kayıplar insan 
sağlığı ile ilgili önemi nedeniyle özel öneme sahiptir. Ġnsanlarda hastalığı neden oldukları bilinen 
mikotoksinler arasında aflatoksin en çok çalıĢınan toksindir.  

Ġnsanların aflatoksinlere maruz kalması öncelikler kontamine gıdaların tüketimiyle 
olmaktadır. Mesleki maruziyet nedeniyle toksinlerin solunmasıyla yolu ile de maruziyet 
oluĢabilmektedir. Aflatoksin, hayvanlarda akut ve kronik toksititeye yol açabilmektedir. Akut 
karaciğer hasarı, karaciğer sirozu, tümörlerin, teratojenik ve diğer genetik etkilerin indüksiyon iyi 
belgelenmiĢ olan etkilerindendir.  

Modern yaĢamda insanların akut aflatoksin toksisitesine maruz kalması nadir olarak 
rastlanan bir durumdur. Semptomları ateĢ, kusma ve sarılık olabilir. Akut karaciğer hasarı olan 
Ģiddetli vakalar ölümcül olabilir. Aflatoksinin uzun süreli alımı ile karaciğer kanseri 
iliĢkilendirilmektedir. Hayvan çalıĢmaları; oral yolla uzun süreli alım sonrasında hepatosellüler 
karaciğer tümörlerinin sıçan, hamster ve maymun gibi hayvanlar geliĢebilir olduğunu göstermiĢtir.  

Ġnsan verileri de bu bulgularla örtüĢmektedir. Afrika ve Güney Doğu Asya'da 
gerçekleĢtirilmiĢ olan epidemiyolojik çalıĢmalar, aflatoksin alım logaritması ile insan primer 
karaciğer kanseri arasında pozitif bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢtur. Bununla birlikte, 
aflatoksinlerin genotoksik ve kanserojenik etkileri nedeniyle, risk olmayan düzeyi belirlemek 
üzere çalıĢma yapılması mümkün değildir. Epidemiyolojik çalıĢmalar karaciğer kanseri için bir 
risk faktörü olan kronik hepatit B‘nin yüksek prevalansı olan yerlerde hepatoselüler karsinom 
insidansı ve aflatoksine maruz kalma arasında belirgin bir bağlantı olduğunu göstermiĢtir. 
Aflatoksine maruz kalan toplumlarda yapılan çalıĢmalar da, bireylerin hepatit B virüs 
enfeksiyonun olması durumunda, karaciğer kanseri insidansının daha da yükselmesine yol 
açabildiğine iĢaret etmiĢtir.  

Aflatoksinler kokusuz, tatsız ve renksizdirler. Aflatoksin açısından riskli olan tarım 
ürünlerinde bu maddenin eleminasyonu mümkün olamamaktadır. Aflatoksin, gıdaların normal 
piĢirme usullerinde istikrarlı ve bozulmaya karĢı dayanıklıdır ve gıdalarda kimyasal olarak 
stabildirler. OluĢumundan sonra gıdadan elemine edilmesi zordur. Bu nedenlerle, Gıda Katkı 
Maddeleri Uzmanlar Komitesi‘nin(Joint Expert Committee on Food Additives, JECFA) önerisi, 
bitki ve gıdalardaki seviyelerin teknolojik olarak ulaĢılabilir en düĢük seviyelere düĢürülmesidir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 

kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
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göre bu değer % 80‘dir) iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtırmalar, çevresel faktörler arasında 
olan sigara kullanımı ve alkol içiminin varlığı ve gıdanın, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz 
ajanlar ile hava, su ve toprakta bulunabilen maddelere maruz kalma ile kanser arasında bir iliĢkili 
olduğunu göstermektedir. Yine, kanser nedeniyle ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin 
değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam seklinin değiĢtirilmesiyle birlikte bu etkilerin ortadan 
kaldırılabileceğini veya en az düzeye düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır.  

Bu nedenle, kanserle mücadelede önlenebilir nitelikte olan çevresel etmenlerin 
azaltılması önemlidir. Bu alandaki ilk sorumluluk, çevresel etmenlerin kontrolünden sorumlu olan 
resmi otoritelere düĢmektedir.  

Çevresel etmenlerle ilgili sorumluluklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birden fazla 
Bakanlığın yetkisi dahilindedir. Ülkemizde, Avrupa Birliğine uygun çerçevesinde mevzuatının 
günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellendiği de bilinmektedir. Ancak, bu otoriteler, görevli 
oldukları alandaki tehlikelerin önlenmesini teminen, mevcut düzenlemelerin uygulamalarını 
yerinde kontrol etmek ve denetlemek üzere yeterli altyapıya ve uzmana sahip olmalı ve çok yıllık 
denetim programları ile potansiyel tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdırlar.  
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1.13 .GIDA KAYNAKLI RĠSKLER VE DENETĠM SĠSTEMLERĠ  
1.13.1. Gıda Kaynaklı Riskler 
Ġnsanların sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri 

gereklidir. Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 
getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken de güvenilir gıdaya ulaĢmak önemlidir. Gıda 
tedarikçilerinin güvenli gıdayı temin etmedeki inandırıcılıkları; tüketicilerin kendi güvenlikleri 
sağlamada önemli bir ihtiyaçtır. 

Gıda maddesi, doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok ögenin 
yanısıra, sağlığa risk unsuru olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. Tehlike, bir 
gıdada bulunmasına izin verilmeyen veya belirli miktarda izin verilen bir unsurdur. Risk ise insan 
sağlığı üzerine istenmeyen sonuçların gerçekleĢme olasılığını ifade eder.  

Gıda ile iliĢkili tehlikeler fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak üç sınıfa ayrılabilir. Gıda 
güvenliği; tüketime sunulan gıdalarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü tehlikeli ajanların 
bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü ifade etmektedir. 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel gıda güvenliği endiĢelerini; 
1. Mikrobiyolojik tehlikeler, 
2. Kimyasal tehlikeler 
3. Gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi 
4. Yeni teknolojiler 
5. Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi baĢlıkları altında sınıflandırmıĢtır.  
 

Gıda güvenliği açısından önemli olan biyolojik tehlikeler (ġekil 34); bakteriyel, fungal, 
viral ve paraziter etkenler nedeniyle oluĢabilir. Ġntensif yetiĢtirme programlarının uygulanmasıyla, 
bu tehlikeler içerisinde yer alan hayvansal gıdalardan insana geçmesi muhtemel zoonotik ajanlara 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan hastalıklar özellikle dikkat edilen bir konu haline gelmiĢtir. 
Ġnsan ve hayvan sağlığı için büyük sağlık sorunları oluĢturan zoonotik hastalıklar, geliĢmiĢ 
ülkelerde titizlikle uygulanan eradikasyon programlarıyla kontrol altına alınmıĢ ve bazılarının 
(tüberküloz ve bruselloz) tamamen ortadan kaldırılması sağlanmıĢ veya yalnızca sporadik olgular 
düzeyine indirilmiĢtir. Ancak, ülkemizde adı geçen hastalıklar halen güncelliğini koruyan 
hastalıklardandır. 
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ġekil 34. Gıdalardaki Mikrobiyolojik ve Kimyasal Tehlikeler 

 Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 
Gıda kaynaklı kimyasal tehlikeler (ġekil 34) kapsamında; hayvancılıkta ve bitkisel 

üretimde verimi arttırmak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan veteriner ve zirai ilaç 
kalıntıları ile çevresel kaynaklardan bulaĢan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya 
gıda iĢleme aĢamalarında oluĢan polisiklik aromatik hidrokarbon bileĢikleri, nitrozaminler, 
ambalaj materyalinden kaynaklı polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdaların 
yapısındaki doğal toksik bileĢenler ve alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne alınması 
gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, gıda katkı maddelerinin tekniğine uygun olarak 
kullanılması ve öngörülen dozlarda sadece izin verilen gıdalara uygulanmasının kontrolü büyük 
öneme sahiptir. Bunların dıĢında gıda üretimi sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi 
kirletmeyecek Ģekilde kontrolu ve ortamdan uzaklaĢtırılması da gıda güvenliği ve çevre hijyeni 
açısından büyük önem taĢımaktadır. 

GeliĢen teknolojiyle doğru orantılı olarak üretimde kimyasalların kullanım oranı 
artmaktadır.  Sanayi artık ve atıkları çevre kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Böylece gıda 
hammaddelerinin çevre kirliliğine bağlı olarak yapıya istenmeden giren yada insan eli ile katılan 
maddelerden kaynaklı kontaminant (bulaĢ) ve kalıntı yükü artmaktadır.  

Gıda kaynaklı risklerden özellikle proses kontaminatları, kalıntı ve kontaminantlar ile 
gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler insanlarda oluĢan kanser vakaları ile 
iliĢkilendirilmektedir. Bu nedenle bu bölümde kalıntı ve kontaminatlar, gıda katkı maddeleri ve 
proses kontaminantları anlatılmıĢtır. 

  

 1.13.1.1. Kalıntı ve Kontaminantlar 
Kalıntı ve kontaminantlar; gıda olmadıkları halde gıda üretim açamalarında gıdanın 

yapısına girmeleri nedeniyle gıda ile birlikte insanlar tarafından tüketilmek durumunda kalınan 
maddelerdir.  

Kalıntılar; Birincil gıdanın üretimi sırasında veteriner tıp ürünlerinin yada bitki koruma 
ürünlerinin kullanımının yan etkisi olarak gıdalarda bulunabilen maddelerdir. Tüketilecek son 
üründe kalmaları nedeniyle tıp ürünleri ve bitki koruma ürünlerinin istenmeyen izleridir.   

Kontaminantlar ise gıdanın üretimi ve markete sunumu sırasında gıdalara kasıtsız olarak 
girebilen, gıdaların üretim, iĢleme, depolama ve tüketim sürecinde gıdalara istek dıĢı dıĢarıdan 
bulaĢan veya oluĢan kimyasal maddelerdir. KurĢun, cıva, arsenik, dioksin, PAH‘ lar gibi çevresel 
bulaĢanlar, piĢme sırasında oluĢan piroliz ürünleri, akrilamid, gıda üzerinde kimyasal tepkimelerle 
oluĢan N-nitroso bileĢikleri, gıdalarda üreyen küflerin metabolizma artıkları olan mikotoksinler, 
gıda ambalaj maddelerinden gıdalara bulaĢan kimyasallar, gıda bulaĢanı/kontaminantı olarak 
adlandırılmaktadır.  

Hayvansal üretimde veteriner tıp ürünlerinin kullanılmaması durumunda bu maddelerin 
kalıntılarının gıdalarda oluĢmasından kaçınılabilir. Ancak çevredeki mevcut kirlilik seviyesi 
nedeniyle kontaminantların gıdanın yapısına giriĢini önlemek zor olabilir. Bunun yanısıra, bitki 
koruma ürünlerinin bazılarının kullanıldıkları alanda zaman içerisinde birikmeleri nedeniyle çevre 
sorununa da yol açtığından, özellikle analiz tekniklerindeki geliĢmelerden dolayı, araĢtırılan 
ürünün üretiminde kullanılmadığı halde bu maddelerin kalıntısına rastlanabilir. 
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Kalıntı ve kontaminantlar (bulaĢanlar) gıda güvenliğindeki en önemli problemlerden 
biridir. Çünkü, bu maddeleri içeren gıdaların tüketimi; dünya üzerinde önemli hastalık ve ölümlere 
yol açabilen, gıda sanayinde ciddi kayıplara neden olabilen, ticareti olumsuz etkileyen ve tüketici 
güvenliğini riske sokan bir durumdur.  

Dünya üzerindeki pek çok ülkede kalıntı ve kontaminantlar açısından inceleme 
yapıldığında; gıda güvenliğinin Ģansa ve koĢullara bağlı yürütüldüğü görülmektedir. FAO/WHO 
gibi organizasyonlarda bu konunun ülkeler arasında belli bir disiplinde ele alınmasını sağlamak 
amacıyla çalıĢmalar yapmaktadır. 

Gıda tedarikçilerinin güvenli gıdayı temin etmedeki inandırıcılıkları; tüketicilerin kendi 
güvenlikleri sağlamada önemli bir ihtiyaçtır. Kalıntı ve kontaminantlar gıda güvenliğindeki en 
önemli problemlerden biridir. Yetersiz ve kontrolsüz tarımsal üretim ve uygulamaları; 
kimyasalların kötüye kullanımı; kontamine hammadde, girdi ve su kullanımı ile yetersiz veya 
uygunsuz depolama gibi faktörlerin varlığıyla ortaya çıkan bu ajanlar modern çiftlik sistemleri, 
gıda iĢleme ve marketle ilgili endiĢeleri artırarak bunların halk sağlığını yeterince güvence altına 
almadığını düĢündürürler. 

Bu maddelerin oluĢumda; yetersiz ve kontrolsüz tarımsal üretim ve uygulamaları, 
kimyasalların kötüye kullanımı, kontamine hammadde, girdi ve su kullanımı ile yetersiz veya 
uygunsuz depolama gibi faktörler etkilidir. Bu ajanların gıdalarda bulunması modern çiftlik 
sistemleri, gıda iĢleme ve marketle ilgili endiĢeleri artırarak bunların halk sağlığını yeterince 
güvence altına almadığını düĢündürürler.  

Mevcut gıda yasalarının birinci amacı; sağlığın en yüksek düzeyde korunmasıdır.  Bu 
nedenle insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan ve gıdalarda bulunması muhtemel olan bu 
maddelerin tüketim miktarlarını güvenli düzeylerde tutmak için yasal sınırlamalar (maksimum 
kalıntı düzeyleri, MRL) getirilmiĢtir. Kalıntı ve kontaminantlar için belirlenmiĢ olan bu limitler; 
risk unsuru olan belli gıdalar için belirlenmektedir. Bilimsel çalıĢmalar esas alınarak belirlenmiĢ 
olan bu değerler; insan sağlığı üzerinde herhangi bir riske neden olmayacak Ģekilde izin verilmiĢ 
miktarlardır ve yasal olarak uygulanması zorunlu olan değerlerdir.  

Halk sağlığına potansiyel etkileri nedeniyle çok tehlikeli olarak değerlendirilen maddeler 
için eĢik yoktur. Antimikrobiyal maddeler grubunda yer alan kloramfenikol ve nitrofuranlar 
tehlikeli maddelere örnektir. Bu tip maddeler için MRL düzeyi belirlenmemiĢtir. Bunun yerine bu 
maddelerin analizde kullanılacak cihazlar için sınırlama getirilmiĢ (Minumum Required 
Performance Limit, MRPL) ve bu değer yasal sınır olarak belirlenmiĢtir. 

Kalıntı ve kontaminant olarak değerlendirilen bir maddenin gıdada bulunmasının kabul 
edilip edilmemesine veya hangi seviyelerde kabul edileceğinin belirlenmesindeki karar çok yönlü 
risk analiz prosedürleri izlenerek verilmektedir. Avrupa Birliğinde gıdalardaki veteriner tıp 
ürünlerinin kalıntıları için spesifik risk değerlendirmeleri Avrupa Tıp Değerlendirme Ajansı 
(EMEA); kontaminantlar için Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yerine 
getirilmektedir. Karar verici ise; Avrupa Parlamentosu ve Konseyidir ve bu karar organı Avrupa 
Komisyonu tarafından yapılan önerileri esas alarak koruma seviyelerine karar vermektedir.  

Ülkemizdeki koruma seviyelerinin belirlenmesinde Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
yetkilidir.  AB ile uyum sürecinde olmamız nedeniyle bu maddeler için yasal sınırların 
belirlenmesinde  Birlik değerleri esas alınmaktadır. 

Uluslararası düzeyde FAO/WHO ortaklaĢa kuruluĢu olan Kodeks Alimentarius 
Komisyonunun hazırladığı Kodeks Standardları tüm dünya ülkeleri için güvenli gıda üretiminde 
referans dokümandır. Komisyonun amacı, kaliteli ve güvenli ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesinin 
sağlanmasının yanısıra dünya gıda ticaretinde gıda maddelerinin asgari kalite ve hijyen 
kriterlerinin belirlenmesidir. Bu Komisyonun oluĢturduğu Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar 
Komitesi, Pestisit Kalıntıları Uzmanlar Komitesi, Mikrobiyoloik Kriterler Uzmanlar Komitesi her 
türlü zararlı maddeyi, uzun süre deney hayvanları üzerinde toksik, kanserojenik, teratojenik ve 
mutajenik etkileri açısından toksikolojik çalıĢmaları yürütmektedir. Bu süreçte, kullanımı uygun 
görülen maddeler ile bunlar için bir ADI (Acceptable Dairy Intake, günlük tüketilebilir miktar) 
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değeri belirlemektedir. Elde edilen bu değerlere göre gıdalarda kullanılmasında sakınca 
görülmeyen katkı maddeleri, pestisitler, bulaĢanlar ve mikrobiyolojik ajanların sağlığa zararlı 
olmayan asgari seviyeleri belirlenmektedir. Bu çalıĢmalarda gıdalardaki kimyasal genotoksik 
kanserojen için limit değerler saptanırken ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibi 
dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, genel olarak limit tespitinde gıdanın ekonomik değeri, 
tüketim miktarı dikkate alınmakta, bunun yanısıra limit öneren ülkenin potansiyel üretici olup 
olmaması, üretici– tüketici menfaatlerinin gözetilmesi, analiz metotları gibi faktörler de önemli rol 
oynamaktadır. 

Dünya Ticaret Örgütü AnlaĢması çerçevesinde insan, hayvan ve bitki sağlığını korumaya 
yönelik tedbirler kapsamında ülkeler arasında ayrımcılık yapılmadan Kodeks Alimentarius 
standardlarına uyulacağı ve uluslararası ticaretin engellenemeyeceği koĢulu getirilmiĢtir. Üye 
ülkeler arasında farklı uygulamalar yapılması önlenmiĢtir.  

 
Veteriner Tıp Ürünleri 
Veteriner ilaçları, özellikle antibiyotikler hayvansal üretimde mikrobiyal enfeksiyonları 

tedavi etmek veya önlemek amaçlı olarak kullanılan maddelerdir. Bu maddelerden özellikle, 
antimikrobiyal olarak sınıflandırlanlar terapötik, profilaktik amaçlarla veya yem katkısı olarak 
kullanılabilen maddelerdir.  

Antimikrobiyaller insan ve hayvan sağlığı ve refahı için mutlaka gerekli olan 
maddelerdir. GeçmiĢte, geliĢmeyi düzenleyici olarak da kullanım alanı bulan antibiyotiklerin 
yemlere bu amaçla eklenmesi günümüzde yasaklanmıĢtır. Özellikle gıdalarla birlikte vücuda 
alınan bu maddelerin antibiyotiğe dirençli bakterilerin geliĢim riskini arttırabileceğinin ortaya 
konulması, ayrıca bu maddelerin kalıntılarını içeren gıdaların tüketimine bağlı olarak hafif 
alerjiden baĢlayıp anafilaktik Ģoka kadar gidebilen olumsuz etkilerle karĢılaĢılabileceğinin 
belirlenmesiyle birlikte veteriner tıp ürünlerinin gıda değeri olan hayvanlarda kullanımında ciddi 
sınırlamalar getirilmiĢtir. Buna bağlı olarak da birçok yasal düzenleme yapılmıĢtır.  

Ġyonofor grubu maddeler, yemlere geliĢmeyi düzenleyici olarak hayvan yaĢamının belli 
dönemlerinde ilave edilen katkı maddelerindendir. Bu maddelerin hayvanın insan gıdası olarak 
tüketilen dokularında yer almasıyla ilgili sağlık açısından endiĢeler nedeniyle bu maddelerin 
yenilebilir dokulardaki kalıntıları ülkeler tarafından izlenmektedir. Bu alandaki yasal limitler 
ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermektedir. 

Kullanımı izinli olan veteriner tıp ürünleri ile kanser arasında bir iliĢkiden 
bahsedilmemektedir. Bununla birlikte, geçmiĢte veteriner tıp ürünü olarak kullanımı izinli olan 
bazı hormonlar ve kimyasallarla ilgili ratlarda genetik bozulma ve kansere neden olabileceğinin 
bulunmasıyla birlikte, bu maddelerin gıda üreten hayvanlarda kullanımı yasaklanmıĢtır. 
Kloramfenikol ve nitrofuranlar Ģu anda kullanımı yasak olan veteriner tıp ürünlerindendir.  

Veteriner tıp ürünleri ile ilgili oluĢturulmuĢ olan yasal düzenlemelerin sahadaki 
uygulamaları geliĢmiĢ ülkelerde sürekli izlenen konulardandır. Bu ülkelerin resmi yetkili 
otoriteleri çok yıllık kontrol planları ile bu maddeleri riske dayalı çok yıllı izleme programları 
takip etmektedir. Bu tip programlar, özellikle kullanım oranı en yüksek olan kırmız et ve beyaz et 
baĢta olmak üzere yumurta, bal, süt de dahil tüm hayvansan orijinli birincil gıdaları kapsayacak 
Ģekilde yürütülmekte olan programlardandır. Ayrıca bu ülkelere bu tip ürünlerin ihracatında satıcı 
ülkenin de aynı programları uygulaması istenmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının verilerine göre; ülkemizde de bu tip programlar ihracatı 
yapılan bal, süt, kanatlı hayvan ve etleri ile çiftlikte üretilen balık ürünleri ve yumurta için 
uygulanmakta olan programlardandır. 

  
Pestisitler;  
―Çervesel Etkenler ve Kanser‖  baĢlığı altında da ifade edildiği gibi pestisitler, zararlıları 

öldürmek, uzaklaĢtırmak veya üremelerini durdurmak üzere formüle edilmiĢ kimyasallardır. 
Bitkisel üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; bu 
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yolla tarımsal üretimi arttırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan tüm iĢlemlere bitki 
koruma veya baĢka bir deyiĢle  zirai mücadele denir. Pestisitlerin kullanımı bitki koruma/zirai 
mücade kapsamında yapılan uygulamalardandır. 

Gıda yolu ile pestisitlere maruz kalmada ana etmenlerden biri tarımsal üretim sırasında 
kullanımı bitki koruma/zirai mücade amacıyla kullanılan pestisitlerdir. Pestisitler, uzun süre 
bozulmadan toprakta ve suda kalabildiklerinden, üretiminde uzun süre kullanılmadıkları halde bu 
ürünlerin kalıntıları, toprak ve suyun kirliliğine bağlı olarak kontaminasyona yol açarak üretilen 
gıdalarda tespit edilebilirler. Bu tip pestisitlere en iyi örneklerden biri DDT‘dir. Bu madde 1970‘ li 
yılların baĢlarında yasaklanmıĢ olmasına rağmen, bazen su veya toprakta ve nadir de olsa bazı 
gıdalarda tespit edilebildiklerine dair bilgilere bilimsel raporlara yer verilebilmektedir.   

Pestisit kalıntısı içermesi muhtemel olan gıdalarda pestisit kalıntı miktarları azaltmak 
için, tüketiciler gıdalarını yıkayabilirler, kabuk soyabilirler yada gıdalarını piĢirebilirler yada etten 
yağı ayırabilirler. Bununla birlikte, pestisitlerin çoğu sistematik etkilidir, yani uygulandıkları 
ürünün örneğin meyve ve sebzenin içine nüfuz ederler ve yukarıda tarif edilen iĢlemlerle tamamen 
uzaklaĢtırılması mümkün olamaz. Bu tip iĢlemler, sadece atılan kısımlara bağlı olarak kalıntıların 
kısmen uzaklaĢtırılmasını sağlar. Diğer taraftan, basit yıkama iĢlemi ile kalıntı içeren gıdalardan 
bu maddelerin yüzeyden uzaklaĢtırılması da mümkün olamayabilir bunun nedeni; birçok pestisitin 
yağmula yıkamaya dayanıklı olarak üretiyor olmasıdır.  

Pestisitler, en az 50 yıldır tarımsal üretimde yaygın olarak kullanılan kimyasallardır. 
Pestisitlerin kullanılmaması durumunda, her yıl üretilen mahsulün (ürünün)  üçte birinin zararlı, 
yabancı otlar ve hastalıklar nedeniyle kaybedilebilme durumunu söz konusu olacağı 
belirtilmektedir. Dolayısıyla, yeterli gıdaya ulaĢmak için teknolojik olarak kullanımı gerekli olan 
bu kimyasallarla ilgili olarak yapılmakta olan risk değerlendirmelerinde üzerinde durulan konular; 
kalıntı içermeyen, güvenli gıdaya ulaĢmak için tür bir yaklaĢımının izlenmesi gerektiği hususuna 
odaklanmaktadır.  

Pestisit kullanımına bağlı olarak gıdalarda bu maddelerin iz düzeyde kalıntıları gıdalarda 
kalabilir. Bununla birlikte, bitkilerin kendi doğal savunmalarında bu tip kimyasal pestisitlerde 
bulunanlara aynı/benzer yapıya sahip toksinleri içerir. Tüm kimyasalların toksik olduğu 
belirtilmektedir. Bu nedenle ne yendiği değil ne kadar yendiği önemlidir. Örneğin, bir yetiĢkin bir 
defada 100 fincan sert kahve tüketmesi durumunda aldığı kafein miktarı öldürücü olabilecektir (1 
fincan kahve‘deki kafein miktarı 90-150mg olarak belirtilmektedir).  

Gıdaları tüketen kiĢilerde, gıda ürünlerinde zararlıları kontrol etmek üzere kullanılan 
pestisitlerin daha tehlikeli olduğuna dair endiĢeler vardır. Bu endiĢe, pestisit ve diğer tarım 
ilaçlarının meyve ve sebze üretiminde artan kullanımı ile iliĢkilidir.  Bazı bilimsel çalıĢmalarda bu 
maddelerin kalıntılarının sağlıkla ilgili tehlike yaratabileceğine iĢaret edilmektedir: Yeni 
çalıĢmalar; çocuklardaki hastalıklarda, erkeklerdeki üreme bozuklukları ve kadınlarda meme 
kanseri oluĢumunda pestisitlerin katkıda bulunduğu yönünde bulgulara yer vermekte ve bu 
endiĢelere katkıda bulunmaktadır. Tüm bunlar, organik gıda hareketi için bir neden olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yine de, bahsi geçen bu konular çok kompleks ve teknik konular olması nedeniyle 
değerlendirmelerde konuda yetkin kurum ve kuruluĢların değerlendirmelerinin takip edilmesi 
konuda doğru bilgilendirme açısından önemlidir.  

GeliĢmiĢ ülke sistemlerinde, her bir pestisit için tolerans değerlerini belirlerken, 
pestisitin ve onun parçalanma ürünlerinin toksititesi; pestisitin pazarlanması, uygulanma zamanı, 
uygulamalarının sıklığı ve miktarı ile uygulama yapılmıĢ olan gıdada ne kadar kalıntısının kalacağı 
konularının ayrıntılı incelemesi temeline dayanır. Tolerans seviyelerinin belirlenmesinde; pestisit 
üreticilerinden pozlama modellemesi, kalıntı çalıĢmalarının yapılması yapılarak üretim 
denemelerinin yapılması istenir ve bu veriler risk değerlendirmelerinde kullanılır. Aynı zamanda, 
havada, suda ve gıdada birden fazla pestisitin kullanımı ve sinerjik etkilerinin olma durumları da 
çalıĢmalara dahil edilebilir.  

Günümüzde kanserojen etkileri tespit edilmiĢ olan pestisitlerin kullanımı yasaklanmıĢtır. 
BirleĢmiĢ Milletler Kodeks Alimentarius Komisyonu gıdadaki her bir pestisit için maksimum 
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kalıntı limitini (MRL), yani gıdalarda kalan kalıntı seviyesini belirten uluslararası standartlar 
geliĢtirmiĢtir. AB‘de de MRL değerleri DG-SANCO (Directorate General for Health and 
Consumer Affairs ) tarafından belirlenmektedir. Pestisitin onay süreci öncesinde yapılan 
hesaplamada önerilen MKL değeri eğer insan diyetinde pestisit kalıntısına uzun vadeli ve kısa 
süreli maruz kalma sonucu güvenlik sınırının [Kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI) ve Akut 
Referans Doz (ARfD)] üzerindeyse bu pestisitin kullanımına izin verilmemektedir.  Dolayısıyla, 
pestisitler için belirlenmiĢ olan maksimum kalıntı limitleri (MKL); sağlık bazlı maruz kalma 
limitleri olmaması nedeniyle, gıdalarla MRL den fazla kalıntıya maruz kalma durumu sağlık için 
mutlaka tehlike anlamına gelmemektedir. Yani, gıdalarda belirlenmiĢ olan MKL düzeyinde 
pestisite maruz kalma, o kimyasalın güvenlik düzeylerinin oldukça altında meydana gelecek 
anlamındadır. Yine de bu tip kurumlarda da çevrede ısrarla kalmaya devam eden ve balıklarda 
biriken organik kirleticiler (çoklu klorlanmıĢ dibenzo-p-dioksinler, çoklu klorlanmıĢ bifeniller 
(PCB) ve organoklorin pestisitler gibi), tıpkı nitrat ve nitritler, radyonüklitler, hormonal olarak 
aktif bileĢimler ve asbest gibi birer endiĢe kaynağıdır. Bunun nedeni; pek çok kirletici konusunda 
epidemiyolojik çalıĢmaların henüz sonuca ulaĢtırılamamıĢ olmasıdır. Örneğin, içme sularında 
yüksek seviyede nitrit bulunan bölgelerde ve içme suyunda yüksek seviyelerde radyum olan 
yerleĢim yerlerinde artan mide kanseri riski defalarca rapor edilmiĢtir.  

Yapılan düzenlemelere göre; gıda ile alınan pestisit kalıntı miktarları çok yıllık izleme 
programları ile izlenmesi gereken uygulamalardır.  

GeliĢmiĢ ülkeler, bu maddelerin gıdalarla alım miktarlarını sürekli kontrol altında tutmak 
üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok yıllık izleme programları oluĢturmakta ve yürütmektedirler. 
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının verilerine göre,  ülkemizde de meyve ve  sebzeler ile tahıllar 
baĢta olmak üzere bazı pestisitler çok yıllık kontrol planları ile sürekli izlenmektedir.  

 
Pestisit Kullanım Alanları ve Kullanım Miktarları 
Farklı ekolojik bölgelere ve buna bağlı olarak çok zengin bir bitki çeĢidine sahip olan 

ülkemizde ekonomik değere sahip 60‘ ın üzerinde kültür bitkisi yetiĢtirildiği, bu bitkilerde 
ekonomik olarak zarar yapan 450 civarında hastalık, zararlı ve yabancı ot türünün bulunduğu, 
bunların 245‘ i zararlı (böcekler, kırmızı örümcekler, nematodlar, kemirgenler, kuĢlar vb.), 85‘ ini 
hastalık etmeni (fungus, bakteri, virüs, mikoplazma) ve 70‘den fazlasının da yabancı ot türü 
olduğu ifade edilmektedir.  

Üretimin kalitesini ve miktarını artırmada sulama, gübreleme, toprak iĢleme, ıslah vb. ne 
kadar önemli ise zirai mücadelede o kadar önemli olduğu ifade edilmektedir.  

Günümüzde bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklanan doğal dengenin bozulması gibi 
sorunların gündeme gelmesiyle birlikte Entegre Mücadele Yönteminin uygulamaya aktarılmasına 
neden olmuĢtur.  

Pestisitler, oldukça geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin, çim spreyi, evdeki 
böceklerle mücade spreyleri pestisit içerir. Yine, bitkisel üretime dayalı gıdalarda örneğin meyve 
ve sebzelerde bulunabilir. Dolayısıyla, iĢ yerleri, evler, okullar, gıdalar, içme suları, hava, toprak 
da dahil olmak üzere çevremizde bulunabilen bu maddeler, yaĢadığımız ortamda sürekli 
karĢılaĢtığımız muhtemel olan maddelerdendir.  

Pestisitler, tarımsal üretim aĢamasında genelde hastalık ve zararlılara karĢı kullanılırlar. 
Bunun yanısıra, ürün kalitesini ve görselliği geliĢtirmeye yönelik olarak kullanılabilirler. Ayrıca, 
hayvan ve hayvansal ürünlerde çeĢitli amaçlarla, örneğin hayvan vücudundaki veya üzerindeki 
zararlılara karĢı kullanılabilen maddelerdir. Bu maddelerin kullanımına bağlı olarak tükettiğimiz 
gıdalarda kalınıtılarına rastlanabilir.  

Günümüzde pestisit ya da pestisit metaboliti (parçalanma ya da dönüĢüm ürünü) olarak 
tanımlanmıĢ 500‘ün üzerinde madde bulunmaktadır. Pestisitler çok farklı özelliklerine göre 
sınıflandırmaya tabi tutulmakla birlikte, en yaygın kullanılan sınıflandırmalar, moleküler 
yapılarında bulunan fonksiyonel gruplara (inorganik, organik klorlular, organik fosforlular, 
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karbamatlar, organik azotlular, organik kükürtlüler gibi) ya da hedef zararlılara (insektisitler, 
fungusitler, herbisitler, akarisitler gibi) göre yapılan sınıflandırmalardır.  

Bitki koruma etmenleri olan pestisitler (zirai mücadele ilacı); güncel deyiĢi ile bitki 
koruma ürünleri etki ettikleri canlı gruplarına göre; 

Ġnsektisit (Böcekleri öldüren)  
Akarisit (Akarları öldüren)  
Nematisit (Nemotodları öldüren) 
Mollusisit (YumuĢakçaları öldüren) 
Rodentisit (Kemirgenleri öldüren) 
Avisit (KuĢları ölüdren) 
Afisit (Yaprak bitlerini öldüren)  
Fungusit (Fungusları öldüren)  
Bakterisit (Bakterileri öldüren)  
Herbisit (Otları öldüren)  
Algisit (Algleri öldüren)  

olarak gruplandırılır.   
 

Pestisitler mutlaka ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından kayıt altına alınması gereken 
kimyasallardır. Örneğin ABD‘de pestisitler BirleĢik Devletler Çevre Koruma Ajansı (U.S. 
Environmental Protection Agency, EPA) tarafından kayıt altına alınırlar. ABD‘de kayıtta maruz 
kalma ile birleĢtirilebilecek insan üzerinde potansiyel sağlık etkisine yönelik herhangi bir orijinal 
araĢtırma istenmez. EPA‘ya göre ABD‘de yıllık pestisit kullanımı yaklaĢık 5.000 kg (1.100 pound) 
olup, Amerikan hanelerinin % 90‘ ında pestisit kullanılmaktadır.  

Yıllara göre değiĢmekle birlikte dünyada yılda 3 milyon ton pestisit kullanıldığı 
belirtilmektedir. Türkiye‘deki kullanım miktarı da iklim koĢullarına, ürün fiyatlarına, pazar 
koĢullarına bağlı olarak değiĢim gösterdiği belirtilmektedir. Ülkemizdeki pestisit kullanımın iliĢkin 
1979-2002 yıllarına ait yaklaĢık miktarlar Tablo 24‘ te verilmiĢtir. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasına göre 2009 yılına ait yıllık 
pestisit üretimi 25.875.588 kg, ithalat miktarı 14.633.531 kg, ihracat miktarı 2.528.273 kg‘dır. 

 
Tablo 24.Türkiye‘de Yıllara Göre Pestisit Tüketimi 
Kg, (1 Litre=1 Kg kabul edilmiĢtir)*  

Pestisit Grupları 1979  1987  1994  1996  2002  

Ġnsektisitler  2.287.658 3.303.446  2.064.991  3.027.380  2.250.898  

Akarisitler  203.107  240.360  192.279  223.857  296.809  

Yağlar  1.594.526 2.147.106  2.147.106  2.871.160  2.428.238  

Fumigant ve 
Nemasitler  

315.665  322.227  530.738  1.076.661  1.559.489  

Rodentisit ve 
Mollusisitler  

5.600  2.124  2.509  3.268  1.794  

Fungisitler  1.537.315 2.611.960  2.201.406  2.951.191  1.964.292  

Herbisitler  2.451.977 3.495.044  3.902.588  3.643.971  3.697.397  

TOPLAM  8.395.848 12.112.267 10.871.792 13.797.488  12.198.917 

* Göz taĢı ve toz kükürt dahil değildir.  
Kaynak: Delen ve Ark, 2005 
 
2005 yılında yayımlanmıĢ olan bir çalıĢmaya göre; kullanılan pestisitlerin % 60‘dan 

fazlası sebzeler ve hububat ekilmiĢ alanlarda uygulanmaktadır. Global kullanımın % 55‘ i Kuzey 
Amerika ve Batı Avrupa‘da gerçekleĢmektedir. Doğu Avrupa‘da da dikkate değer bir artıĢ 
gözlenmektedir. Batı Avrupa‘da 80 milyon hektarda tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu alanın % 
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50‘den fazlasında hububat üretimi yapılmaktadır. Tüm alanlarda herbisit kullanılırken, % 60-
80‘ninde fungisit ve % 15-98‘ inde ise insektisit kullanılmaktadır. Batı Avrupa‘da hektara düĢen 
pestisit miktarı en yüksek olan ülkeler Hollanda ve Yunanistan‘dır. Yıllık pestisit kullanımı iklim 
koĢullarına bağlı olarak sürekli değiĢmektedir.  Ülkemizde ise pestisit tüketiminin geliĢmiĢ 
ülkelere göre oldukça düĢük olduğu ifade edilmektedir. Fakat, entasif (yoğun) tarım yapan 
Akdeniz, Ege gibi bölgelerin tüketimi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye‘  de genel 
olarak az pestisit tüketilmesine karĢın, en yoğun tüketilen pestisitler çevre ve sağlık açısından 
önemli riskler taĢıdığına iĢaret edilmektedir. 

 

 1.13.1.2. Ağır Metal ve Mineraller 
Gıdalardaki ağır metal ve mineral düzeyleri sağlık açısından önemli olan konulardandır. 

Bu maddelerin çevredeki hareketi ve gıdaya ve insanlara geçiĢi farklı yollardan olabilmektedir 
(ġekil 35). Özellikle esansiyel elementler olarak tanımlanmıĢ olan minerallerin gıdalarla vucuda 
alım miktarları sağlıklı yaĢam açısından üzerinde dikkatle durulan konulardır. Bu maddelerin belli 
düzeylerin üzerinde olması, Çevresel Etkenler ve Kanser baĢlığında da belirtildiği üzere sağlık 
açısından belli riskleri bereberinde getirebilmektedir. Örneğin demir, bakır ve çinko sağlıklı bir 
yaĢam için gerekli olan iz elementlerdendir. Ancak bu elementlerin belli seviyelerin üzerine 
vücuda alımı durumunda toksik özellik gösterdikleri de bilinen bir durumdur. Yine, ağır metallerin 
günlük diyette tüketilen gıdalardaki varlığı ve miktarları, bu metallarin toksik etkileri nedeniyle 
analiz edilen ve çok sıkı takip edilen konular arasındadır. 

 

 
ġekil 35. Ġz Elementlerin Hava, Su, Toprak Ortamındaki Hareketi ve Canlıya GeçiĢi  
Kaynak: Wang ve Mulligan, 2006. 

 
Metallerin çoğu, çok yönlü organ sistemlerini etkiler. Genellikle toksisite hedefleri; 

spesifik biyokimyasal prosesler (enzimler) ve/veya hücre membranları ve organellerdir. Metallerin 
toksik etkisi, serbest metal iyonu ile toksikolojik hedef arasındaki interaksiyonu kapsar. Özel, 
belirli bir toksik etkinin oluĢmasında çok sayıda faktör etkili olabilir. Örneğin, toksik element ile o 
doku için elzem olan elementin metabolizması aynı olabilir. Nitekim, merkezi sinir sisteminde 
kurĢun ile kalsiyumun, heme sisteminde demir, çinko ve kurĢunun metabolizması benzer 
durumdadır.  

Gastrointestinal sistem, karaciğer ve renal tübüler hücreler gibi, metallerin transferini 
gerçekleĢtiren hücreler, toksisiteye en duyarlı olan hücrelerdir. Bununla birlikte çoğu metaller için 
bu hücreler, hücre kaybına neden olmaksızın, protein kompleksleri oluĢumunu sağlayarak, toksik 
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elementlerin hücre içerisinde akümülasyonunu gerçekleĢtirirler. Metallotioninler; kadmiyum, 
çinko, bakır ve diğer metallerle kompleks oluĢtururlar. Ferritin ve hemosiderin hücre içi demir, 
protein kompleksleridir. Bu protein kompleksleri kurĢun, bizmut, cıva-selenat ve demirle oluĢabilir 
ve oluĢan bu kompleksler dokuda çözünmezler.  

Metallerin toksisitesinde bireylerle ilgili çok sayıda faktörün etkisi vardır. Bunlar 
sırasıyla yaĢ, diyet, diğer toksik metallere maruz kalma ve bu metallerle interaksiyonudur.  

Küçük çocuklar ile yaĢlı insanlar yetiĢkinlere oranla metallerin toksisitesine çok daha 
duyarlıdırlar. Çocukların toksik metallere maruz kalmasında temel etmen gıda tüketimidir. 
Çocuklar, yetiĢkinlere oranla daha yüksek kalorili (kalori/vücut ağırlığı) gıda rejimi 
kullanmaktadırlar. Ayrıca, çocukların gastrointestinal sistemlerinde metal absorbsiyonu daha 
yüksek olduğu gibi, diğerlerine göre kurĢunun absorbsiyonu yüksektir. Yapılan çalıĢmalar süt 
diyetinin, muhtemelen lipit içeriği nedeniyle, metal absorbsiyonunu arttırdığını göstermiĢtir.  

Gastrointestinal sistemden absorbsiyonda ve toksisitede bazı diyetsel faktörlerin de etkisi 
vardır. Vücuda vitamin C alımı, muhtemelen demir iyonlarının absorbsiyonunu arttırdığından, 
kurĢun ve kadmiyum absorbsiyonunu düĢürmektedir. Metabolik olarak bağlantılı esansiyel 
metallerin alımı da toksisiteyi ortadan kaldırabilir.  

Ġçki ve sigara kullanımı gibi farklı yaĢam biçimi faktörleri de toksisiteyi etkiler. 
Kadmiyum gibi bazı toksik metalleri içermesi nedeniyle, sigara içimi akciğeri olumsuz etkiler. 
Alkol alımı da diyeti değiĢtirmesi ve esansiyel minerallerin alımını azaltması nedeniyle toksisiteyi 
endirekt etkileyebilir.  

Metallerin kimyasal formu, hem akciğer ile gastrointestinal sistemden absorbsiyonda, 
hem de vücuda dağılarak toksik etkisini göstermede önemli bir faktördür.  

 
Ağır Metallar 
Ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit dendiğinde kurĢun, kadmiyum, 

cıva ve arseniğe maruz kalmayla iliĢkilendirilmektedir.  Birçok gıdanın birincil üretim ve iĢleme 
aĢamalarında ağır metallerle bulaĢabilmektedir. Ağır metallerin gıdalardaki düzeylerinin 
sınırlandırılması ile ilgili yasal düzenlemeler oluĢturulmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkeler, bu maddelerin 
gıdalarla alım miktarlarını sürekli kontrol altında tutmak üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok 
yıllık izleme programları oluĢturmakta ve yürütmektedirler. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 
verilerine göre,  ülkemizde de kurĢun baĢta olmak üzere bazı ağır metaller çok yıllık kontrol 
planları ile izlenen maddelerdendir.  

 
Kurşun 
KurĢun, yeryüzünde bulunan doğal elementler arasında olduğundan gıdalarda oldukça 

düĢük düzeylerde yer alabilir. Ancak gıdaya kurĢun geçiĢinde ana etkenler, çevre kirliliği ve gıda 
endüstrisinde kurĢun içeren metal malzemelerin kullanımıdır. Genelde insanların kurĢuna maruz 
kalması, atmosferdeki kurĢunun solunması ve kurĢun içeren gıda ve suların tüketimi yoluyladır. 
Yapılan araĢtırmalarda vücuda alınan kurĢunun en az %  70- 80‘ inin diyet aracılığıyla olduğu 
tespit edilmiĢtir.  

ÇağdaĢ yaĢamda, solunumla kurĢun alım miktarının gıda ile alınan miktarın yarısı kadar 
olduğu bildirilmektedir. Atmosferik kurĢunun büyük bir kısmı kurĢun oksit partikülleri veya 
tozları Ģeklindedir. Akciğer yolu ile absorbsiyonda, kurĢun içeren partiküllerin boyutları ve günde 
solunan havadaki miktarlar önemlidir. Hava yolu ile alınan kurĢunun % 90‘ ı solunum yolu ile 
atılırken, küçük bir kısmı da vücutta kaldığı ifade edilmektedir.  

KurĢunun gastrointestinal yolla absorbsiyonunda ise, yaĢ ve beslenme baĢta olmak üzere 
çok sayıda faktör etkili olduğu belirtilmektedir. Uzmanlara göre; yetiĢkinler, sindirim sistemine 
giren kurĢunun yaklaĢık %  5-15‘ ini absorbe etmekte ve sadece % 5‘den daha az bir kısmını 
vücutlarında depolanmaktadır. Bebek ve küçük yaĢtaki çocuklarda ise sindirim sistemine giren 
kurĢunun %  50‘sinden daha fazlası absorbe edilmekte ve alınan dozun yaklaĢık % 30‘u 
depolamaktadırlar. Küçük çocukların vücuduna alınan kurĢunun absorbsiyonunun ve 
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retensiyonunun yüksek olması, bu çocuklarda kurĢunun toksik etkilerinin de yüksek olması ile 
sonuçlanmaktadır.  

Diyetetik lipitler, belirli süt bileĢenleri ve özellikle laktozun kurĢun absorbsiyonunu 
arttırdığı belirtilmektedir. Bunun yanısıra, diyetetik kalsiyum ve fosfatların düĢük düzeylerde 
olması, bakır ve çinko gibi diğer esansiyel minerallerin yokluğu da kurĢunun gastrointestinal 
sistemden absorbsiyonunu arttırığı ifade edilmektedir. Vücutta tutulan kurĢunun en az % 90'ının 
kemiklerde, kalan kısmını ise kanda ve yumuĢak dokularda, özellikle karaciğer ve böbreklerde 
birikmektedir.  

Vücuda alınan ve depolanan kurĢun organizmada dört farklı bölgenin etkilenmesine yol 
açar. Bu bölgeler; sinir sistemi, kan, sindirim sistemi ve böbreklerdir. Kanda kurĢun seviyesinin 
120 µg/100ml'ye çıkması ciddi merkezi sinir sistemi harabiyetlerine yol açmaktadır. Kandaki en 
önemli etki ise kırmızı kan hücrelerinde kayba (anemi) neden olmasıdır. Abdominal kolit 
olaylarına yol açan kurĢunun sindirim sistemine girmesi, eriĢkinlerde baĢ ağrısı, adele krampı, 
kusma, anoroksia ve daha ileri aĢamalarda kilo kaybına neden olmaktadır. Böbrekte kurĢunun en 
önemli etkisi doku harabiyeti ve geri dönüĢsüz renal kayıplara yol açmasıdır. KurĢun, bu 
etkilerinin dıĢında kadınlarda doğurganlığın azalması, düĢük oranında artma, erken doğum ve 
doğum sonrası bebek ölümlerine neden olmaktadır. Çocuklarda kurĢuna maruz kalmanın en 
önemli etkisi, zeka performansı ve bilinç geliĢiminde düĢmedir. KurĢunun bilinç geliĢimine 
potansiyel etkileri yeni doğmuĢ çocuklar kadar fetus üzerinde de söz konusudur. Daha önce 
kurĢuna maruz kalmıĢ doğurganlık yaĢındaki kadınlarda vücutta akümüle olan kurĢun hamilelik 
esnasında ortaya çıkabilmekte, böylece fetusunda kurĢuna maruz kalması mümkün olabilmektedir 
Diğer organlara oranla,  daha yüksek düzeyde  karaciğer ve böbrekte biriken kurĢun, kas ve 
beyinde nispeten daha az düzeylerde bulunur. Maruz kalınan doza ve yıllara göre vücutta biriken 
miktarlarda artıĢ görülür. En yüksek düzeyde kurĢun, kemiklerde bulunur ve büyük bir kısmı difüz 
edilemeyen formda olduğundan, kemikteki biyolojik yarı ömrü 20 yıldan daha fazladır. Kana 
geçen kurĢunun vücuttan atılıĢı ise; baĢta üriner sistem olmak üzere değiĢik yollarla (terleme gibi) 
yapılmaktadır. Karaciğer ve böbrekten atılması ise 4-6 hafta arasında değiĢmektedir. 

Gıdalar çeĢitli miktarlarda kurĢun içermekle birlikte, özellikle meyveler, yapraklı 
sebzeler, tahıllar, böbrek, kabuklu deniz ürünleri ve içecekler (özellikle Ģarap) en önemli kurĢun 
kaynaklarındandır. Meyve, sebze ve tahılların en önemli kontaminasyon kaynağı kurĢunlu 
yakıtlardan havaya yayılan kurĢundur. Gıdaların üretiminde kullanılan alet-ekipman ve paketleme 
malzemeleri de önemli ölçüde kurĢun bulaĢısına sebep olabilmektedir. Bir çok ülkede konserve 
gıda üretiminde kurĢun lehimli kutuların kullanımına son verilmesi, konserve aracılığı ile kurĢuna 
maruz kalma miktarlarında önemli bir düĢüĢe sebep olmuĢtur. Kodeks Alimentarius komisyonu 
tarafında da konserve kaplarda kurĢun içeren lehimlerin ve Ģarap ĢiĢelerinde kurĢun içeren 
kapsüllerin kullanımının önlenmesi öngörülmektedir. Bunun yanısıra, komisyon iĢlem görmüĢ 
gıdalar için verilen maksimum kurĢun düzeyleri ile ilgili çalıĢmalarını da sürdürmektedir. Gıdaya 
kurĢun giriĢini etkileyen diğer potansiyel kaynaklar olan gıda hazırlamada kullanılan içme suyu, 
seramik ve porselen kap-kacak kullanımı ile ilgili olarak da tedbirler alınmaktadır.   

 
Kadmiyum 
Genel olarak bireylerin kadmiyuma maruz kalması, öncelikle çalıĢma ortamında 

havadaki buhar ve tozların solunumuyla, normal yaĢamda ise; gıda, su ve hava yolu ile olmaktadır. 
Günümüzde akut kadmiyum intoksikasyonu nadir olduğu belirtilmektedir.  

Kadmiyumun absorpsiyonunda diyetsel faktörlerin etkili olduğu belirtilmektedir. 
Örneğin; kalsiyum, protein ve vitamin D açısından eksik diyetin kadmiyum absorpsiyonunu 
arttırdığı ifade edilmiĢtir. Yine, kadmiyumla kirlenmiĢ alanlarda yetiĢen gıdaların tüketimi veya 
atipik diyetle beslenme nedeniyle bazı bireylerin genel popülasyona oranla daha yüksek 
düzeylerde kadmiyuma maruz kaldığı ifade edilmektedir. 1991 yılında yapımlı olan bir çalıĢmaya 
göre; Japonya‘da kadmiyumun günlük alımının, yüksek miktarda pirinç ve deniz yosunu içeren 
besinlerin tüketimi nedeniyle oldukça yüksek olduğu ifade edilmiĢtir.  
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Yeni doğmuĢ ve genç hayvanlarda eriĢkinlere göre daha yüksek kadmiyum absorpsiyonu 
söz konusudur. Sütle beslenmenin yüksek kadmiyum absorpsiyonunu etkileyen önemli bir faktör 
olabileceği düĢünülmektedir. Çünkü bazı araĢtırıcılar sütle beslenen eriĢkin hayvanlarda daha 
yüksek oranlarda kadmiyum absorpsiyonu olduğunu bulmuĢtur. 

DeğiĢik kadmiyum bileĢenleri için farklı olmakla birlikte, akciğerler yardımı ile solunan 
kadmiyumun % 10 ile %  40‘ ı absorbe edildiği bildirilmektedir. Memeli hayvanlarda yapılan 
çalıĢmalara göre, kadmiyumun bağırsaklarda absorpsiyonu düĢüktür. Bu değerlerin keçide % 0.3, 
süt ineğinde % 0.035-0.2 ve domuzda % 5 olduğu belirtilmektedir. Ġnsanlar üzerine yapılan 
çalıĢmalarda da sindirim yoluna giren kadmiyumun sadece % 5‘ inin absorblandığı, sigara içimi ile 
akciğere giren kadmiyumun ise % 10-40‘ ının absorplandığı belirtilmektedir. Ayrıca, oral yolla 
kadmiyum alımının günde 10-70 µg, her bir sigaradan ise 0.1-0.2 µg olduğu ifade edilmektedir. 

Diğer ağır metallerde olduğu gibi, kadmiyum vücut tarafından kolay atılamamaktadır. 
Bu nedenle de zaman içerisinde belli organizmada yoğunlaĢmaktadır. Kadmiyum, vücudun çoğu 
bölgelerinde bulunmasına rağmen depolanması açısından en önemli iki organın karaciğer ve 
böbrek olduğu belirtilmektedir. Kadmiyumun kısmen küçük bir miktarı kaslara ve süte geçmekte 
olup, geviĢ getiren hayvanların karaciğer ve böbrek dıĢındaki yenilebilen kısımlarında kadmiyum 
akümülasyonun az olduğu ifade edilmektedir. Ġnsanlarda kadmiyum yoğunlaĢmasının görüldüğü 
ana organların ise; böbrek, karaciğer, akciğer ve pankreas olduğu belirtilmektedir.  

Kadmiyum toksisitesi, çeĢitli sendromlarla ortaya çıkmakta ve akciğer, kalp-damar 
hastalıklarına, prostat kanserine, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ve kemik hastalıklarına (itai-
itai hastalığı) neden olabilmektedir. Bunun yanısıra, kadmiyumun; kan basıncını yükselttiği, 
kalsiyum, bakır ve çinko gibi divalent metallerin metabolizmasını olumsuz yönde etkilediği ve 
bunlarla bağlantılı olarak hipertansiyon, kanser ve kroner kalp hastalıkları riskini arttırdığı 
belirtilmektedir. 

Kadmiyum, diğer ağır metallere oranla, bitkiler tarafından çok daha kolay bir Ģekilde 
yapıya alınan bir elementtir. Bu nedenle bitkilerin kök, gövde ve yaprakları hemen hemen aynı 
miktarlarda kadmiyum içerirler. Farklı gıdalardaki kadmiyum düzeylerinin rapor edildiği 
kaynaklara göre; bazı mantar çeĢitleri, kakao tozu, haĢhaĢ tohumu ve deniz midyesi diğer gıdalara 
oranla daha yüksek düzeylerde kadmiyum içeren ürünlerdir. Buğday (un ve ekmek dahil), pirinç, 
patates, kök ve yapraklı sebzeler ve karideste de belli düzeyde kadmiyum içeren gıdalardandır. 
Çavdar, fasulye, domates, meyveler, yumurtalar, taze su balıkları, et, deniz balıkları, Ģarap, bira ve 
meyve suları da kadmiyum içerebilen ürünlerdendir. Süt ve süt ürünleri ile çeĢme sularında ise 
diğer gıdalara oranla oldukça düĢük düzeylerde olmakla birlikte kadmiyumun tespit edildiği 
gıdalardandır.  

Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre; gıda kaynaklı 
kadmiyum alımının %  50 ila % 80‘ i bitkisel ürünlerden (hububat, sebze ve meyve) 
kaynaklanmaktadır. Özellikle hububat ürünlerinin toplam gıda diyetinde oldukça büyük bir 
porsiyona sahip olduğunu ve bu nedenle de kadmiyum alımında önemli role sahip olduğu 
belirtilmektedir.   

 
Arsenik 
Arseniğin kimyasının çok kompleks olması ve çok sayıda bileĢenlerinin olması nedeniyle 

bu maddeyi tek bir element olarak karekterize etmek oldukça zordur. Yeryüzünde üç değerlikli ve beĢ 
değerlikli arsenik oldukça geniĢ bir alana dağılmıĢtır. Arsenik, doğada bol bulunan bir element 
olduğundan, toprakta, atmosferde, minerallerin bileĢiminde, biyolojik substratlarda, deniz ve tatlı 
sularda belli konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Arseniğin yerkabuğundaki miktarı genelde 1.5-2 
mg/kg‘dır. Bununla birlikte, bazı bölgelerdeki konsantrasyonları oldukça yüksek olabilir. Kömürün 
yapısında azımsanamıyacak düzeyde arsenik bulunmaktadır. Kömürün yanmasıyla birlikte arsenik 
içeren duman çevreye yayılmaktadır (ġekil 36). 
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Arsenik, rodentisit, intektisit, herbisit ve boyalar ile diğer bazı ürünlerin isteğe bağlı 
bileĢenlerinden biridir. Arseniğin, veterinerlikte ve klinik tıpta organik arsenik bileĢikleri terapatik 
amaçlı kullanımı da sözkonusudur. Örneğin inorganik arsenik türleri sıtma, frengi, lösemi ve sedef 
hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.  

Arsenik içeren bazı kimyasalların çalıĢan insanlar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili 
bilgiler arttıkça, çalıĢma alanlarında kullanımı sınırlandırılmıĢtır. Yine de çevrede arsenik 
oluĢumuna neden olan en önemli insan aktiviteleri arasında zararlı bitki ve böcekleri yok eden 
tarım ilaçlarının kullanımı ve madencilik faaliyetleri gelmektedir. 

 
ġekil 36. Doğada Arsenik Döngüsü  
Kaynak: Wang ve Mulligan, 2006. 
 
AĢağıdaki Tablo 25‘ te dünyadaki farklı 6 maden ocağında yapılan zehirli madde ölçüm 

sonuçları verilmiĢtir. 
 
Tablo 25. Dünyadaki 6 Farklı Maden Ocağında Ölçülen Arsenik Konsantrasyonları  

Maden Ocağı Türü Bölge Konsantrasyon 
(mg/kg) 

Bakır madeni  Murdochville, QC  500 

Altın madeni  Musselwhite, ON  63 

Bakır-çinko madeni Val d‘Or, QC  270 

Demir madeni Mont-Wright, QC  <0.70 

KurĢun-çinko madeni Bathurst, NB  2200 

Altın madeni Marathon, ON  270 

        Kaynak: Wang ve Mulligan, 2004 
 
Arseniğin bazı formaları toksik ve kanserojendir, ancak bu etkiler, toksik formun ne 

kadar alındığı (miktarı), nasıl alındığı (solunarak, yenerek veya içilerek, temas sonucu) ve maruz 
kalınma sıklığı ile iliĢkilidir.  

Arseniğin sağlık üzerine etkileri vücuttaki konsantrasyona bağlı olarak değiĢim 
gösterebilmektedir. 100 μg/L‘ in üzerinde mesane kanseri riskinde artıĢ, 150 μg/L ve üzerinde cilt 
kanseri sıklığında artıĢ,  200 μg/L ve üzerinde kronik etkilenim, arsenikozis (arseniazis) (özellikle el 
ve ayaktabanında siğil benzeri deri oluĢumları ve ciltte pigmentasyon değiĢiklikleri), 300-400 μg/L 
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düzeylerinde uzun süre arsenik etkilenimi sonucunda mesane kanseri, akciğer kanseri, deri kanseri 
ve diğer cilt problemlerinin ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. 400 μg/L üzerinde kolon, böbrek, 
mesane, karaciğer, akciğer ve deri kanseri sıklığında artıĢ, 400-600 μg/L damar sistemi hasarı 
(Black Foot) kangren, 700-930 μg/L Tip2 diyabet hastalığı, 800-900 μg/L akciğer kanseri geliĢme 
riskinin önemli derecede yükselme olduğu ifade edilmektedir. Maruz kalınan miktar çok yüksek 
ise (kan düzeyi 3000 μg/L) zehirlenme belirtileri ile birlikte geliĢen geri dönüĢü olmayan Ģok ve 
saatler içerisinde ölüm meydana gelebileceği belirtilmektedir.  

Arsenik, elementer formda toksik değildir. Bu haliyle dağlık arazide alplerde, tirollerde 
bulunur ve burada yaĢayan insanlar oldukça sağlıklıdır. Bununla birlikte,  arseniğin +5, +3, 0 ve -3 
değerlikli çözünür bileĢiklerinin tümü yüksek dozlarda alındığında oldukça toksiktir. Bunların 
arasında da üç değerlikli arsenik tuzları, beĢ değerlikli arsenatlardan çok daha yüksek letal etkiye 
sahiptirler.  

Bitkilerin arsenik alımı çok sayıdaki faktörden etkilenmektedir. Bitkilerdeki arsenik 
içeriği, yalnızca toprak kontaminasyonuna bağlı olmayıp mevcut arsenik bileĢenlerine ve bitkinin 
çeĢidine de bağlıdır.  

Arsenik insan metabolizması için esansiyel olmadığı gibi, doğada çok yaygın olarak 
bulunan bir element olması nedeniyle, insan vücudunda oldukça düĢük dozlarda yer alır. Arsenik 
bileĢikleri, solunum ve gastrointestinal yolla absorbe edildiği gibi cilt yoluyla da vücuda girebilir. 
Çok az rastlanan durumların dıĢında ne solunum yolu ile ne de içme suyu yolu ile toksik etki 
gösterebilecek düzeyde arsenik absorbsiyonu söz konusu değildir.  

Ġnsan vücudunda bulunan arseniğin kaynaklarından biri de gıdadır. Ġnsanların arseniğe 
maruz kalmasında birincil faktör diyet ve içme sularıdır. Gıdalar arasında da en yüksek düzeyde 
arsenik deniz ürünlerinde bulunmaktadır. Bu ürünlerden sonra kanatlılardan elde edilen ürünler ve 
hububat ürünleri en yüksek düzeyde arsenik içeren ürünlerdir.  Bu kaynaklardan alınan arsenik çok 
düĢük düzeylerde olduğundan, özel durumlar haricinde, vücuttaki arsenik miktarınn toksik düzeye 
ulaĢması beklenen bir durum değildir. Bununla birlikte, fazla miktarda arseniği depolama 
eğiliminde olan istakoz, midye, balık ve diğer deniz ürünlerini tüketiminin birikimin artmasına yol 
açtığı, deniz gıdalarında bulunan arseniğin daha az toksik olan metillendirilmiĢ arsenik bileĢeni 
olması nedeniyle intoksikasyona neden olmadığı ifade edilmektedir. 

 
İçme Sularında Arsenik  
Farklı kaynaklardan vücuda alınan ve birikim sonucu insanlarda meydana gelen kronik 

arsenik zehirlenmelerine arsenizm denilmektedir. Dünyanın büyük bir kısmında içme suyundan 
kaynaklanan kronik arsenizm olduğu belirtilmektedir. Tatlı sulardaki arsenik miktarı endüstriyel 
kirlenmeye ve çıktığı topraktaki arsenik içeriğine bağlı olarak yüksek düzeylere ulaĢabilmektedir. 
Bu suların içme suyu olarak uzun süreli kullanımı da kronik zehirlenmelere neden olabilmektedir. 
1988 yılında yapılmıĢ olan bir araĢtırmaya göre; Amerika‘da tatlı sularda yapılan analizler 
sonucunda, içme sularının % 3‘ünde tolerans değeri olan 50 µg/lt‘nin üzerinde arsenik 
saptanmıĢtır.  GeçmiĢte bira ve sütten dolayı sırasıyla 70 ve 128 kiĢinin arseniğe bağlı ölümleri 
rapor edilmiĢtir. Günümüzde arseniğe bağlı akut zehirlenmeler sık görülmemekle birlikte, 
kontamine kaynaklardan kronik düzeyde arsenik alımı göz ardı edilmemelidir.  

Ġçme suyu ile arseniğe maruz kalmanın etkileri arasında çeĢitli deri lezyonları, nörolojik 
etkiler, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, solunum rahatsızlıkları, Ģeker hastalığı, ödem, 
kangren, ülser, cilt ve baĢka kanser türleri, düĢük, ölü doğum, prematüre doğumlar, halsizlik, 
zayıflama, uyuĢukluk, kansızlık, bağıĢıklık sistemine verilen zararlar sayılabilmektedir.  

Dünyada birçok ülkede doğal olarak oluĢan yer altı suyu arsenik kirliliği nedeniyle 100 
milyonun üzerinde kiĢinin arsenik zehirlenmesi riski ile karĢı karĢıya kaldığı belirtilmektedir.  
Ġçme sularında yüksek miktarda arsenik olduğu rapor edilen yerler arasında Bengal Deltası (Batı 
Bengal, Hindistan ve BangladeĢ), Amerika ve Yeni Zelanda yer almaktadır. Özellikle Hindistan ve 
BangladeĢ‘de içme sularından kaynaklanan arseniğin nüfusun çok önemli bir kısmını etkilediği 
belirtilmektedir.  
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Yüksek miktarda arsenik içeren suların kullanımına bağlı olarak ülkemizde de özellikle 
Kütahya-Emet‘ te sağlık sorunları ortaya çıkmıĢtır. 2005 yılında yapılmıĢ olan bir çalıĢmada; 
Ġğdeköy ve Dulkadir köylerinde, 40 ayrı içme suyundan alınan örneklerde yapılan arsenik 
ölçümleri ve buna bağlı olarak oluĢan cilt hastalıkları ile ilgili sonuçlar özetlenmiĢtir (Tablo 26). 
ÇalıĢmada arsenik konsantrasyonundaki artıĢla birlikte ortaya çıkan semptomlarda da artıĢ 
gözlendiğine iĢaret edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada arsenikten etkilenen kadınların sayısının erkeklere 
göre biraz daha fazla olduğu da ortaya çıkmıĢtır. 

Dünya Sağlık Örgütü arsenik için kabul edilen maksimum kirletici seviyesini 0.01 mg/L 
olarak belirlemiĢtir. Türkiye‘deki limit 0.01 mg/L‘dir. Türkiye‘de maksimum kirletici 
seviyesinden daha yüksek konsantrasyonda arsenik içeren bazı su kaynakları ve buralarda ölçülen 
arsenik konsantrasyonları Tablo 27‘de gösterilmiĢtir. Kütahya‘da Emet ve Hisarcık‘ ta içme suyu 
kaynağı olarak kullanılan kaynak ve yeraltı sularında maksimum kirletici seviyesinden daha 
yüksek seviyede arsenik bulunmuĢtur. Bu durumun bor oluĢumundaki bazı minerallerin 
çözünmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ayrıca Hisarcık Bölgesi‘nde de kabul edilebilir 
limitlerin üzerinde arsenik ölçülmüĢtür. Bundan baĢka Bursa ve çevresinde, Balıkesir ve UĢak‘ ta 
da yüksek miktarda arsenik belirlenmiĢtir. 

 
Tablo 26. Emet-Kütahya‘da Arseniğe Bağlı Olarak OluĢan Dermatolojik Bulgular 

 
Kaynak: Doğan ve Ark, 2005 
 
Tablo 27. Türkiye‘de Bazı Su Kaynaklarında Ölçülen Arsenik Düzeyleri 

 
Kaynak: BaĢkan ve Pala, 2009 
 
Kütahya‘da içme ve kullanma sularında ölçülen yüksek arsenik konsantrasyonlarının en 

önemli kaynaklarından birisinin bölgede yer alan tersiyer çökellerdeki alünit, çört, kolemanit ve 
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jips gibi mineraller olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca karbonatlı kayalar, kireçtaĢı/dolomit ve 
travertendeki kırık zonlar boyunca oluĢan realgar ve orpiment formundaki epitermal jipsler ve 
volkano-sedimanter istiflerdeki volkanik kayalar da önemli arsenik kaynakları arasında bulunduğu 
belirtilmektedir. Ege Bölgesi‘ndeki bor yatakları, volkanik yapı, kaya ve mineral yapısı nedeniyle 
içme suyu kaynaklarında yüksek miktarda arsenik çıkacağı tahmin edilmektedir.  

Ülkemizde içme sularının kalitesi sürekli izlenmektedir. Sağlık açısından bir riskin 
tespiti durumunda gerekli tedbirler alınmaktadır.  Örneğin, son dönemlerde Ġzmir'e su sağlayan 
kuyularda arsenik oranının Dünya Sağlık Örgütü, Çevre Koruma Ajansı ve ülkemizde yayımlanan 
yönetmeliklerin belirlediği rakamların üzerinde çıkması sonucu 29 kuyu kapatılmıĢtır.  

 
Cıva 
Cıvanın vücutta belirlenmiĢ bir fonksiyonu yoktur. BaĢta organik bağlı cıva olmak üzere, 

cıva bileĢenlerinin tümü toksiktir. Cıvanın vücutta dağılımı, kimyasal Ģekline ve bir dereceye 
kadar da giriĢ yoluna bağlıdır. Cıvanın toksisitesi, bulunduğu forma göre değiĢiklik 
göstermektedir. Cıvanın toksikolojik karekteristikleri açısından elementer, organik ve inorganik 
bileĢenlerinin önemi vardır. Elementer cıva en düĢük toksisiteye sahip olan formdur. Cıvanın 
organik kompleksleri ise aĢırı toksiktir. Örneğin, metal civa asetat için oral doz olarak 46-60 
mg/kg v.a. öldürücü etkiye sahiptir. Ġnorganik civa tuzlarının gıda ile alımından meydana 
gelebilecek toksisite gastrointestinal sistemde absorblanabilme niteliğine bağlıdır. Bu olayda 
metalle birleĢmiĢ anyonun tipi önemlidir. Örneğin oral olarak verilen civa iyodür için (HgI) letal 
doz (ratlar için) 40 mg/kg v.a.'dır.  

Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre, geçmiĢte cıva 
içeren bileĢiklerle muamele edildiği için hububat ürünlerinin vücuda diyetle cıva alımında ikincil 
kaynak olduğu, ancak günümüzde cıva içeren bileĢenlerin kullanımının yasak olması nedeniyle bu 
durumun artık geçerli olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla günümüzde yapılan araĢtırmalarda 
elde edilen verilere göre, bitkisel gıdalarda cıva düzeylerinin oldukça düĢük olduğu, bu durumun 
hayvansal ürünler (balık hariç) için de geçerli olduğu ifade edilmektedir. Gıda kaynaklı kadmiyum 
alımının %  50 ila % 80‘ inin bitkisel ürünlerden (hububat, sebze ve meyve) kaynaklandığını, 
özellikle hububat ürünlerinin toplam gıda diyetinde oldukça büyük bir porsiyona sahip olduğunu 
ve bu nedenle de kadmiyum alımında önemli role sahip olduğu belirtilmektedir. 

 

 1.13.1.3. Aflatoksinler 
Gıdalarda bulunan aflatoksin, hem hasat öncesi hem de hasat sonrası sıcaklık, nem, 

toprak ve depolama koĢullarına bağlı olarak değiĢen düzey ve oranlarda fungal kontaminasyonun 
bir sonucudur. Ağaç fıstıkları, yer fıstıkları, incir ve diğer kurutulmuĢ meyveler, baharatlar, ham 
bitkisel yağlar, kakao çekirdekleri ve mısır bu teksinle en çok kontamine olan gıdalardır.  

Aflatoksin, insan ve hayvanlarda akut karaciğer harabiyeti, karaciğer sirozu (cirrhosis) 
ve karaciğer kanserini içeren hem akut hem de kronik toksisite ile iliĢkilendirilir. Bu nedenle, gıda 
güvenliği için potansiyel bir tehdit oluĢturmaktadır. 

Aflatoksinin akimülasyonu hava koĢullarına bağlıdır. Hasat öncesinde, kuraklık 
büyüklüğüne göre aflatoksin geliĢme riski de artar. Toprağın nemi normalin altına indiğinde ve 
sıcaklık artıĢı olduğunda havadaki Aspergillus sporları artar. Bu sporlar, soğuk havanın 
soğumasıyla zararlıların ürüne hasar verdiği noktadan enfekte eder ve sonrasında bitki strese girer, 
aflatoksin üretimi baĢlar.  

Aflatoksin, doğada yaygın olarak bulunan çevresel bulaĢan olması ve  epidemiyolojik 
olarak insanlarda kanserojen olduğu belirlendiğinden, bu maddenin akut toksisitesinden çok kronik 
toksisitesi daha büyük endiĢe kaynağıdır. Aflatoksin, tropikal ve subtropikal gıdalarda, özellikle 
fıstıkta bulunmaktadır. Mısır, incir, fındık ve tahıllar aflatoksinin bulunduğu diğer gıdalardır. 
Aflatoksin alttipler olarak sınıflandırılır. Bunlardan en önemlileri; B1, B2, G1 ve G2‘dir. Ayrıca, 
Aflatoksin M1 ve M2,  aflatoksin B1 ve B2‘nin hidrolize edilmiĢ metabolitleridir.  
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2002-2006 yılları arasındaki AB‘ne ihracat yapan orijin ülkeler ve AB‘deki ithalatçı 
ülkeler tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar (Tablo 28) Brezilya fındık ve fıstıklarındaki 
aflatoksin değerlerinin diğer gıdalara oranla yüksek olduğunu göstermiĢtir. Bebek ve mısır 
haricindeki gıda gruplarında yasal düzeyi aĢan düzeylerde aflatoksin tespiti yapılmıĢtır. 

 
 Tablo 28. AB‘ye Ġthal Edilen Ürünlerdeki Aflatoksin Düzeyleri  
 2002-2006 Yılları Arasında 

 
Kaynak: EFSA, 2007 
 

 1.13.1.4. Gıda Katkı Maddeleri 
Gıdalar, yapıları itibariyle raf ömürleri sınırlı olan ürünlerdir. Günümüzde geliĢen 

teknolojiyle paralel olarak uygulanmakta olan teknikler sayesinde, geleneksel yöntemlere oranla 
çok daha uzun ömürlü gıdaların üretimi gerçekleĢtirmektedir. Aslında bu tekniklerden bazılarının 
(örneğin tuzlama, fermentasyon,  kurutma, piĢirme v.b.) orijini çok eski tarihlere dayanmaktadır. 
Gıdanın raf ömrünü uzatmak amaçlı yapılan uygulamalar, bereberinde, gıdanın yapısında 
bulunmayan veya bulunsa bile düzeyi az olan bazı maddelerin (kimyasalların) üretimde 
kullanımını bereberinde getirmiĢtir.  

Gıda üretim süreci içinde bazı maddeler gıdaların yapısına istenen iĢlevsel özellikleri 
kazandırmak amacıyla katılırlar. Bunlardan bazıları o gıdanın doğal bileĢiminde bulunabilir. 
Ancak herhangi bir madde iĢlenmiĢ gıdada belli bir amaca yönelik kullanıldığında genellikle "Gıda 
Katkı Maddesi" adını alır. 

Gıda katkı maddeleri toplumun her kesimini beslenme ve sağlık açısından ilgilendiren ve 
kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bundan 10 bin yıl önce keĢfedilen ve günümüzce kadar 
kullanılan ilk gıda katkı maddelerinin baĢında tuz, baharat, duman ve sirke gelir. 

Gıda katkı maddeleri; iĢlenmiĢ gıdaların üretiminde teknolojik iĢlemlere yardımcı olma, 
mikrobiyolojik bozulmayı önleme, dayanıklılığı arttırma, besleyici değeri koruma, renk, görünüĢ, 
lezzet ve duyusal özellikleri düzeltme gibi değiĢik amaçlarla kullanılan çeĢitli kimyasal 
maddelerdir. Bu maddeler; istenmeyen değiĢikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla da 
kullanılabilir. Gıda katkı maddeleri, tek baĢına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya 
yardımcı maddesi olarak kullanılmayan maddelerdir. Seçilen teknoloji gereği kullanılan iĢlem 
veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamül maddede bulunabilir.  
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Gıda Katkı Maddelerinin Onaylanması ve Kullanımı ile Ġlgili Kurallar  
Gıda katkı maddelerinin kullanılmasında teknolojik bir zorunluluk olması gerekir. 

Örnekle açıklanması gerekirse; iĢlenmiĢ et ürünleri baĢta olmak üzere çeĢitli gıdalarda 
antimikrobiyellerin kullanılmaması durumunda gıda zehirlenmesine yol açan mikrobiyolojik 
faaliyet oluĢabilir. Yağ içeren iĢlenmiĢ gıdalarda antioksidan kullanılmaması durumunda yağların 
oksidasyonu ile toksik özellikteki peroksitler ve serbest radikaller oluĢabilir. Bu tip olumsuz 
etkilerin önlenmesinde katkı maddelerinin kullanımı bir zorunluluktur. 

Gıda katkı maddeleri;  
- Pozitif listede veya GRAS (Generally Recognized As Safe=Genel olarak güvenilir-

zararsız kabul edilen gıdalar) listesinde yer almıyorsa;  
- Belirlenen limitlerin üzerinde kullanılıyor ve ADI değeri dikkate alınmıyorsa;  
- Etiketinde uyarıcı bilgi taĢımayan ve belli katkıları içeren bazı gıdaların bazı risk 

gruplarınca tüketilmesi halinde;   
- Katkı maddesi bazı bulaĢıları içeriyorsa;  
- Eğitimsiz kiĢilerce teknolojisine uygun kullanılmaması halinde;  
-Bir ülkede bu konudaki kontrol mekanizmalarının iyi iĢletilememesi durumunda 

tüketiciler risk altındadır. 
 

Sayılan nedenle katkı maddelerinin onaylanması ve kullanımında uluslar arası çapta sıkı 
kurallar oluĢturulmuĢtur.  

Gıda katkı maddelerinin gıdalarda kullanımında tıpkı diğer kimyasallarda olduğu gibi 
güvenlik testlerinin yapılması zorunludur. Gıdalarda kullanılan miktarlarda kanser riskini 
arttırması ile iliĢkilendirilen katkı maddelerinin gıdalarda kullanımına izin verilemez. Bu 
maddelerle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenmiĢ olan sınır değerler, toksikolojik 
çalıĢmalar sonucunda o kimyasal için belirlenmiĢ olan güvenlik faktörü, teknolojik gereklilikler,  
hiç bir olumsuz etkinin görülmediği düzey (NOEL), tüketim profilleri ve günlük tüketilebilir 
değerler (ADI) dikkate alınarak belirlenir. Dolayısıyla, gıdalar için verilmiĢ olan maksimum 
seviyeler (ML), izinli olduğu ürünlerde, ML değerini aĢmaması halinde, gıdanın bilimsel  açıdan 
herhangi bir riske sebep olmadığını gösteren bir durum olarak kabul edilmektedir.  

Gıda katkı maddelerinin insan sağlığı açısından güvenilirliği ve belirli dozlarda 
kullanımında sakınca olmadığı belirlenen maddelerle ilgili listeler uluslararası çapta Dünya Sağlık 
TeĢkilatı (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO) nün ortaklaĢa oluĢturduğu Kodeks Alimentarius 
komisyonu‘na (CAC)  bağlı Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (Joint Expert Committee 
on Food Additives, JECFA) tarafından oluĢturulmaktadır. Komisyon tarafından gerçekleĢtirilen 
toksikolojik değerlendirmelerle her bir katkı maddesi için deney hayvanlarına zarar vermeyen 
dozunu (NOEL) saptamakta ve bu değer, insanlar için bir ömür boyu vücut ağırlığının mg baĢına 
alındığında zararlı etki yapmayacak doza (ADI) çevrildikten sonra, son olarak gıdalardaki 
maksimum miktarları (ML) belirtilmektedir. CAC tarafından önerilen listeler, dünya ülkelerinin 
kendi ulusal listelerinin oluĢturulmasında esas alınmaktadır. Avrupa Topluluğu (AB)  da bu 
listeleri benimsemiĢtir.  

Avrupa Birliği`nin listelerinde yer alan ve Birlik ülkelerince kullanımına izin verilen 
katkı maddelerinin numaraları önünde Avrupa Birliği`ni temsil eden "E" harfi yer almaktadır. Bu 
kodlama Avrupa Birliği`nin bir alt komitesi olan Gıda Bilim Komitesi (Scientific Committee on 
Food) tarafından oluĢturulmaktadır.  Güvenilir gıda katkı maddeleri listesinde yer alan tüm katkılar 
"E" kodunu taĢırĢan ve toksikolojik açıdan güvenli kabul edilen katkılardır. AB‘de E harfi tüketici 
için sağlık açısından bir güvencedir.  

Ülkemizde de gıda katkı maddeleri AB mevzuatına uyumlaĢtırması yapılmıĢ olan 
düzenlemeler çerçevesinde regüle edilmektedir (ülkemizde gıdalarda kullanılabilecek katkı 
maddelerinin çeĢit ve miktarları Türk Gıda Kodeksine bağlı tebliğlerle belirlenmektedir).  

Gıda katkı maddeleri, aĢağıdaki fonksiyonlar bazında çeĢitli gıdaların üretiminde 
kullanılmaktadır: 
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Renklendiriciler    E  100  - 180 
Koruyucular    E  200  - 297 
Antioksidanlar    E  300  - 321 
Emülsifiyerler ve stabilizatörler  E  322  - 500 
Asit / baz sağlayıcılar   E  500  - 578 
Tatlandırıcılar, koku verenler  E  620  - 637 
GeniĢ amaçlılar    E                  900                  -            927  

Katkı maddeleri, gıdalarda çok düĢük düzeylerde kullanılan maddeler olduğundan, 
gıdalarda bulundukları düzeylerde kanser riskini arttırdıklarına dair bir bulgu yoktur.  Pek çok 
bilim adamı gıda katkı maddelerinden kaynaklanabilecek kanser riskinin çok az olduğu ya da 
olmadığı görüĢündedir. Ancak geçmiĢte kanser riski ile iliĢkilendirilmiĢ olan bazı katkı 
maddelerinin kullanımı yasaklanmıĢtır. Örneğin; Azo boyaları.  

Belli katkıların tüketiminden sonra insanlarda baĢağrısı, alerjik reaksiyonlar, hiper 
aktivite gibi semptomların ortaya çıktığı rapor edilmektedir. Bu reaksiyonlar ile katkı maddeleri 
tüketimi arasında bir iliĢki bilimsel olarak henüz kanıtlanamamıĢtır. Yine de zaman içinde sağlık 
üzerinde olumsuz etkileri saptanan katkı maddeleri yasaklanmıĢ, kullanımdan kaldırılmıĢtır. Sağlık 
açısından kullanımı sakıncalı bulunan bazı katkı maddeleri ise belli güvenlik testlerinden 
geçirilerek riskli olmadığının tespiti ile yeniden kullanıma izin verilmiĢtir. Örneğin, çok yüksek 
dozlara sakkarinle beslenen farelerde tümörlere neden olduğu tespit edildiği için gıda katkı 
maddesi olarak kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmıĢ olan sakkarinin günlük diyetle alınabilecek 
dozunun toksik etkilerin görüldüğü düzeyin çok altında olması ve yeni tatlandırıcılarla birlikte 
kullanımıyla iyi sonuçlar alınması nedeniyle yeniden kullanımına izin verilmiĢtir.  

Günümüzde halen tartıĢılmakta olan katkı maddeleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri;  
mono sodyum glutamattır (MSG). MSG‘ın yüksek dozlarda alındığında ―Chinese restaurant 
syndrome" denilen ve kendini baĢağrısı, bulantı, diyare, hafıza kaybı Ģeklinde gösteren 
semptomlarla iliĢkilendirilmiĢtir. Üzerinde tartıĢmaların devam ettiği ve bazı sağlık sorunlarına 
neden olduğu varsayılan diğer katkı maddeleri ise yapay tatlandırıcılar (ASasülfam-K, Aspartam), 
BHA ve BHT, kafein, nitrit ve nitrat, olestra, yapay renk maddeleridir. 

 

 1.13.1.5. Yapay tatlandırıcılar 
Gıda katkı maddeleri içerisinde tatlandırıcılar sınıfında yer alan, Ģeker ikamesi olarak da 

adlandırılan kimyasallardır. Ġçecekler de dahil olmak üzere gıdaların tatlandırılmasında sakaroz 
(sofra Ģekeri) yerine kullanılan bu maddeler, sakarozdan çok daha fazla tatlandırıcı özelliğe sahip 
olduğundan çok küçük miktarlarda aynı tadı verirler. Bu kimyasallar gıda endüstrisinde kullanım 
alanı buldukları gibi, aynı zamanda ilaç endüstrisinde de kullanılırlar.  

Sakkarin, siklomat ve aspartam birinci jenerasyon tatlandırıcılar olarak 
sınıflandırılmıĢtır. Sonrasında yeni jenerasyon yada ikinci jenerasyon olarak adlandırılan 
acesulfame-K, sukraloze, alitame ve  neotame bu gruptaki tatlandırıcılardandır.  

 
Sakkarin 
Yapay tatlandırıcılar arasında en iyi araĢtırılmıĢ olan Ģeker ikamesidir. 1970‘ li yıllarda 

hayvanlar üzerinde gerçekleĢtirilen çok sayıdaki araĢtırmada sakkarinin Ģeker ve aspartama 
alternatif olarak güvenli olmadığı kabul edilmiĢtir. Bu çalıĢmalara dayalı olarak 1977‘de 
Kanada‘da kullanımı yasaklanmıĢtır. 1980‘de Dünya Sağlık Örgütü sakkarini insanlarda karsinijen 
olabilen madde olarak listelemiĢtir. ABD‘de ise 1981‘den beri sakkarin içeren ürünler ―sakkarin 
laboratuvar hayvanlarında kansere neden olabilmektedir‖  Ģekilinde bir uyarı ile etiketlendirilmesi 
zorunlu hale getirilmiĢtir.  

Sakkarinin kanserojenitesi ile ilgili yapılan çalıĢmalar ve bu araĢtırmalara dayalı 
inceleme yazıları gerçekleĢtirilmiĢ ve ratların üriner sistemindeki özellik nedeniyle bu türlerde 
mesane kanseri oluĢma riskinin yüksek olduğu anlaĢılmıĢ ve sıçanlardaki kanser oluĢum 
mekanizmasının insanlara uygulanamayacağı gerekçesiyle 2000 yılında sakkarin potansiyel kanser 
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yapan maddeler arasından çıkartmıĢtır. Kanada da bu maddenin yasağını yeniden 
değerlendirmektedir.  

 
Siklomat 
1970‘de Price ve arkadaĢlarının yapmıĢ oldukları çalıĢmada sodyum siklomat ve sodyum 

sakkarin karıĢımının sıçanlarda mesane kanser oluĢma insidansında bir artıĢa neden olduğunu 
raporlamasını takiben, siklomatın yapay tatlandırıcı olarak Ġngiltere, ABD ve diğer birçok ülkede 
yasaklanmasına neden olmuĢtur. Daha sonraki tarihlerde siklomatın kanserojenitesi yeniden 
değerlendirilmiĢ ve bilimsel temelli ilave verilerin değerlendirilmesi neticesinde, bilim adamları 
siklomatın kanserojen veya ko-kanserojen (kansere neden olan maddenin etkisini arttıran madde) 
olmadığını ortaya koymuĢtur. FDA‘nın Kanser Değerlendirme Komitesi 1982 yılında, ve ABD‘nin 
Ulusal Bilim Akademisi 1985 yılında siklomatın kanserojenik olmadığına karar vermiĢtir. Bu 
konu, aynı zamanda FAO-WHO Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (Joint Expert 
Committee on Food Additives-JECFA) ve Avrupa Birliğinin Bilimsel Gıda Komitesi (Scientific 
Committee for Foods-SCF) tarafından da incelenmiĢtir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
siklomatın kanserojen olmadığı sonucuna varılmıĢtır. FDA‘nın siklomat hakkındaki endiĢesinin 
kanserle iliĢkili olmadığı, bu alandaki endiĢenin testis atrofisi ve kardiyovasküler etkiler üzerinde 
olduğu ifade edilmektedir.  

 
Aspartam 
2006 yılında, Avrupa Ramazzini Vakfının sıçanlarda aspartam tüketimi üzerine bir 

çalıĢma yayınlamıĢtır. Bu çalıĢma; kanser görülme sıklığı ile aspartam tüketimindaki artıĢ arasında 
bağlantı kurmaktadır. EFSA (Avrupa Gıda ve Güvenlik Otoritesi The European Food and Safety 
Authority) çalıĢmaya ait yayımlanmamıĢ verilerde dahil olmak üzere tüm çalıĢma üzerinde yaptığı 
değerlendirmede mevcut kanıtı değerlendirdikten sonra aspartam için belirlenmiĢ olan 40 mg/kg- 
vücut ağırlığı Kabul Edilebilir Günlük Alım Dozunun hala güvenli olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 
2007 yılında Critical Reviews in Toxicology‘de yayınlanan geniĢ değerlendirme yazısında; mevcut 
tüketim düzeylerinde sağlık etkileri incelenerek aspartamın kanserojenitesini gösteren inandırıcı 
bir kanıt bulunamadığı belirtilmiĢtir.  

 
Sukraloz 
Sukralozun güvenliği ile ilgili endiĢeler bağlı olduğu kimyasal sınıf olan organkloridlere 

dayanır. Bazı organokloridler çok düĢük konsantrasyonlarda bile toksik etkilidirler. Suklorozun 
güvenilirliği Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Gıda Katkı Maddeleri 
Uzmanlar Komitesi (JECFA), FDA, Kanada Sağlık ile  Avrupa Komisyonu Gıda Bilimsel 
Komitesi (SCF),  Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standardı (FSANZ) tarafından değerlendirilmiĢ 
ve kullanım için onaylanmıĢ olup Sukraloz kanserojenin raporlandığı listede yoktur. 

   
Asetülfam Potasyum  
Astülfam potasyum (Ace K) en yeni tatlandırıcılardandır ve yeni jenerasyon 

meĢrubatların çoğunda kullanılmaktadır. Diğer yapay tatlandırıcılar gibi ace K‘nın güvenilirliği 
hakkındada da endiĢeler mevcuttur. Ace K‘nın güvenilirliği Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya 
Sağlık Örgütüne bağlı Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (JECFA), FDA, ve Avrupa 
Komisyonu Gıda Bilimsel Komitesi (SCF) tarafından incelenmiĢ ve onaylanmıĢtır.  

Çok yüksek miktarda yapay tatlandırıcı kullanımının (günde 1680 mg‘dan fazla) 
insanlarda mesane kanseri için 1,3 oranında rölatif riskin artıĢına yol açtığı belirtilmektedir. 
Bununla birlikte, yapay tatlandırıcılar gıda ürünleri ile kombine tüketildiklerinden ajanların daha 
kesin olarak belirlenmesi mümkün değildir (Weihrauch and Diehl, 2004). Sonuç olarak, yapay 
tatlandırıcıların günlük olarak diyetle alınan dozlarda kansere neden olduğu yada güvenli 
olmadıklarına dair kesin bir kanıt yoktur.  

Nitrat ve nitritler  
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Nitrat ve nitritler, çevremizde doğal olarak bulunabilen kimyasallardır. Nitratlar, 
bitkilerin büyümesi için elzem olan besin maddelerindendir ve hava, toprak, yüzey ve yer altı 
sularında bulunabilir. Bitkilerin büyümesi için nitratlar gerekli olduğu için, bitkisel üretimde nitrat 
gübreleri kullanılır. Nitratlar ve nitritler, aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak etlerde koruyucu 
ve renk geliĢimini geliĢtirmek amacıyla kullanılır. 

Nitratlara maruz kalmada ana yol sebze ve koruyucu maddeler içeren et ürünlerinin 
tüketimidir. Tipik bir diyette nitratların % 70‘den fazlasının sebzelerden geldiği belirtilmektedir. 
Karnabahar, kara lahana,  brokoli, ıspanak ile kök sebzeler (patates, pancar, Ģalgam, vb.) diğer 
bitkisel ürünlere kıyasla daha yüksek düzeylerde nitrat içerdiği bulunmuĢtur. Maruz kalınan 
miktarın % 6‘sının da koruyucu ve renk geliĢtirme amacıyla sodyum nitrat kullanılmıĢ olan et ve et 
ürünleri kaynaklı olduğu ifade edilmektedir. Yine, tipik bir diyetle alınan nitratın kalan kısmının 
(yaklaĢık % 21) ise nitratla kontamine suların tüketiminden kaynaklı olduğu belirtilmektedir. 
Tarım alanlarında kullanılan nitratlar yüzeye yakın yer altı içme sularındaki nitrat 
kontaminasyonunun ana kaynaklarındandır.  

Laboratuvar hayvanları ile yapılan çalıĢmalarda nitratların kansere neden olabileceği 
gösterilmiĢtir. Nitratla etlerde renk geliĢtirme ve koruyucu amaçlı olarak kullanıldıklarında, 
vucuttaki doğal amino asitlerle nitrozaminleri oluĢturmak üzere tepkimeye girebilirler. Nitrit ve 
nitrozaminler bir dizi kompleks kimyasal tepkime ile üretilirler. Ġnsan vücudunda tükürük, mide ve 
enfekte olmuĢ mesanedeki bakteriler tarafından nitrite dönüĢtürülür.  Sonrasında aminler, amidler 
ve aminoasitler gibi belli maddelerle nitrit tepkimeye girerek nitrozaminleri oluĢtururlar.  

Yapılan hayvan araĢtırmalarında nitrozaminlerin hayvanlarda kansere neden olduğu 
tespit edilmiĢtir. Ayrıca, nitrozaminler insanda kanser ile iliĢkilendirilmiĢtir. Tarım toplumlarında 
kolon ve mesane kanserinin oranlarında artıĢ bulunmuĢtur. Ancak bu nüfusun kanser riskinin 
artıĢında pestisitlere maruz kalma ve diyetlerindeki et ürünlerinin yüksek olması ile 
iliĢkilendirilmiĢtir. ġu andaki bilgilere göre, içme suyundaki nitratların insanda kanser yaptığına 
dair somut bir kanıt olmadığı belirtilmektedir.   

 

 1.13.1.6. Gıdaların ĠĢlenmesi Sırasında OluĢan Kimyasal Maddeler (Proses 
Kontaminatları) 

Isıl iĢlemler gıdaların hazırlanmasında halen yaygın Ģekilde uygulanan tekniklerin 
baĢında gelmektedir. Isı uygulayarak belli bir hammadde veya formulasyonun son ürüne 
dönüĢtürülmesi süreci gıdanın bileĢiminde pekçok kimyasal değiĢimi de beraberinde 
getirmektedir. Özellikle arzu edilen son ürün özelliklerine göre uygulanan ısıl iĢlem koĢulları 
dikkate alınırsa ısıl iĢlem yolu ile iĢlenen gıdaların 60-80oC gibi ılımlı sıcaklıklardan 200-250oC 
gibi yüksek sıcaklıklara kadar çok geniĢ aralıkta değiĢen sıcaklıklara farklı sürelerde maruz kaldığı 
görülmektedir (ġekil 37). 

Isıl iĢlem gıdanın temel bileĢenlerinde belirgin değiĢimlere neden olur. Protein 
denatürasyonu, lipid oksidasyonu, maillard reaksiyonu, karamelizasyon, vitamin degradasyonu 
ısıtma sırasında meydana gelen belli baĢlı değiĢimlerdendir (ġekil 38). Tat-koku ve lezzet geliĢimi 
de çoğu kez ısıl iĢlem uygulaması ile ortaya çıkan olumlu sonuçlardandır. 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalar, gıdaların ısıtılması sırasında akrilamid, furan ve 
kloropronal türevleri gibi kanserojen bileĢiklerin ortaya çıktığını göstermiĢtir. Ġnsan sağlığını tehdit 
eden bu maddeler, gıdanın bileĢiminde doğal olarak varolan bileĢiklerden, uygulunan ısının 
etkisiyle gerçekleĢen reaksiyonlar sonucunda oluĢmaktadır (ġekil 39). Bu maddeler oluĢumlarına 
neden olan temel etkenin ısı olması nedeniyle ― termal proses kontaminantları‖  olarak 
adlandırılmaktadır.  Ġnsanların uzun yıllardır beğenerek tükettiği pekçok gıda maddesinde böylesi 
kanserojen maddelerin oluĢtuğunun belirlenmesi, tüketicinin iĢlenmiĢ gıda ürünlerine karĢı büyük 
kuĢku duymasına neden olmuĢtur. 
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ġekil 37. Isıl ĠĢlem Yolu Ġle ĠĢlenen Gıdalara Uygulanan Sıcaklıklar 
Kaynak:  Gökmen, 2010. 
 

 
ġekil 38. Isıl ĠĢlem Sırasında Gıda BileĢenlerinde Meydana Gelen DeğiĢimler 
Kaynak:  Gökmen, 2010. 
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ġekil 39. Isıl ĠĢlem Sırasında Gıdalarda Bulunan BileĢenlerin, Kanserojen Maddelere 

DönüĢmesine Örnekler 
Kaynak:  Gökmen, 2010. 
 
Akrilamid  
Akrilamid ― insan için olası kanserojen‖  olarak nitelendirilen (grup 2A) bir bileĢiktir. 

2002 yılında gıdalarda akrilamid tespit edildiğinin bildirilmesinin hemen ardından Dünya Sağlık 
Örgütü ve Avrupa Komisyonu akrilamid konusunda veritabanı oluĢturma çalıĢmalarını 
baĢlatmıĢtır.   

Gıdalarda ısıl iĢlem sırasında akrilamid oluĢumunun nedeni Maillard reaksiyonudur. 
Patates ve tahıllarda bol miktarda bulunan asgarajin, ısıtma sırasında akrilamid oluĢumundan 
sorumlu amino asittir. Maillard reaksiyonunun baĢlangıç aĢamalarında asparajin indirgen 
Ģekerlerin yardımıyla önce N-glikozilasparajin ve Schiff bazına, ardından akrilamid‘e 
dönüĢmektedir.  

Genel olarak, patates kızartmaları, fırıncılık ürünleri, çerez gıdalar ve kavrulmuĢ kahve 
en çok akrilamid içeren gıdalar olarak öne çıkmaktadır. ġekil 40‘ ta Avrupa çapında yapılan tarama 
çalıĢmalarında elde edilen sonuçlara göre bazı gıda maddelerindeki ortalama akrilamid miktarları 
verilmektedir. 
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ġekil 40. Bazı gıda maddelerindeki ortalama akrilamid miktarları  
Kaynak: Gökmen, 2010. 
 
Furan  
Furan ve türevlerinin iĢlenmiĢ gıdalardaki varlığı uzun zamandır bilinmektedir. Furan, 

sağlık otoriteleri tarafından insan için olası kanserojen madde olarak sınıflandırılmaktadır.   
Isıl iĢlem görmüĢ gıdalardaki furan miktarları ilk defa FDA tarafından 2004 yılında rapor 

edilmiĢtir. Buna göre özellikle konserve edilmiĢ gıdalarda insan sağlığını tehdit edebilecek 
miktarlarda furan bulunabilmektedir. Furan üzerine yapılan çalıĢmaların ortaya çıkardığı en çarpıcı 
bulgu, insan beslenmesinde önemli fizyolojik etkileri olan askorbik asit ve linoleik asit gibi doğal 
gıda bileĢenlerinin ısıtma sırasında potansiyel kanserojen bir madde olan furana dönüĢümü 
olmuĢtur. Üstelik furan oluĢumu bakımından uygulanan ısıl iĢlemin, kızartma veya kavurma gibi 
çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleĢtirilmesi gerekmemektedir. Pastörizasyon gibi ılımlı bir iĢlem 
sırasında dahi, gıdanın bileĢimine göre önemli miktarlarda furan oluĢabilmektedir. Yapılan 
çalıĢmalar ısıl iĢlem sırasında ortaya çıkan farklı reaksiyon mekanizmalarının furan oluĢumundan 
sorumlu olduğunu göstermiĢtir. Bu mekanizmaların baĢında askorbik asit ve türevleri ile çok 
doymamıĢ yağ asitlerinin ısı etkisiyle dekompozisyonu gelmektedir. Furan, kaynama noktası 
yaklaĢık 31oC olan son derece uçucu bir maddedir. Kahve kavurma gibi açık sistem Ģeklinde 
uygulanan ısıtma iĢlemlerinde gıdanın yapısında oluĢan furanın önemli bir kısmı evaporasyon yolu 
ile ortama dağılmaktadır. Bu nedenle kavurma ve kızartma gibi iĢlemlerin gerçekleĢtirildiği 
ortamların iyi havalandırılması, solunum yolu ile furana maruz kalma riskini ortadan kaldırmak 
için gereklidir. 

  
Kloropropanoller  
Kloropropanoller ilk kez 1978 yılında asit ile hidrolize edilmiĢ sebze proteinlerinde 

saptanmıĢtır. Protein hidrolizatları birçok gıda maddesine ingrediyen olarak kullanılmaktadır. Son 
dönemde yapılan çalıĢmalar da birçok gıda maddesinde farklı miktarlarda kloropropanol 
türevlerinin bulunabildiğini göstermiĢtir. kloropropanol türevlerine karĢı özel bir ilgi vardır.  
Bunun en önemli nedeni, kloropropanol türevlerinin insan için olası kanserojen maddeler olarak 
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sınıflandırılmıĢ olmasıdır. Yapılan çalıĢmalar ısıl iĢlem sırasında kloropropanol türevlerinin 
oluĢumundan sorumlu olan reaktantların gliserol, açilgliseroller ve klor iyonları olduğunu 
göstermektedir. 

DüĢük su aktivitesi ve yüksek sıcaklık koĢulları altında gerçekleĢen ısıtma iĢlemi 
kloropropanol türevlerinin oluĢumu hızlandırmaktadır. Formülasyon ve piĢirme koĢulları dikkate 
alındığında fırıncılık ürünleri kloropropanol türevlerinin oluĢumu için elveriĢli ortam 
yaratmaktadır. Ayrıca malt iĢleme sırasında uygulanan ısıtma koĢulları da kloropropanol 
türevlerinin oluĢumuna neden olmaktadır. Kloropropanoller ve türevlerinin oluĢumu bakımından 
önemli gıdalardan biri de rafine yemeklik yağlardır. Bilindiği gibi bu ürünler gerek yağ eldesi 
öncesi hammaddeye uygulanan kavurma iĢlemi ve gerekse yağın rafinasyonu sırasında uygulanan 
deodorizasyon iĢlemi sırasında uzun süreli olarak çok yüksek sıcaklıklara maruz kalabilmektedir. 

 

 1.13.1.7. Gıda Kaynaklı Hastalıklar 
Dünyada hastalık yükünün önemli bir bölümünü gıda kaynaklı hastalıklar 

oluĢturmaktadır. Enfeksiyon ya da toksinlerin neden olduğu gıda kaynaklı hastalıklar, hastalığa 
neden olan etmenlerin gıda yolu ile vücuda alınmasıyla ortaya çıkar. Tüm insanlar gıda kaynaklı 
hastalıklar açısından risk altındadır. Gıda kaynaklı hastalıklar hem geliĢmiĢ ülkelerde hem de 
geliĢmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülen ve güngeçtikçe büyüyen bir halk sağlığı 
problemidir.  

Gıda kaynaklı hastalıkların global insidansını (ortaya çıkıĢ ve yayılma hızını) tahmin 
etmenin zor olduğu ifade edilmekle birlikte, 2005 yılındaki raporlara göre 1.8 milyon insan ishalle 
seyreden hastalıklardan  (diarrhoeal diseases) öldüğü bildirilmiĢtir ve bu vakaların büyük bir 
oranında gıda ve içme suyunun kontaminasyonu etmen olarak gösterilmiĢtir. Ġshal (diarrhoea);  
küçük çocuk ve bebeklerde yetersiz beslenmenin (malnutrition) de baĢlıca sebeplerindendir   
(ġekil 41). 

  
ġekil 41. Malnütrisyon ve Ġshal Döngüsü 
Kaynak: Gökmen, 2010. 
 
Gıda kaynaklı hastalıklardan hassas grupların daha fazla etkilendiği bilinmektedir. 

EndüstrileĢmiĢ ülkelerde gıda kaynaklı hastalıklardan muzdarip olan kiĢi yüzdesinin % 30‘ lara 
ulaĢtığı raporlanmaktadır. Örneğin, ABD‘de 76.000.000 civarındaki vakanın 325.000‘ in hastaneye 
yatıĢ, 5.000‘ inin de ölümle sonuçlandığı tahmin edilmektedir. 

Bu alandaki veri ve doküman eksikliklere rağmen, geliĢmekte olan ülkelerde parazitlerin 
sebep oldukları da dahil olmak üzere gıda kaynaklı hastalıkların son derece yaygın olması 
nedeniyle bu alandaki problemin asıl yükünü taĢıdığı ve bu ülkelerde ishalli hastalıkların yüksek 
prevalansı da temel gıda güvenliği sorunlarının önemli düzeyde olduğu göstermektedir.  

Gıda kaynaklı hastalıkların çoğu birkaç kiĢi ile sınırlı olduğundan, genellikle 
raporlanmamakla birlikte, büyük oranlarda da gıda kaynaklı hastalık çıkıĢları da olabilmektedir.  
Örneğin, 1994‘de ABD‘de kontamine dondurmadan kaynaklı salmonellosis ortaya çıkmıĢtır ve 
224.000 insanın etkilendiği tahmin edilmektedir. 1998‘de de Çin‘de kontamine istiridyenin 
tüketiminden kaynaklanan ve 300.000 insanın etkilendiği Hepatit A salgını çıkmıĢtır. 
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Salmonellosis birçok ülkedeki en önemli problemlerdendir. Salmonella bakterisinin neden olduğu 
salmonollesis vakalarının çıkıĢındaki etmenler; yumurta, kanatlı eti, ve diğer etler ile çiğ süt ve 
çikolata olduğu raporlanmaktadır. Campylobacteriosis  de yaygın bir Ģekilde görülen 
enfeksiyonlardandır. Campylobacter bakterilernin neden olduğu bu enfeksiyon da gıda kaynaklı 
bir hastalıktır ve yine çiğ süt, piĢmiĢ yada piĢirilmemiĢ kanatlı eti ile içme suları bu bakterinin 
insan vucuduna geçmesinde etmendir. E.coli O157 ile Listeriozis diğer önemli gıda kaynaklı 
hastalıklardandır. Listeria Monocytogenes % 20-30 mortalite hızına sahip olan gıda kaynaklı bir 
diğer risk etmenidir. Tablo 29‘da gıda kaynaklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sekonder 
hastalıklara ait örnekler yer almaktadır. 

 
 Tablo 29. Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlarla ĠliĢkili Sekonder Hastalıklar 

   Kaynak: WHO,2010; Mossel, 1988 
 

Gıda kaynaklı hastalıkların uzun erimli etkileri ile ilgili kanıtlar da artmakta olduğu 
belirtilmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların uzun erimde böbrek yetmezliği, reaktif artrit, beyin ve 
sinir sisteminde çeĢitli bozukluklara yol açabildiğine iĢaret edilmektedir.  

Türkiye‘ninde içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinde ise zoonozların çok yaygın olduğu 
belirtilmektedir.  Örneğin  brucellanın  endemik olarak görüldüğü belirtilmektedir. Yine, Akdeniz 
ve yakın doğu ülkelerinde botulism gibi gıda zehirlenmelerinin yaygın olduğu belirtilmektedir. 
Bunun yanısıra, BSE, Jacob-Crutzfeld gibi viral hastalıklar da gıda kaynaklı hastalıklar 
arasındadır. 

AB ve ABD‘de kendi toplumlarıyla ilgili baĢlıca gıda kaynaklı enfeksiyon etkenleri 
tanımlanmıĢtır. Ancak, ülkemizde etkenler konusunda sağlıklı bilgiye ulaĢılamamaktadır.  

ÇeĢitli klinik çalıĢmalar gıda kaynaklı enfeksiyon etkenlerinde çoklu antimikrobiyel 
direncini geliĢtiğini göstermektedir. Bu nedenle hastalıkların tedavi olanakları azalmakta ve tedavi 
masrafları artmaktadır. Antimikrobiyellere karĢı direncin önemli boyutu ise bu özelliğe sahip 
patojenlerin insanlara gıdalar yoluyla aktarılmasıdır. Ġnsan ve hayvanlarda antimikrobiyel direncin 
mevcut durumunun ve geliĢiminin tanımlanması ve takip edilmesi ilgil i kuruluĢlarca 
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planlanmamıĢtır. Ülkemizde tespit edilmiĢ olan bazı su ve gıda kaynaklı hastalıklara iliĢkin veriler 
Tablo 30‘da verilmiĢtir. 

 
Tablo 30. Gıda ve Su Kaynaklı Hastalıklar 

Kaynak Hastalık Yıl Toplam Vaka 
Sayısı 

Toplam Ölüm 
Sayısı 

Mikrobiyolojik Brusella 1996 
1997 
1998 
1999 
2003 

9,480 
11,812 
12,330 
11,482 
14.572 

- 
1 
1 
3 
- 

Botulizm 1997 
1998 
1999 
2000 

89 
120 
96 
13 

10 
- 
- 
- 

Leptospiroz 2003 6 - 

Tifo 2003 20,804 2 

Paratifo 2003 322 - 

Basiller Dizanteri 2003 452 - 

Amipli Dizanteri 2003 16,994 1 

Hepatit A 2003 6,919 10 

Kimyasal Mantar Zehirlenmesi 1997 
1998 
1999 
2000 

1,041 
756 
329 
294 

16 
5 
1 
2 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, DPT, 2007 
 
Ülkemizde gıdaların hazırlanması ve muhafazası uygulamalarında gerek hazır yiyecek 

satılan noktalarda, gerekse evlerde gıda güvenliği açısından önemli hatalar yapıldığı ifade 
edilmektedir. Kadın nüfusun çalıĢma hayatına katılımının artması gibi sosyal yapıda yaĢanan 
geliĢmelerle birlikte hazır yiyecek sektörünün toplam hane halkı tüketim harcamaları içinde payı 
artmaktadır.  

Okul, iĢ yeri, hastaneler ve askeri birlikler gibi toplu tüketimlerin olduğu kurumlar da 
dikkate alındığında ev dıĢı gıda tüketimi gıda güvenliğinde önemli bir paydaĢ haline gelmiĢtir. 
Küçük ölçekli üretim yapan iĢletmelerde büyük bir iĢçi kitlesi çalıĢmaktadır. Yetersiz ısıl iĢlem 
uygulamaları, yetersiz personel hijyeni, patojenle bulaĢmıĢ cihazlar ve güvenilir kaynaklardan elde 
edilmeyen gıdalar gıda kökenli hastalıkların salgın Ģeklinde görülmesine sebep olmaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde ‗Ulusal Gıda Güvenliği‘  çerçevesinde, gıda güvenliği sistemleri 
epidemiyolojik ve bilimsel verilere dayanılarak halk sağlığını korumaya yönelik stratejilerle 
geliĢtirilmektedir. Ulusal gıda güvenliği ve gıda güvenliği değerlendirme stratejilerinin 
geliĢtirilmesi konularında uluslararası kuruluĢlardan FAO ve WHO tarafından yapılan 
epidemiyolojik çalıĢmalar da Türkiye‘nin katılımının yetersiz olduğu görülmektedir. 

 
Türkiye‘de gıda kaynaklı hastalıklara ait epidemiyolojik veri tabanının bulunmayıĢının  

‗Ulusal Gıda Güvenliği‘  strateji planlarının yapılmasını güçleĢtirdiği ifade edilmektedir. 
 

 1.13.1.8. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının Konuya Ġ liĢkin ÇalıĢmaları 
Türk Gıda Kodeksi Hizmetleri: 
Halen, Türk gıda mevzuatında 100‘ün üzerinde yatay ve dikey özellikte tebliğler 

yayımlanmıĢ olup bu tebliğlerde gıda maddelerinin taĢıması gereken asgari kalite ve hijyen 
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kriterleri belirlenmiĢtir ve bilimsel geliĢmeler ıĢığında günün ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. 
Bu konudaki birincil ve ikincil mevzuat www.kkgm.gov.tr adresinde  ―Mevzuat‖  bölümünde yer 
almaktadır.  

Ġzin-Tescil Faaliyetleri 
52.000 adet gıda iĢletmesi Bakanlık tarafından kayıt altına alınarak çalıĢma izni gıda 

sicili verilmiĢtir. Bu iĢletmelerde üretilen gıda maddelerine de 200.000‘ in üzerinde üretim izni 
verilmiĢtir. Bununla birlikte, 5996 sayılı Kanun‘ la üretim izni belgesi uygulaması kaldırıldığından 
bundan sonra bu tür bir belge düzenlenmeyecektir. 

  

ĠĢletme Bazında Yürütülen Gıda Denetim ve Kontrol Programları 
Ürün ve iĢletme riskine dayalı gıda denetim ve kontrol sistemine geçilmiĢtir: 2007 

yılında 27 ürünle baĢlayan programın kapsamı 2008 yılında geniĢletilmiĢ, 2008 yılında 73.431 adet 
numune alınarak gerekli kontroller yapılmıĢtır. Bunlardan 1.514 adedinde (% 2.06) olumsuzluk 
tespit edilmiĢ ve yasal iĢlem uygulanmıĢtır. 2009 yılında 17 ürün sınıfında 47 adet denetim 
programı, 4 ürün grubunda 7 adet izleme programı, 47 üründe pestisit kalıntı denetim programı ve 
12 değiĢik ürün kaleminde, ithal edilmiĢ ürünlerin iç piyasadaki etiket bilgilerine yönelik denetim 
ve kontrol programı uygulamaya konmuĢ, yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan iĢ 
yerleri hakkında yasal iĢlem yapılmıĢtır. 

 
ġekil 42. 2004-2010 yılları arasında üretim yerleri denetim sonuçları 
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

 
ġekil 43. 2004-2010 yılları arasında satıĢ yerleri denetim sonuçları 
 Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

http://www.kkgm.gov.tr/
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ġekil 44. 2004-2010 yılları arasında toplu tüketim yerleri denetim sonuçları 
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

 
ġekil 45. 2004-2010 Yılları Arasındaki Denetim Sonuçlarına Ait Veriler  
(Toplu olarak ġekil 41-44‘de verilen veriler) 
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

Bazı Tarım Ürünlerinde Radyasyon Ġzleme 
Bakanlık ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında 2005 tarihinde imzalanan bir iĢ 

birliği protokolü çerçevesinde ―Gıda Maddelerinde ve Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivitenin 
Ġzlenmesi ÇalıĢması‖  

 2006 yılından itibaren radyasyon riski taĢıyabilecek gıda maddeleri ile çayır ve meraları 
da kapsayan izleme programları bölge ve il bazında yürütülmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin 
çeĢitli tarım ürünleri bazında radyasyon haritası çıkarılmıĢtır. 

Protokol çerçevesinde yıllık olarak yürütülen izleme programı kapsamında analizi 
yapılan numunelerde radyoaktivite değerleri doğal radyasyon seviyelerinde olup insan sağlığı 
açısından sakınca yaratabilecek herhangi bir radyoaktif bulaĢma riski ile karĢılaĢılmamıĢtır. 

  

Çok Yıllık Denetim ve Ġzleme Programları 
Bu programlar Bakanlığa bağlı merkezden koordine edilen ve yıllık bazda güncellenen 

ülke genelinde üretim rakamları baz alınarak uygulanan çok yıllık programlardır. Bu programlar 
farklı ürün gruplarında farklı risklerin izlendiği programlar olup aĢağıda özetlenmiĢtir. 
Programlara ait 2008 ve 2009 yılı sonuçları ise Ek III‘de verilmiĢtir. 
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Süt ve Süt Ürünleri Denetim Programı  
Taklit ve tağĢiĢin tespiti ve haksız rekabetin önlenmesi ve güvenli ürün arzının 

sağlanmasını amaçlar. Oniki alt programda çalıĢmlar yürütülmektedir:  
1. Beyaz Peynirde Mikrobiyolojik Denetim Programı,  
2. Yöresel Peynirlerde Mikrobiyolojik Denetim Programı,  
3. Dondurmada Mikrobiyolojik Denetim Programı,  
4. Sade Yoğurtta Jelatin Aranması Denetim Programı,  
5. Süt Ürünlerinde Bitkisel Yağ Aranması Denetim Programı,  
6. Yoğurtta Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı,  
7. Peynirde Karboksi Metil Selüloz Aranması,  
8. Peynirde Sorbat Aranması,  
9. Peynirde NiĢasta Aranması,  
10. Yoğurtta Natamisin Antibiyotiği Aranması,  
11. Yoğurtta Karboksi Metil Selüloz Aranması,  
12. Isıl ĠĢlem GörmüĢ Sütte Aflatoksin M1 Aranması  

Bu program kapsamında; 2224 adet numune alınmıĢ olup 2179 adet numune analiz 
sonucu olumlu, 45 adet numune analiz sonucu ise olumsuz olarak tespit edilmiĢtir.  

-2008 yılında toplam 6.743 adet denetim gerçekleĢtirilmiĢtir. Mevzuata uygun olmayan 
429 adet iĢ yerine Ġdari Para Cezası verilirken, 104 adet iĢ yeri hakkında da Cumhuriyet 
Savcılığı‘na suç duyurusunda bulunulmuĢtur.  

-2009 yılında yapılan 7.336 adet denetim sonucunda 461 adet iĢ yerine idari para cezası 
verilmiĢ, 42 adet iĢ yeri hakkında Cumhuriyet Savcılığı‘na suç duyurusunda bulunulmuĢtur.  

-2010 yılının ilk 4 ayında 1.923 adet denetim yapılmıĢ, 160 adet iĢ yerine idari para 
cezası uygulanmıĢ, altı  iĢ yeri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuĢtur. 

 
Aflatoksin izleme ve denetim programı 
Denetim ve izleme programları kapsamında ―Kuru Meyve ve Kuru Meyve Ürünlerinde 

Aflatoksin‖  denetim programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında; fındık, kuru incir, antep 
fıstığı, yer fıstığı, susam, lokum, helva, ballı çerez, kırmızı toz ve pul biber gibi ürünlerde 
aflatoksin aranmaktadır. 

 

Taze Meyve ve Sebzelerde Pestisit Kalıntısı Ġzleme Programı 
Taze meyve ve sebzelerde pestisit kalıntıları izlenmektedir. 2008 ve 2009 yılarında 

çalıĢma yapılan 2392 ve 2262 adet numunenin aynı sıra ile % 4,14 ve % 6,85‘ inde mevzuat ihlali 
saptanmıĢtır. 

 

Hile ve tağĢiĢin önlenmesi amacıyla yapılan denetim programları 
Et ürünleri, süt ürünleri ve bitkisel yağların üretiminde kullanılmaması gereken veya 

bileĢiminde bulunmaması gereken maddelerin tespiti amacıyla yürütülmektedir. 
 

Ġ thalat ve Ġhracat Kontrolleri 
Ġthalat aĢamasında kontrol belgesi ya da fiili ithalat sırasında alınan ürünlerde kontrol ve 

denetimler yürütülmektedir. Ġhracat kontrolleri alıcı ülkenin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır. 
 

ALO GIDA 174 hizmeti  
2009 yılından itibaren yürütülmektedir. Bu hizmet kapsamında, gıdaya iliĢkin her türlü 

Ģikayet veya talep Türkiye'nin her yerinden 174 çevrilerek çağrı merkezine bildirilebilmekte ve 
Bakanlık yetkililerince Ģikayete yönelik kontrol ve denetimler gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Pestisit Kullanımı ile ilgili ÇalıĢmalar 
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- 04.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların 
Kayıt Altına Alınması ve Ġzlenmesi Hakkında Yönetmelik‖   ile üreticilerin yetiĢtirdikleri ürünlerde 
kullandıkları kimyasalların kayıt altına alınması kurala bağlanmıĢtır. Bu kapsamda üzüm, 
turunçgil, kayısı-badem, kiraz-viĢne, Ģeftali-nektarin, elma, çilek, domates, patlıcan, biber, kavun-
karpuz, kabak, lahanagiller, erik, armut, hıyar, soğan-sarımsak, patates, yaprakları yenen yeĢil 
sebzeler, yemeklik baklagiller, ceviz, havuç, antepfıstığı, zeytin, mısır, hububat, ayva ürünlerinde 
görülen hastalık ve zararlılar ile nasıl mücadele edileceği, hangi ilaçların kullanılacağı ve bu 
ilaçların dozları ile ilgili bilgileri de içeren 27 ürün için toplam 1.123.000 adet ―Bitki Koruma 
Çiftçi El Kitapçığı‖  ve 2.225.000 adet ―Üretici Kayıt Defteri‖  çiftçilere  ulaĢtırılmıĢtır.  

- Havadan ilaçlamalar yasaklanmıĢtır:  06.05.2006 tarihinden itibaren zeytin sineği 
mücadelesi hariç olmak üzere havadan ilaçlamalar yasaklanmıĢtır. zeytin sineği mücadelesinde ise; 
2011 yılından itibaren yasaklamanın planlandığı belirtilemektedir.  

- 11 Ekim 2007 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve 
Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” ile bayi olabilme Ģartları 
oluĢturulmuĢ, bugüne kadar 5793 adet bitki koruma ürünü (BKÜ) bayiliğine izin verilmiĢtir.  

- BKÜ bayileri, yeni uygulamalar ve mevzuat yönünden yılda iki kez eğitimden 
geçirilmektedir. Bitki koruma ürünü bayilerinin mevzuatta belirtilen Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları 
ve sorumluluklarını yerine getirip, getirmedikleri yönünden yerinde kontrolleri yapılmaktadır.  

- AB uyum çalıĢmaları çerçevesinde, ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünleri yeniden 
gözden geçirilerek 158 adet aktif maddenin imalatı ve ithalatı sonlandırılmıĢtır.     

- 12 ġubat 2009 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli SatıĢ Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik‖  ile bitki koruma ürünlerinin satıĢına reçete zorunluluğu 
getirilmiĢtir. 

- "Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Tavsiye El Kitabı" basılmıĢtır.  
- 21.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik‖  ile BKÜ‘ leri uygulayabilecek kiĢiler hakkında kurallar 
belirlenmiĢtir.  

- Sera, toprak ve zirai mücadele amaçlı kullanılmakta olan metil bromürün kullanımı 
2006 yılında sonladırılmıĢtır. Bununla birlikte tüm dünyada olduğu gibi karantina ve taĢıma öncesi 
kullanımı kontrollü bir Ģekilde devam etmektedir (bu miktar ülkemizde yaklaĢık 25 ton civarında 
olduğu ifade edilmektedir). 

 

GDO, Biyogüvenlik Kanunu ve Yönetmelik ÇalıĢmaları 
5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanmıĢtır. Bu Kanuna göre ülkemizde GDO‘ lu ürün yetiĢtirmek yasaktır. GDO‘ lu ürünlerin 
ithalatında ise; Bilimsel Komite tarafından risk değerlendirmesi yapılarak tüketimine izin verilen 
genler ve ürünlerinin ithalatına izin verilmektedir. Bu Kanuna bağlı Yönetmelikler hazırlanmıĢ 
olup yayım aĢamasındadır.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Ġnsanların sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri 

gereklidir. Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 
getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken de güvenilir gıdaya ulaĢmak önemlidir. Gıda maddesi, 
doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok öğenin yanısıra, sağlığa risk unsuru 
olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel gıda güvenliği endiĢelerini; ―mikrobiyolojik 
tehlikeler‖ , ―kimyasal tehlikeler‖ , ―gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi‖ , ―yeni 
teknolojiler‖ , ―ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  baĢlıkları altında 
sınıflandırmıĢtır.  

Gıda güvenliği açısından önemli olan biyolojik tehlikeler; bakteriyel, fungal, viral ve 
paraziter etkenler nedeniyle oluĢabilir. Ġntensif yetiĢtirme programlarının uygulanmasıyla, bu 
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tehlikeler içerisinde yer alan hayvansal gıdalardan insana geçmesi muhtemel zoonotik ajanlara 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan hastalıklar özellikle dikkat edilen bir konu haline gelmiĢtir. 
Ġnsan ve hayvan sağlığı için büyük sağlık sorunları oluĢturan zoonotik hastalıklar, geliĢmiĢ 
ülkelerde uygulanan eradikasyon programlarıyla kontrol altına alınmıĢ ve bazılarının (tüberküloz 
ve bruselloz) tamamen ortadan kaldırılması sağlanmıĢ veya yalnızca sporadik olgular düzeyine 
indirilmiĢtir. Ancak, ülkemizde adı geçen hastalıklar halen güncelliğini koruyan hastalıklardandır.   

Gıda kaynaklı kimyasal tehlikeler kapsamında; hayvancılıkta ve bitkisel üretimde verimi 
arttırmak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan veteriner ve zirai ilaç kalıntıları ile çevresel 
kaynaklardan bulaĢan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya gıda iĢleme aĢamalarında 
oluĢan polisiklik aromatik hidrokarbon bileĢikleri, nitrozaminler, ambalaj materyalinden kaynaklı 
polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdaların yapısındaki doğal toksik bileĢenler ve 
alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne alınması gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, 
gıda katkı maddelerinin tekniğine uygun olarak kullanılması ve öngörülen dozlarda sadece izin 
verilen gıdalara uygulanmasının kontrolü büyük öneme sahiptir. Bunların dıĢında gıda üretimi 
sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi kirletmeyecek Ģekilde kontrolü ve ortamdan 
uzaklaĢtırılması da gıda güvenliği ve çevre hijyeni açısından büyük önem taĢımaktadır.  

GeliĢen teknolojiyle doğru orantılı olarak üretimde kimyasalların kullanım oranı 
artmaktadır.  Sanayi artık ve atıkları çevre kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Böylece gıda 
hammaddelerinin çevre kirliliğine bağlı olarak yapıya istenmeden giren yada insan eli ile katılan 
maddelerden kaynaklı kontaminant (bulaĢ) ve kalıntı yükü artmaktadır. Bu maddelerle ilgili 
koruma düzeylerinin belirlenmesindeki karar çok yönlü risk analiz prosedürleri izlenerek 
verilmekte ve uluslararası düzeyde belirlenmiĢ olan değerler ulusal mevzuata taĢınmaktadır. 
Ülkemizdeki koruma seviyelerinin belirlenmesinde Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı yetkilidir.  AB 
ile uyum sürecinde olmamız nedeniyle bu maddeler için yasal sınırların belirlenmesinde Birlik 
değerleri esas alınmaktadır.  

Gıda kaynaklı risklerden özellikle proses kontaminatları, kalıntı ve kontaminantlar ile 
gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler insanlarda oluĢan kanser vakaları ile 
iliĢkilendirilmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkeler, gıda kaynaklı risk etmenlerinin gıdalarla alım miktarlarını sürekli 
kontrol altında tutmak üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok yıllık izleme programları oluĢturmakta 
ve yürütmektedirler. Ülkemizde de aflatoksin, ağır metal, pestisit baĢta olmak üzere belli riskler 
için çok yıllık kontrol planları oluĢturularak yürütülmektedir. Bu tip çalıĢmaların yapılmasında 
uygun altyapıya sahip olmak önemlidir. Ülkemizde bu alanla ilgili altyapının geliĢtirilmesi 
yönünde çalıĢmalar yürütülmekte olup, analizlerde kullanılmakta olan cihaz altyapısı 
geliĢtirilmiĢtir. Diğer yandan,  bu konuda yetkili bakanlıkta hem laboratuvar bazında hem denetim 
aĢamasında yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmadığı hususuna hem kamu tarafından hem de 
paydaĢlar tarafından iĢaret edilmektedir. Bu nedenle bu alandaki sorunların etkin olarak izlenerek 
kontrolünün gerçekleĢtirilebildiğinden  bahsedilmesi güçleĢmektedir. 
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1.13.2. Dünyada ve Türkiye’de Gıda Denetim Sistemi 
Günümüzde, gıdaların neden olduğu zararların büyük ölçüde ―hijyenik olmayan gıda‖  

üretiminden kaynaklandığı, hem sektörün içerisinde yer alan kiĢiler hem de her düzeydeki 
tüketiciler tarafından da bilinen bir durumdur. Gıda hijyeni, ―gıda maddesinin sağlıklı olması için 
alınması gereken tüm tedbirleri‖  ifade eder. Gıda iĢletmeleri, güvenli gıda üretimi temelinde ve 
belirli bir kalitede üretim yapması gereken iĢletmelerdir. Bu tip iĢletmelerde kontrolsüz üretim ve 
güvensiz gıdanın piyasaya arzının olması durumunda insan sağlığı olumsuz etkilenebilir. 

Gıda  yolu ile insan sağlığının etkileĢimi; çiftlik aĢamasında bitkilerdeki zararlılarla 
mücadele ve hayvanların beslenmesinden baĢlayarak ürünlerin üretimi ve paketlemesine kadar 
geçen gıda tedarik zincirinin farklı basamaklarında yapıya girebilen çeĢitli kimyasallar, bulaĢanlar 
ve organizmalar yoluyla olabilir. Gıda kaynaklı sağlıkla ilgili bu tehlikeler tarladan baĢlayarak 
gıda üretim zincirinin belli noktalarında gıdaya girebilir (ġekil 46). 

 
ġekil 46. ―Tarladan Çatala Gıda Güvenliği‖  Zincirinde Tehlikenin Gıdaya GeçiĢi  
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 
Gıda ticaretindeki yeni bir küresel ortam; ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin gıda kontrol 

sistemlerini güçlendirmeleri ve riske dayalı gıda kontrol stratejileri uygulamaları için ülkeler 
üzerinde önemli yükümlülükler yerleĢtirmektedir.  

Etkili ulusal gıda kontrol sistemleri, sağlığın korunması ve tüketicilerin güvenliğini 
sağlamak için gereklidir. Bu sistemler, aynı zamanda, hem ulusal hem de uluslararası ticarete giren 
gıdaların kalite ve güvenilirliği ile ithal edilen gıdaların ulusal gereksinimlerine uygun olmasını 
sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.  
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Günümüzde, tüketicilerin üretilen, iĢlenmiĢ ve pazarlanan gıdanın kaynağına ilgisi 
giderek artmaktadır. Tüketiciler, hükümetlerinden gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin 
korunması için daha fazla sorumluluk almasını istemektedir. 

 

 1.13.2.1. Dünya Çapındaki Düzenlemeler 
Uluslararası alanda özellikle ticaretin geliĢmesi sonucunda insan sağlığını, dolayısıyla 

ticareti tehdit eden riskler daha belirgin bir sorun olarak ortaya çıkmıĢtır. Ticarete konu ürünleri 
satan ve alan ülkelerde hem kendi ülkelerinde halk sağlığını güvence altına almak üzere bu riskleri 
disipline etmek ve ticareti düzenlemek gibi amaçlarla kendi ulusal gıda kontrol mevzuatını 
geliĢtirmiĢtir. Bu düzenlemeler, zamanla ülkeler arasındaki ticarette birçok sorunu beraberinde 
getirerek teknik engeller oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak ülkeler uluslararası düzeyde 
halk sağlığını güvence altına alarak adil ticareti sağlamak üzere ortak düzenlemeler yapma kararı 
almıĢtır. Bu çerçevede; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 1995‘de çok taraflı ticaret sisteminin yasal 
ve kurumsal organı olarak kurulmuĢtur.  

DTÖ‘nün Sağlık ve Bitki Sağlığı AnlaĢması (SPS) ve Ticarette Teknik Engeller 
AnlaĢması (TBT) ile güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeyen gıda ürünleri ticaretinin 
kurallarını yönlendirmektedir. Bu anlaĢmalara göre;  

- Ġnsan sağlığı ve güvenliğini sağlamak, hayvan ve bitki yaĢam ve sağlığını korumak,  
- Kalite Ģartlarının yerine getirilmesini temin etmek, çevrenin korunmasını sağlamak,  
-Tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önlenmesine ve tüketicilerin doğru 

bilgilendirilmesine imkan sağlamak, üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerekli önlemleri 
uygun görülen düzeyde almak ülkelerin en doğal hakkıdır. Ancak, alınacak önlemlerin, aynı 
koĢulların geçerli olduğu ülkeler arasında, keyfi ya da mazur görülemeyen bir ayrım ya da 
uluslararası ticaretin üzerinde gizli bir kısıtlama oluĢturacak Ģekilde uygulanmaması önkoĢuldur.  
 

Yine; uluslararası düzeyde kurulmuĢ olan  
- Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OIE=Office of International Epizootics); hayvan 

hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu için teknik destek sağlamak, hayvan-toplum sağlığı ve gıda 
güvenliği ile hayvan refahı gibi konularda bilgi üretip paylaĢmak ve ülkeler arasında bu 
hususlardan kaynaklanan ticari anlaĢmazlık durumlarında referans niteliğinde görüĢ bildirme 
görevini üstlenmiĢtir. 

- BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından kurulmuĢ olan 
Uluslararası Bitki Koruma Birliği (IPPC); bitki sağlığını korumaya ve bitki hastalıklarının 
yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası bir birliktelik temelinde bitkilerde oluĢan hastalıkların 
belirlenmesi, yayılmasının önlenmesi ve yok edilmesi konusunda dünya ulusları arasında 
koordinasyon ve iĢ birliğinin sağlanması görevlerini üstlenmiĢtir.  

- FAO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kurulan ―Kodeks Alimentarius 
Komisyonu (CAC)‖  ise gıda maddelerine yönelik asgari kalite ve güvenlik kriterlerini belirlemekte 
ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır. Kodeks 
Alimentarius‘un amacı; halk sağlığı amaçlı mevzuatın uyumunu sağlamak ve uluslararası ticareti 
kolaylaĢtırmak için, gıda için iĢletmelerin tanımlarını ve gereksinimlerini tesis etmek ve 
özendirmeyi teĢvik etmektir. Bu komisyonun seçtiği uzman komiteleri tarafından geliĢtirilen 
Kodeks standartları; bilimsel olarak savunulabilir ve ulusal düzenlemelerin değerlendirilmesinde 
yaygın olarak kullanılır ve büyüyen gıda sanayinin ihtiyacı olan evrensel standartlara rehberdir.  

 
SPS anlaĢması gereği; güvenilir gıdanın üretimi için belli kontrol sistemlerinin 

geliĢtirilmesi ve uygulamaya konulması DTÖ tarafından tüm üye ülkeler için zorunlu kılınmıĢtır. 
SPS AnlaĢmasına göre; DTÖ‘ye üye ülkeler, gıda güvenliği hakkındaki ulusal önlemlerini 
uluslararası standartlar, ilkeler ve Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından hijyen kodları ve 
uygulama esasları, katkı maddeleri, veteriner ilaçları, pestisit kalıntıları, bulaĢanlar, analiz 
metotları ve örnekleme ile ilgili kabul edilen kurallarla uyumlu olarak; bilimsel gerçekler  
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doğrultusunda almalıdır. Bu ifade Kritik Kontrol Noktaların da Tehlike Analizi (HACCP) 
uygulamasının dayanağını oluĢturmakta ve tarım ve gıda ürünleri ticaretine yön vermektedir.  

Günümüzde gıda güvenliği ile ilgili mevzuatta ― tarladan çatala gıda güvenliği‖  yaklaĢımı 
benimsenmiĢtir. ―Tarladan-Çatala‖  kavramı; tüm gıda üretimi ve piyasaya arzı aĢamalarında gıda 
güvenliği ve hijyeni için benimsenmiĢ olan yeni yaklaĢımı özetlemektedir. Bu yaklaĢımda 
tehlikenin yerinde önlenmesi temel amaçtır. Bu yolla hem güvenilir gıdanın sürekli piyasaya arzı 
sağlanarak, yerinde müdahale ile kaynak israfı önlenmeye çalıĢılmakta ve halk sağlığının 
korunması hedeflenmektedir. 

 

 1.13.2.2. Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Bölgesel ve GeliĢmiĢ Ülke 
YaklaĢımları 

19. yüzyılda yaĢanmak durumunda kalınan gıda kaynaklı krizler, dünya üzerinde 
geliĢmiĢ kabul edilen ülkelerin bile gıda güvenliğini yeterince sağlayamadığını ortaya çıkarmıĢtır. 
Ülkeler gıda güvenlik sistemlerini sorgulamak zorunda kalmıĢ ve gıda otoritelerini yeniden 
yapılandırmıĢtır. Yeniden yapılanan gıda otoriteleri, insan sağlığı ve tüketicilerin korunmasını 
teminat altına almak üzere, çiftlikten sofraya gıda üretimi ve pazarlamasına ait her bir aĢamayı, 
bütünüyle bilimsel bir temele oturtarak sıkı biçimde denetlenebilecek yasal düzenlemeleri 
oluĢturmayı amaçlamaktadır. Yapılan yasal düzenlemelere esas olmak üzere gıdanın tanımı 
yeniden yapılmıĢtır. Bu tanıma göre gıda; insanlar tarafından tüketilmek üzere hazırlanan veya 
insanlar tarafından tüketilmesi muhtemel olan iĢlenmiĢ, iĢlenmemiĢ veya yarı iĢlenmiĢ madde ve 
ürünlerdir. Gıdanın üretimi, hazırlanması ve iĢlenmesi sırasında gıdanın bileĢimine bilerek dahil 
edilen maddeler ile su da dahil olmak üzere içecekler ile sakızlar gıdanın tanımı içerisindedir. 
Ġnsan tüketimi için markete yerleĢtirilmek üzere hazırlananlar hariç yaĢayan hayvanlar, hasat 
öncesindeki bitkiler, yemler ile kalıntı ve kontaminantlar gıda tanımı içinde yer almaz. Tıbbi 
ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün ürünleri ile narkotik ve psikotropik ürünler de gıda değildir.  

Yeterli ve güvenli gıda arzı, dünya üzerindeki tüm toplulukların ve ülkelerin 
gündeminde olan öncelikli konulardandır. Bu konu, aslında yıllardır ülkelerin öncelikleri 
arasındadır. Bu nedenle, yakın bir tarihe kadar birçok gıda maddesinin üretimi bizzat devlet eliyle 
gerçekleĢtirilmiĢ, bireylerin sağlıklarının güvence altına alınması ve gıda ürünlerinin bilimsel 
temelde üretimini gerçekleĢtirecek nitelikte iĢgücünün temini amaçlanmıĢtır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde gıda güvenliği düzenlemeleri; gıda kaynaklı tehlikelerin 
önlenmesiyle ilgilidir. Genel olarak, bu düzenlemelerin birincil amacı, halk sağlığının 
korunmasıdır. Aynı zamanda, piyasanın düzenlenmesiyle ilgilidir ve adil rekabeti sağlama 
konularını da kapsar. 

Bu ülkelerdeki tüketiciler; tükettikleri gıdanın güvenli olduğu konusunda açık garantiler 
istemekte ve hükümetlerin bu konuyu güvence altına almasını talep etmektedirler. Hükümetler de 
halklarının yeterli ve güvenilir gıdaya ulaĢmasını temin için politikalar oluĢturarak 
uygulamaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde, piyasaya arz edilen gıdalardan kaynaklanabilecek tehlikelerin 
önlenebilmesi için kamu eli ile denetimin yanısıra gıda üreticilerinin belli bir disiplinde üretimi 
gerçekleĢtirmelerini sağlamak üzere belirli kurallar yerleĢtirilmiĢtir. Bu ülkelerde; ―çiftlikten 
çatala‖  ya da ―ahırdan masaya‖  yaklaĢımı gıda güvenliği için benimsemiĢtir. Gıda mevzuatı, 
birincil üretimden tüketim anına kadar tüm basamaklarda gıda güvenliği ve denetimine iliĢkin 
temel ve detay kuralları kapsar. Gıda zinciri, risk analizi, erken uyarı sistemi ve izlenebilirlik gibi 
temel kavramlar bu mevzuatın kapsamındadır. Risk değerlendirmesi ve risk iletiĢiminden sorumlu 
kurumların oluĢturulmasını da kapsayan mevzuata göre;  

 Gıda zinciri bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

 Risk analizi, gıda güvenliği politikasının temel bir bileĢenidir. 

 Ürettikleri gıda ile ilgili yasal sorumluluk gıda sektörünün üzerindedir. 

 Ürünler gıda zincirinin tüm aĢamalarında izlenebilmelidir. 
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 VatandaĢlar, kamu kuruluĢlarından açık ve kesin bilgi alma hakkına sahiptir. 
 

Avrupa Birliği (AB) 
AB: temel olarak Avrupa topraklarında malların serbest dolaĢımını sağlamak için 

oluĢturulmuĢ bölgesel bir birlikteliktir. Malların serbest dolaĢımında sadece Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler arasında bağlayıcı olan ortak kuralların belirlenmesi yoluyla hem sağlığın korunması hem 
de ticari engellerin kalkması amaçlanmaktadır. Ancak bu ülkeler de aynı zamanda global bir 
birliktelik olan DTÖ‘nün üyesidirler ve kurallarının bu birlikteliğin kuralları ile çeliĢmemesi 
esastır. AB‘de özellikle 1990‘ lı yılların baĢından itibaren ulusal sınırların ötesindeki ticarette artıĢ, 
giderek kompleks yapı alan gıda üretim ve dağıtım zinciri ve yeni bilimsel tekniklerin ortaya 
çıkıĢıyla birlikte gıda zincirinde önemli değiĢimler meydana gelmiĢtir. Ancak, düzenleyici 
politikalar aynı hızda geliĢmediğinden ortaya çıkan gıda güvenliği krizleri sistemdeki zayıflıkları 
ortaya çıkarmıĢtır. Bunun sonucunda; AB gıda güvenliğine yönelik mevzuatını gözden geçirerek 
güncellemiĢ ve yepyeni bir yaklaĢımla revize etmiĢtir. Avrupa Birliğinin günümüzdeki gıda 
güvenliği politikasının esaslarını 178/2002 sayılı Konsey ve Parlamento Tüzüğü oluĢturur. AB 
Gıda Yasası olarak da adlandırılmakta olan bu Tüzük; ‗çiftlikten çatala” ya da “ ahırdan masaya”  
yaklaĢımını gıda güvenliği için benimsemiĢtir. Tüzük; gıda güvenliği ve denetimine iliĢkin 
çerçeveyi çizer. Gıda zinciri, risk analizi, erken uyarı sistemi ve izlenebilirlik gibi temel 
kavramları tanımlar. Risk değerlendirmesi ve risk iletiĢiminden sorumlu Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesini tesis eder ve AB gıda güvenliği sisteminin genel ilkelerini oluĢturur.  

AB çapında gıda denetim programları; 89/397/EEC sayılı Konsey Direktifi gereği 1992 
yılından bu tarafa uygulanmakta ve bu program sonuçları üye ülkeler arasında paylaĢılmaktadır. 

AB‘de gıdaların kontrolüne iliĢkin ek tedbirler getiren 93/99/EEC sayılı Konsey 
Direktifi uyarınca üye devletlerdeki yetkil i otoriteleri; kimya, gıda kimyası, veterinerlik, tıp, gıda 
mikrobiyolojisi, gıda hijyeni, gıda teknolojisi ve hukuku alanlarında yeterli miktar ve nitelikte 
elemana sahip olmalıdır. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 882/2004/EC Regülasyonu bu 
yönetmeliklerin yerine geçmiĢtir. Bu yönetmeliğe göre de yetkili otoriteler yeterli sayıda nitelikli 
ve deneyimli elemana sahip olmalı ve üye ülkeler yıllık kontrol programları uygulayarak 
sonuçlarını paylaĢmalıdır.  

AB mevzuatına göre; üye ülkelerin resmi kuruluĢları bazı görevleri dıĢ kontrol 
kuruluĢlarına delege edebilir. Ancak belli bir görevin delege edildiği dıĢ kontrol kuruluĢlarının 
Avrupa Standardı EN 45004‘e göre çalıĢması ve akredite olması gereklidir. Bu kuruluĢlar; 
görevlerini mevzuatında belirtilmiĢ olan Ģartlar ve tarif edildiği Ģekli ile yaparlar. Uygun sayıda 
uzman ve altyapıya sahip olmalıdırlar. Yine, görevi delege eden yetkili otorite ile etkin ve verimli 
iĢ birliği içinde olmalıdırlar. GerçekleĢtirdikleri kontroller sırasında herhangi bir uygunsuzluk 
tespit ettiğinde yaptırım uygulamazlar ve buldukları uygunsuzluğu gecikmeden yetkili otoriteye 
bildirmelidirler.  

AB‘de denetim yetkisi merkezi resmi otoritedir. Üye ülkelerin tamamında merkezi 
düzeyde bir resmi otorite vardır ve bu otorite; tüm ülke çapındaki denetimleri ya bölgesel/il 
düzeyinde doğrudan kendisine bağlı kuruluĢlar yolu ile ya da yetki devri yaptığı resmi kurumlar 
yani bölgesel ve yerel resmi otoriteler ve belediyeler aracılığı ile gerçekleĢtirmektedir (Tablo 31). 

Üye ülkelerin iç düzenlemeleri; AB‘nin  tüzük (regulation), direktif (directive) ve 
kararlarına (decision) revize edilmektedir. AB‘nin tüzükleri yayımı ve kabulünden itibaren 
doğrudan uygulanması zorunlu, bağlayıcı düzenlemelerdir. Direktifler, zorunlu amaçları 
açıklamakla birlikte, ulusal mevzuat bazında uygulama alanlarında üye ülkelerin kendi iç 
hukuklarına göre yorumlanma esneklikleri vardır. Kararlar ise; belirtildikleri tarafları bağlayan 
belgelerdir. Taraflar; üye devletler, Ģirketler ya da bireyler olabilir. Avrupa gıda mevzuatı yatay ve 
dikey anlamlara gelecek Ģekilde ifade edilir: Hijyen, etiketleme, katkı maddeleri ve paketleme gibi 
yatay mevzuat; yasanın belirli bir yönüyle ilgilenir ve bütün gıda ve gıda gruplarına uygulanabilir. 
Dikey mevzuat ise‖  reçete mevzuat‖  olarak da isimlendirilir ve et, süt, meyve suları gibi belirli 
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gıdalarla ilgilenir. Ham maddeleri, içindekiler, iĢleme ve etiketleme dahil kapsadığı gıdaların 
bütün yönlerini kontrol eden standartları belirler. 

  
Tablo 31. Bazı Avrupa Ülkelerinde Gıda Denetiminde Mevzuat ve Yetkili Otoriteler 

 
 Kaynak: Demirözü, B, 2005, Dünyada ve Türkiye‘de Yeniden Yapılanan Gıda Otoritesi, 
Gıda Mühendisliği Dergisi, 20, 33-37.  

 
93/99/EEC sayılı Konsey Direktifi‘nde tanımlanmıĢ olan eğitimleri almıĢ olan meslek 

grupları AB‘ne üye ülkelerde çevre sağlık personeli olarak görev yapmaktadır. Üye ülkelerin 
mevzuatına göre hayvan hastalıkları ve kesimhane ile ilgili konular veteriner hekimlerin 
sorumluluğundadır. Örneğin, Ġrlanda‘nın Gıda Kanunu‘na göre hayvan hastalıkları ve 
kesimhanede veteriner hekim olması Ģartı aranırken, gıda güvenliği ile ilgili diğer kontrollerde, 
kanununda tanımlanmıĢ görevleri yapabilecek özelliklere sahip,  konusuna uygun eğitimi almıĢ 
çevre sağlık personeli  dahil konuda eğitimli personelin çalıĢtırılması gerekmektedir.  

Denetimlerde kullanılan laboratuvarların; kesinlik, uzmanlık, teĢhis sınırları vs. 
bakımından AB‘ce ortaya konulan kriterlere uygun olması, yani akredite olması, laboratuvarları 
değerlendirecek olan kuruluĢların da resmi laboratuvar akreditasyonu kuruluĢlarına iliĢkin genel 
kriterleri sağlaması gereklidir.  

Gıda iĢ yerlerinde gıda güvenliği ilgili sorumluluklar gıda iĢletmecisine aittir. Bu kiĢi 
gıda yasasının Ģartlarının denetimi altındaki gıda iĢletmesi tarafından karĢılandığını garanti 
etmekten sorumlu özel ya da tüzel kiĢidir ve gıda iĢletmecisi olan kiĢi iĢletmenin sahibi, tesis 
müdürü ya da tüm gıda üretimi sağlayan tesisin kalite müdürü olabilir.  

Gıda iĢletmecisi; sorumluluğunu aldığı iĢle ilgili uyumlu uygun eğitime sahip olmalı, 
kontrolü altındaki iĢletmenin tüm aĢamalarında (üretim, iĢleme ve dağıtım) aktiviteleriyle ilgili 
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gıda yasası Ģartlarıyla üretilen gıdanın uyumlu olduğunu, ürünün izlenebilirliğini garanti etmeli ve 
mevzuattaki Ģartların karĢılandığını doğrulamalıdır. Sorumluluğu altında çalıĢan tüm kiĢilerin de 
yaptıkları iĢle ilgili eğitimli olmasını da sağlamalıdır. Ayrıca, tüketici ve yetkili otoriteyi tüketiciye 
güvenli olmayan gıda ulaĢtığında haberdar ederek mevzuat Ģartlarına uymayan bu gıdayı 
toplatmalı ya da geri çekmelidir. Piyasaya sürülen gıda insan sağlığına zararlı ise riski önleme 
amacıyla alınan önlemlerle ilgili yetkili otoriteleri haberdar etmeli ve tüketici için risk oluĢmasını 
engellemek amacıyla yetkili otoriteyle iĢ birliği içinde olmalıdır.  

AB‘ne üye ülkelerin uygulamalarına göre; yasa karĢısında ürettiği pazara arz ettiği 
üründen sorumlu olan kiĢinin, iĢ yeri sahibinden farklı biri olması durumunda onun da kayıtlı 
olması istenmektedir. Örneğin Ġngiltere‘de gıda iĢi ile uğraĢacak iĢ yerinin iĢe baĢlamadan en az 20 
gün önce bağlı bulunduğu yerin ilgili kamu kuruluĢuna baĢvurarak çalıĢacağı alanı ve sorumlu 
yönetici vasfını taĢıyacak olan gıda iĢletmecisini kayıt altına aldırması gereklidir. 

 

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) 
ABD‘de federal, eyalet ve yerel düzeyde çok sayıda ajans gıda güvenliği alanında görev 

yapmaktadır ve her birinin sorumlukları yasalarla belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, gıda ile ilgili 
tüm hususlar esas olarak iki federal kurum ve 50 eyalet tarafından düzenlenir.  

Tarım Bakanlığı bünyesindeki Gıda Güvenliği ve Denetim servisi ile Hayvan ve Bitki 
Sağlığı Denetim Servisi, Çevre Koruma Ajansı ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 
Gıda ve Ġlaç Ġdaresi (Food and Drug Administration-FDA) federal düzeyde gıda güvenliğinden 
sorumlu olan devlet kuruluĢlarıdır.  

ABD‘de gıda güvenliği alanındaki temel yasalar; Federal Gıda, Ġlaç ve Kozmetik Yasası, 
Federal Et Denetim Yasası, Kanatlı Ürünleri Denetim Yasası, Yumurta Ürünleri Denetimi Yasası, 
Gıda Kalitesini Koruma Yasası ve Halk Sağlığı Servisi Yasası‘dır. Bu yasaları düzenlemekle 
görevli olan ajanslar; Ġdari Prosedür Yasası‘nı, Federal DanıĢma Komite Yasasını, Serbest Bilgi 
Alma Yasası‘nı izlemek zorundadır. Ġzlenmesi zorunlu olan bu yasalar sayesinde; ABD‘de 
kuralların oluĢturulması sırasında federal ajansların hangi çerçeve içerisinde hareket edebileceğini 
belirlenerek yasaları uygulayacak kurumlar arasındaki denge sağlamakta, lokal düzeyden federal 
düzeye doğru ve düzenli bilgi akıĢının yasal temelleri oluĢturulması sağlanmaktadır. Bunun 
yanısıra, kurumlar aralarındaki uyuĢmazlıklar giderilmekte ve aynı alanda birbirinin zıttı kuralların 
oluĢturulması önlenmektedir.  

Tüketici sağlığının korunmasını amaçlayan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
ithalata yönelik en önemli kuruluĢu olan FDA, kırmızı ve beyaz et, dondurulmuĢ ve kurutulmuĢ 
yumurta ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin etiketlenmesi dıĢında tüm gıda ürünleri, 
kozmetik ürünler, ilaçlar, tıbbi ve radyolojik ürünlerin tüketiciye zarar vermemesi yönünde 
çalıĢmaları yürütmektedir ve tüketicinin korunmasına yönelik olarak çalıĢan ABD‘nin köklü 
kuruluĢlarından birisidir.  

ABD‘de yaygınlık kazanmaya baĢlayan ve ciddi kayıplara yol açan gıda zehirlenmelerini 
önlemek amacıyla, ―Gıda Güvenliği Programı‖nı baĢlatan FDA, ilk olarak su ürünleri üretiminde 
bulunan firmaların HACCP sistemine dayanan ve gıdalardaki bulaĢmayı en aza indirgemeyi 
amaçlayan uygulamayı zorunlu tutmuĢtur. Daha sonra bu uygulamanın kapsamı geniĢletilmiĢ, 
bugünkü durum itibariyle et ürünleri, düĢük asitli gıdalar ve meyve suları için söz konusu 
uygulamayı zorunlu hale getirilmiĢtir  

ABD‘nin eyaletlerinde güvenli gıda arzının sağlanması için gıda iĢinde sertifikalı gıda 
yöneticilerinin çalıĢtırılması gereklidir. Örneğin Florida Eyaleti ‘nin mevzuatına göre; gıda iĢi ile 
uğraĢan iĢletmeler, iĢletmedeki gıda güvenliği ile ilgili kanunda belirtilen tüm gereksinimleri 
yerine getirmekten sorumlu sertifikalandırılmıĢ bir gıda müdürü çalıĢtırmak zorundadır. ĠĢletmede 
dört ya da daha fazla iĢçi çalıĢtırıyor ise bu müdürün çalıĢma süresi mutlaka tam zamanlı 
olmalıdır. Bu tip iĢletmelerin sertifikalandırılmıĢ gıda müdürlerinin iĢten çıkması veya çıkarılması 
durumunda ise 90 gün içerisinde mutlaka aynı niteliklere sahip yeni bir müdürün bu iĢletmede 
çalıĢtırılması gereklidir.  



- 180 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Endüstri ise; etiketleme ve reklam rakiplerini izler ve onları Ġyi ĠĢ Büroları konseyi (The 
Council of Better Business  Bureaus) üzerinden çözüm bulmak üzere kurallara uymaya zorlar. 
ABD‘de hakim yasal standartlara göre; ürün güvenli olmalıdır ve ―zararlı olmayan belirlenmiĢ 
düzey (a reasonable certainty of no harm)‖  yaklaĢımı izlenmektedir. Etiketleme yanıltıcı ve yanlıĢ 
olamaz. Tarım Bakanlığı ve FDA‘nın gıda güvenliği ile ilgili yaklaĢımı gıda güvenliğinin güvece 
altına alınması için yasalara uygun üretimdir. Tarım Bakanlığı sürekli denetim ve üretim öncesinde 
onay yolunu izler. Üretilen ürünün hileli veya yanıltıcı olmaması yeterlidir. FDA‘nın yaklaĢımı ise 
rastgele örnekleme ile denetim ve pazarda kontroldür.  

ABD‘de diyet ve sağlık arasındaki iliĢkiye artan bir odaklanma vardır. Besin içerikleri ve 
sağlık beyanları, pramidim/diyet rehberleri, kaloriler üzerinde durulan konulardandır. FDA ve 
Tarım Bakanlığı tanımlamaya iliĢkin gıda standartlarının modernizasyonu fikrindedir.  ABD‘de 
ürün innovasyonu anahtardır.  Gıda güvenliği sistemleri sağlık önlemlerine odaklıdır, FDA 
Tekniğine Uygun Üretim Uygulamalarını günceller. Sıcak konularda her zaman yapılan 
uygulamalardan farklı bir perspektiften yaklaĢım yapılır. 

 

 1.13.2.3. GeliĢmiĢ Sistemlerdeki YaklaĢımın  Değerlendirilmesi 
ABD ve AB örneklerinde olduğu gibi, geliĢmiĢ ülkelerde gıda iĢi ile uğraĢan kiĢiler ve 

yöneticiler için yaptığı iĢle ilgili bilgi ve beceri kazanmıĢ, yani uygun eğitim almıĢ olma Ģartı 
aranır. Bu eğitim; yapılmakta olan iĢin niteliğine göre kısa veya uzun süreli kurs ve/veya alanında 
lisans veya lisans üstü eğitim yolu ile olabilir. 

Bu ülkelerde gıda güvenliği ile ilgili yönetim ve denetim devlet eli ile yapılır. Gıda 
kontrol otoritesi gıda üretim zincirinin tüm aĢamalarında güvenilir ve sürekli gıda üretimi ve arzını 
güvence altına almak üzere yeterli sayıda uzman personele ve altyapıya sahip olmalı ve günün 
ihtiyaçlarına uygun olarak kendisini sürekli geliĢtirmelidir. Gıda üreticilerinin de iĢletmesinde 
mevzuatta belirtilen koĢullara uygun olarak üretim/dağıtım ve arzı gerçekleĢtirmesi zorunludur ve 
günün ihtiyaçlarına uygun olarak kendisini sürekli geliĢtirmelidir (ġekil 47). 

 
ġekil 47. Gıda Üretim Zincirinde Sorumluluklar 

 Kaynak: Demirözü, B, 2005, Dünyada ve Türkiye‘de Yeniden Yapılanan Gıda Otoritesi, 
Gıda Mühendisliği Dergisi, 20, 33-37.  
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Piyasa ekonomisindeki gıda güvenliği garantisi gönüllü ek araçları da kapsar. Bunlar iyi 
Tarım Uygulaması-GAP, Ġyi Hijyen Uygulaması-GHP, CEN ve ISO standartlarıdır.  Bu 
standartlar; üretimde kalitenin artmasında anahtardır ve durum tespiti savunmasında gıda iĢletmesi 
sorumlu yöneticilerine yardımcı olabilen standartlardır (ġekil 48). Gıda iĢlemelerinin sorumlu 
yöneticileri (gıda iĢletmecileri veya iĢletme müdürleri) bu standartlar esas alınarak tarafsız bir 
kuruluĢ tarafından yapılmıĢ olan kontrollerin sonuçlarını resmi denetimde yetkili otoriteye 
yapmakta oldukları iĢ ve iĢlemlerin uygunluğunu ispatlamada destek dokümanlar olarak sunarlar. 

 
ġekil 48.Gıda kalite ve güvenilirliğinde kalite merdiveni  
Kaynak: Kerecrety, J., UEAPME SME-FIT II Eğitim Dokümanı Gıda Güvenliği 
 
Bağımsız kontrol kuruluĢları tarafından iĢletmelerin kontrolü, gıda iĢletmeleri tarafından  

― istenilen kalitede ve güvenilirlikte üretimin yapıldığını‖  ispatlamak üzere kullanılan, kimi 
durumlarda da resmi otoritenin yada tedarikçilerin talep ettiği kontrollerdir. Bu kontrol kuruluĢları 
gıda iĢletmelerinde durum tespiti yapan kuruluĢlardır ve tarafsız, Ģeffaf,  akredite kuruluĢlar 
olması, yeterli sayıda kalifiye eleman ve altyapıya sahip olması gereken kuruluĢlardır. Bu 
kuruluĢlar kontrollerinde gıda zincirinde görev aldıkları basamağa bağlı olarak, Ġyi Tarım 
Uygulaması-GAP, Ġyi Hijyen Uygulaması-GHP, CEN ve ISO standartlarına göre kontrollerini 
gerçekleĢtirirler.  

 

 1.13.2.4. Türkiye’nin Gıda Denetim Sistemi   
Türk gıda mevzuatına göre Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı (TKB) Türkiye‘de gıda 

güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı konularında baĢlıca karar alma organıdır. Sağlık Bakanlığı 
maden sularından ve özel tıbbi amaçlı gıdalardan sorumludur. Bu Bakanlığın halk sağlığını 
ilgilendiren alanlarda acil müdahale hakkı bulunmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ise 
hayvanların korunması, genetik yapısı değiĢtirilmiĢ organizmaların çevreye olan etkisi ve orman 
çoğaltım materyallerinden sorumludur. Milli Savunma Bakanlığı askeri amaçla sunulan gıda 
ürünlerinin kontrolü, denetimi, ön inceleme ve kabul iĢlemlerinde ulusal gıda mevzuatını esas alan 
kendi talimatlarını uygulamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı bu tür faaliyetlerde kendi altyapısını, 
laboratuvarlarını ve personelini kullanmaktadır. Laboratuvar hizmetlerinde ayrıca yetki verdiği 
özel ve tüzel laboratuvarlarla da çalıĢmalarını yürütmektedir.   
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Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, ―çiftlikten çatala‖  tüm gıda üretim sürecinde gıda 
güvenilirliği konusunda ülkemizin yetkili otoritesidir. Bakanlığın temel gıda güvenilirl iği 
politikası Kodeks Alimentarius ve AB müktesebatı ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuat 
çerçevesinde, ülke genelinde “ Tarladan/Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği”  noktasından hareketle, 
tamamlayıcı ve etkin bir gıda güvenliği sistemini yerleĢtirmeyi hedeflemektedir.  

Bakanlık, bünyesinde bitki sağlığı, hayvan sağlığı, gıda ve yem konularında izin-tescil, 
ruhsat, ithalat, ihracat ve yurtiçi denetim ve kontrol hizmetlerini yürütmektedir. Gıda güvenliğinin 
denetlenmesi ile ilgili görevler; Bakanlığa bağlı 81 Ġl Müdürlüğü bünyesinde görevli 4.674 adet 
gıda denetçisi ve yardımcı denetim elemanı tarafından yürütülmektedir. Bu elemanlar tarafından 
ülke genelindeki kayıtlı 52.562 gıda üretim yeri, 228.423 gıda satıĢı yapan iĢ yeri ve 131.212 gıda 
toplu tüketimi yapan iĢ yerinin gıda denetim ve kontrol hizmetleri yürütülmektedir. Gıda 
denetçileri ithalat ve ihracat aĢamalarında da gıda güvenilirliğine yönelik izin-tescil, denetim ve 
kontrolleri yürütme görevini  üstlenmiĢtir.  

Gıda güvenliğine yönelik analizler Bakanlık bünyesinde yer alan 40 adet Ġl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü ile Bakanlık tarafından yetki verilmiĢ olan 57 adet Özel Gıda kontrol 
Laboratuvarı tarafından yürütülmektedir. Bu laboratuarlar Ġl Müdürlüklerinin gıda denetçileri 
tarafından alınan numunelerde gıda güvenliğine yönelik analizleri gerçekleĢtirmektedirler.   

Bakanlık gıda denetiminde ürün ve iĢletme riskine dayalı gıda denetim ve kontrol 
sistemini benimsemiĢtir. Bakanlık tarafından risk esaslı denetim ve kontrollerle Türk Gıda 
Kodeksine uygun güvenli ve hijyenik gıda üretiminin sağlanması yanında gıda iĢyerlerinin teknik 
ve hijyenik düzeylerinin de düzeltilmesinin hedeflendiği ve bu sistem ile denetim sıklığının 
arttırılmıĢ olduğu belirtilmektedir. Bakanlık verilerine göre risk esaslı denetim 2007 yılında 27 
çeĢit üründe gerçekleĢtirilmiĢtir. 2008 yılında 73.431 adet numune alınmıĢ, bunlardan 1.514 
adedinde (% 2.06) olumsuzluk tespit edilerek yasal iĢlem uygulanmıĢtır. 2009 yılında ise 17 ürün 
sınıfında 47 adet denetim programı, dört ürün grubunda yedi adet izleme programı, 47 üründe 
pestisit kalıntı denetim programı ve 12 değiĢik ürün sınıfında ithal edilmiĢ ürünlerin iç piyasadaki 
etiket bilgilerine yönelik denetim ve kontrol programı uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

13 Haziran 2010 tarihinde yayımlanmıĢ olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile TKB gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanında ― tek 
yetkili otorite‖  olarak, yani bu alanlarda düzenlemeler yapmaya ve ilgili kontrol ve denetimleri 
yürütmeye yetkili kurum olarak belirlenmiĢtir. Diğer taraftan, aynı Kanun‘ la, Bakanlık gerekli 
gördüğü durumlarda ilgili taraflara görev ve sorumluluk verme yetkisini de elinde 
bulundurmaktadır. Kanun‘da ― ilgili taraflar‖  ibaresi hakkında açık bir tanımlamaya yer verilmemiĢ 
olmakla birlikte, Kanun‘un 31/10 maddesinde ―Bu Kanun kapsamındaki kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak üzere, uygun göreceği görev ve yetkiler için kamu 
kurum ve kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, gerçek kiĢiler, özel hukuk 
tüzel kiĢileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversiteler ile iĢ birliği yapabilir. Bunlardan 
Bakanlıkça belirlenen Ģartlara sahip olanlara, bu görev ve yetkilerin tamamı veya bir kısmı 
tamamen veya kısmen devredebilir veya hizmet alımı yolu ile yerine getirebilir‖  denilmek 
suretiyle yetki devrinin yapılması durumunda ilgili tarafın kimler olacağı konusuna açıklık 
getirilmiĢtir. Devir yapılan görev ve yetkilerin ne olacağına dair hususlar ise açıklanmayarak 
ikincil mevzuata bırakılmıĢtır. Kanun, gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme ile yemlerin 
üretim, iĢleme ve dağıtımının tüm aĢamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbi ürün 
kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaĢanların kontrollerini, salgın veya bulaĢıcı hayvan hastalıkları, 
bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalarla mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev 
ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, 
veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerini ve 
bu konulara iliĢkin resmi kontrolleri ve yaptırımlarını kapsamaktadır. KiĢisel tüketim amaçlı 
birincil üretim ile kiĢisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar ise kapsam dıĢındadır. Ayrıca, 
Kanun‘da geleneksel ürünler, taze etin doğrudan son tüketiciye küçük miktarlarda arzı ya da son 
tüketiciye satıĢı yapan yerel perakendecilere arzı ile ilgili istisnalar getirmiĢtir.  
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Yeni düzenlemeye göre güvenilir olmayan gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme 
piyasaya sunulamayacaktır. Ġnsan sağlığı için tehlike oluĢturan ve tüketime uygun olmayan gıda, 
güvenilir olmayan gıda kabul edilecektir. TKB güvenilir olmadığına dair yeterli Ģüphenin oluĢması 
halinde gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilecek veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilecek 
yetkilerle donatılmıĢtır. Ayrıca bakanlık, insan sağlığını göz önünde bulundurarak, bazı madde ve 
ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmalarını kısıtlayabilecek ya da 
yasaklayabilecektir.  

Bu kanuna göre, Kanun kapsamındaki kontrollerle ilgili analizleri veya hastalık ve 
zararlı organizma teĢhisi yapmak üzere faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kiĢilere ait 
laboratuarlara yetki devri yapılabilmektedir. Bu tip laboratuvarların faaliyetlerinden sorumlu, konu 
ile ilgili en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ sorumlu bir idarî personel çalıĢtırması zorunludur. 

Aynı kanun ile 5179 sayılı Kanun‘da yer alan  bütün gıda iĢletmelerinde sorumlu 
yönetici olarak lisans düzeyinde konu uzmanı çalıĢtırılma zorunluluğu kaldırılarak, ―30 beygir 
üzeri motor gücü bulunan veya en az 10 personel çalıĢtıran iĢ yerleri‖  için lisans düzeyinde en az 
bir konu uzmanı istihdamı çalıĢtırılma zorunluluğu getirilmiĢtir.  

Kanunda, içme ve maden sularına iliĢkin denetim ve kontroller ile ilgili yetki doğal veya 
katkılı olup olmadıklarına bağlı olarak TKB veya SB‘dadır. Sağlık Bakanlığı, ayrıca, özel tıbbi 
amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne iliĢkin usul ve esaslarını belirlemekle 
yetkilidir.  

Aynı kanuna göre; kanun kapsamındaki kontrollerle ilgili analizleri veya hastalık ve 
zararlı organizma teĢhisi yapmak üzere faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kiĢilere ait 
laboratuarlara yetki devri yapılabilmektedir. Bu tip laboratuvarların faaliyetlerinden sorumlu, konu 
ile ilgili en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ bir idarî personel çalıĢtırması zorunludur. 

Resmi kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan 
sağlığı açısından tehlike oluĢturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idari para cezaları 
hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlileri yetkili kılınmıĢtır.  

Birincil üretim yapanlar, perakende iĢ yerleriyle, gıda ve yem iĢletmecileri, kendi 
kontrolleri altındaki faaliyet alanıyla ilgili TKB‘ca belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına 
uymakla yükümlüdür. Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda iĢletmecisi, tehlike analizi ve kritik 
kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurma ve uygulama 
yükümlülüğündedir. Birincil üretim yerleri ise Bakanlıkça belirlenen genel ve özel hijyen 
esaslarına uymak zorundadır. 

 
Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Temel Alınan Gıda Mevzuatı 
Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı sektörünü düzenleyen temel mevzuat; Haziran 

2010‘de kabul edilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘dur. 
Bu kanun; 13.12.2010 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmiĢtir. Kanuna bağlı ikincil mevzuat 
hazırlanmakta olup henüz tamamlanmamıĢtır.  

Gıda maddelerinin taĢıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterleri, Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliği ve bağlı tebliğlerinde yer almaktadır. Bu mevzuat, günün gerekl iliklerine uygun 
olarak güncellenmektedir. Halen 100‘ün üzerinde yatay ve dikey özellikte tebliğler 
yayımlanmıĢtır. Ancak bunlar 5179 sayılı Kanuna bağlı olan mevzuattır ve 5996 sayılı Kanuna 
bağlanması ile ilgili düzenlemeler yürütülmektedir.  

 

 1.13.2.5. GeliĢmiĢ Ülke Sistemleriyle Ülkemizdeki Sistemin KarĢılaĢtırması 
ve Sorunlar 

Ülkemiz temel gıda güvenliği politikası; Kodeks Alimentarius ve AB müktesebatı ile 
uyumlu olarak ― tarladan sofraya‖  prensibiyle planlanmıĢtır ve tüketiciye güvenli gıda arzının 
temini, ülke ihracatının geliĢtirilmesi ve sektörde haksız rekabetin önlenmesini hedeflemektedir. 
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Bu alandaki ana hedef; AB ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 
etkin gıda kontrolü uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi ve tüketiciye güvenli gıda arzının teminidir. 

Aslında, ülkemizde, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hükümetler tarafından, 
piyasaya güvenilir sürekli gıda arzını sağlama amacına yönelik olarak konuya özel stratejiler 
oluĢturarak takip etmiĢtir. Bu alanda eğitimli insan gücünün oluĢturulmasına ve alanında 
istihdamına özel önem vermiĢtir. Ülkemizde bu alanda eğitimli insan gücünü oluĢturmak amacıyla 
özel kaynaklar ayrılarak konu bazında uzmanların yetiĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Bu uzmanların gıda 
sektörüne hizmet veren kurum ve kuruluĢlarda istihdamı ile üretim, denetim ve kontrol 
aĢamalarının güvence altına alınmasına çalıĢılmıĢtır. Sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle bu 
tip iĢ kollarında konu uzmanı çalıĢma Ģartı getirilmiĢtir. Ülkedeki iĢletme sayılarını ve ölçeklerini 
ortaya koymak amaçlı envanter çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde iĢletmeler, sanayi ve ticaret odalarınca kayıt altına alınmaya baĢlanmıĢtır. 1995 
yılında yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ile iĢletme büyüklüklerinin tespitinde kapasite raporlarının kullanımı gıda 
mevzuatına taĢınmıĢ ve gıda iĢletmelerinde gıda bilimi konusunda eğitim görmüĢ kiĢilerin sorumlu 
yönetici ve eleman olarak istihdamı zorunlu hale getirilerek, bu iĢletmelerde gıda güvenliği ve halk 
sağlığı ile ilgili koĢulların sağlanması ve iĢletmelerin geliĢtirilmesinin konuda yetiĢmiĢ eleman 
istihdamı yolu ile desteklenmesi amaçlanmıĢtır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıdaların 
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname‘nin DeğiĢtirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun‘da sorumlu yönetici için ―gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, 
iĢverenle birlikte sorumlu olan yönetici‖  tanımı yapılmak sureti ile bu alandaki düzenlemelerin 
geliĢtirilmesine devam edilmiĢtir. 

Tüm bu çalıĢmalara rağmen, yönetimsel problemler ve kaynak yetersizlikleri gibi 
nedenlerle, bu alandaki geliĢen ihtiyaçlara cevap verebilen güçlü sistemler oluĢturulamamıĢtır.  

Tüm gıda zincirinde gıda güvenliği kurallarının uygulanmasının kontrol ve denetiminden 
sorumlu olan Bakanlık olan Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı verilerine göre bitki sağlığı ve hayvan 
sağlığı ile ilgili alandaki çalıĢanlar hariç olmak üzere gıda denetiminden sorumlu olan denetçi ve 
denetçi yardımcısı sayısı 4.674‘ tür ve bu kiĢiler  ülkemizde kayıtlı toplam 412.197 adet iĢ yerinin 
gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu tip iĢletmelerin denetim 
sıklığının mevzuata göre yılda en az iki kez olması gerekmektedir. Riske dayalı denetim 
sistemlerinde bazı iĢyerlerinin denetim sıklığı ise aylık olarak hatta günlük/saatlik/sürekli kontrolü 
bile gerektirebilmektedir. Bu denetçiler, iĢ yeri denetimlerinin yanısıra ithalat, ihracat 
denetimlerini de yürüten kiĢilerdir. Bakanlık kayıtlarına göre 2009 yılında gıda iĢyerlerine yönelik 
olarak 350.455 denetim gerçekleĢtirilmiĢ ve toplamda 73.431 adet numune alınmıĢtır.  

AB‘nin 2010 yılına ait kayıtlarına göre; Ġrlanda‘da 1359 adet tam zamanlı denetçi görev 
yapmaktadır. 16.707 adedi perakendeci, 569 adedi gıda üretim yeri olmak üzere toplam gıda iĢ yeri 
sayısı 17.276 adettir. Hollanda‘da ise tam zamanlı denetçi sayısı 4000 kiĢi civarındadır. Bu ülkede 
64.965 adedi küçük iĢ yeri olmak üzere toplama 75.390 adet gıda iĢ yeri kayıtlıdır. Bu iĢyerlerinde 
sadece hijyen denetimlerine yönelik olarak 2009 yılında toplam 34.772 denetim ve 256 teftiĢ 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu denetimler sırasında  13.000‘ i mikrobiyolojik, 12.000‘ i kimyasal olmak 
üzere toplam 25.000 numune alınmıĢtır.  

Ülkemiz nüfusu (72,6 milyon) ve yüzölçümü (814.578 km2) dikkate alınarak Ġrlanda (4,3 
milyon nüfus, 70.283 km2 yüzölçümü) ve Hollanda (16,5 milyon nüfus, 41.526 km2 yüzölçümü) 
verileri ile ülkemiz verileri karĢılaĢtırıldığında sorunun boyutu daha net görülebilmektedir. 
Dolayısıyla, Bakanlığın gıda güvenliğini sağlama görevini yerine getirmek için yeterli sayıda 
denetçiye sahip olduğundan bahsedilemeyecektir. Bakanlık bünyesinde yer alan denetçilerin 
özellikle, üretim, dağıtım ve satıĢın yoğun olduğu illerde yeterli olmadığı da bilinen bir durumdur.  

Ülkemizde gıda iĢletmelerinde kayıtdıĢılık hala önemli bir problemdir. Gıda 
iĢletmelerinin yaklaĢık % 80‘ inin kayıt dıĢı olduğu ifade edilmektedir. Kontrolsüz gıda üretimi ile 
açıkta satılan gıda maddeleri, sokak sütü ve benzeri ürünlerin halk sağlığı açısından tehlike arz 
ettiği resmi raporlarda açıkça ifade edilen bilgilerdendir. Yine, gıda iĢletmelerinde çalıĢan iĢçilerin 
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genelde kalifiye olmaması, konu ile ilgili temel eğitime sahip olmaması, istihdamda sürekliliğin 
sağlanamaması ve sosyal güvence yetersizlikleri de temel sorunlar arasında yer almaktadır.  

Gıda güvenliği zincirinde en son halkayı tüketiciler oluĢturmaktadır. Tüketicinin alım 
gücü ve bilinçli olması gıda güvenliğini sağlamada zorlayıcı özellikte önemli  faktörlerden biridir. 
Ancak, ülkemiz tüketici potansiyelinin büyük bir çoğunluğunun alım gücü ve eğitim düzeyinin 
düĢük olması, tüketici bilincinin oluĢmaması nedeniyle gıda tercihlerinde seçicilikten 
bahsedilememekte, bunun bir sonucu olarak da sağlıksız ve düĢük kaliteli gıdaların pazarda yer 
alabilmektedir. Gıda denetimindeki yetersizlikler nedeniyle de piyasa talebiyle iliĢkili olarak 
niteliksiz gıdaları üreten iĢletme sayısı ve kayıtdıĢılık ülkemiz için bir sorun olmaya devam 
etmektedir. Gıda güvenliğini doğrudan tehdit eden bu durum, aynı zamanda her yönden güvenli 
gıda üreten iĢletmelerle haksız rekabete neden olmaktadır. Sonuçta, hem toplum sağlığı, hem de 
gıda endüstrisinin kaliteli ve güvenli gıda üretimi olumsuz yönde etkilenmektedir.  

5996 sayılı Kanun‘dan önce yürürlükte olan 5179 sayılı Kanun ile gıda iĢletmeleri için,  
gıda üretimi sırasında oluĢması muhtemel gıda güvenliği risklerini kontrol altına almak ve gıda 
iĢletmelerinde kontrollü üretimi sağlamak amacıyla alanında en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ 
olan profesyonelleri sorumlu yönetici olarak çalıĢtırma zorunluluğu getirilmiĢ, bu yöneticiler, 
Kanun karĢısında iĢ yeri sahibi ile birlikte sorumlu tutulmuĢtur. Ancak, 13.12.2010 tarihi itibariyle 
tümüyle yürürlüğe giren ve 5179 sayılı Kanun‘u iptal eden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gıda iĢletmelerinin sorumlu yönetici çalıĢtırma zorunluluğunda 
değiĢikliğe gitmiĢ, 30 beygir motor gücü bulunan veya toplam 10 kiĢiye kadar personel çalıĢtıran 
iĢ yerlerinde en az lisans düzeyinde uzman personel çalıĢtırma koĢulunu kaldırmıĢtır. 30 beygir 
üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kiĢiden fazla personel çalıĢtıran iĢ yerleri için ise en az 
bir lisans düzeyinde uzman personel çalıĢtırma zorunluluğu getirmiĢtir.  

Bakanlık çalıĢmalarıyla ilgili sivil toplum örgütleri ve tüketicilerinin kaygısı gıda 
kaynaklı risklerin önlenebilmesi için gıda iĢletmelerinde ve piyasaya arz edilmiĢ ürünlerle ilgili 
yeterli kontrol ve denetimlerin gerçekleĢtirilemediği yönündedir. Bu kesimler, aynı zamanda 
Bakanlığın gerçekleĢtiği çalıĢmalarda tüketici yararının gözetilmesi konusunda endiĢeleri 
olduğunu da ifade etmektedirler. Sivil toplum örgütleri, küçük iĢletmelerde sorumlu yönetici 
uygulamasının kaldırılmasıyla mevcut problemlerin daha da derinleĢtirilmiĢ olduğuna iĢaret 
etmekte, yeni yasa ile oluĢturulmuĢ olan bu problemin giderilmesini sağlamak için, Bakanlığı yasa 
ile gıda kontrol zincirindeki yetkilerinde meydana gelen geniĢlemeye uygun olarak ek tedbirler 
almaya çağırmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığın bu alanda daha fazla uzman çalıĢtırması 
gerektiğine, yani denetçi sayısının arttırılması gerektiğine vurgu yapmaktadırlar. Sorumlu yönetici 
uygulamasından muaf tutulan iĢletmeler için de Bakanlık tarafından uygulanmakta olan tarım 
danıĢmanları uygulamasına benzer bir uygulamaya gidilmesini ve bu alanda çalıĢtırılacak 
uzmanların ücretlendirmesinin Bakanlık tarafından oluĢturulacak ödeme sistemi ile karĢılanmasını 
önermektedirler.   

Ülkemizde, AB ve yüksek kalite standartları gerektiren ülkelere yapılan ihracatlarda gıda 
güvenliğine iliĢkin özel tedbirler alınıyor iken, iç piyasada tüketime sunulan ürünlerde bu türde 
sıkı bir düzenleme ve uygulamanın yapılmıyor olması paydaĢlar tarafından ―çifte standart 
uygulaması‖  olarak değerlendirmekte ve eleĢtirilmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Gıda iĢi kurallara uygun olarak üretim yapılmadığı ve potansiyel tehlikeler göz ardı 

edildiği takdirde birçok tehlikeyi beraberinde getirebilen üretim kollarındandır. Üstelik, gıda 
iĢletmelerinde üretilmekte olan gıda üretimi zincirinde halk sağlığını tehdit edebilecek muhtemel 
ihlallerin kamu tarafından sürekli kontrolü ve analiz edilmesi hem maliyeti çok yüksek olan, hem 
de fiziki olarak uygulanması imkansız olan bir durumdur. Dolayısıyla, piyasaya güvenilir gıdanın 
arzında ―konu uzmanlığı‖  belirleyici role sahiptir. Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda 
üretimi, muhafazası ve dağıtımı gıda iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılamayacak konulardandır. Bu 



- 186 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

nedenle, tüm üretim basamaklarında gıda güvenliğinin, dolayısıyla halk sağlığının güvence altına 
alınabilmesi için geliĢmiĢ ülke örnekleri de dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin yeter sayıda ve etkili olması da 
önemlidir. Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi Dünya Sağlık Örgütü‘nün 
küresel gıda güvenliği endiĢelerini açıklarken iĢaret ettiği temel konulardan biridir. GeliĢmiĢ 
ülkeler, mevcut idari ve beĢeri kapasitelerini güçlü temellere oturtmuĢtur. Her bir gıda maddesi ile 
ilgili tehlikeleri alanında uzman kurumları aracılığı ile belirlemektedirler. Sonrasında da potansiyel 
riske sahip gıdalara yönelik çok yıllı denetim programları ile riskleri sürekli izlemektedir. Yeni 
ortaya çıkan bir riskin varlığı durumunda ise ihtiyati tedbir kurallarını uygulayan bu ülkeler, risk 
oluĢturabilecek gıdalarda daha sıkı denetim esasına dayanan, malın üretiminin veya ülkeye 
giriĢinin kısıtlanmasını da içeren daha sıkı tedbirleri kapsayan düzenlemeleri sayesinde 
gecikmeksizin etkin yaptırımları uygulayabilmektedirler. GeliĢmiĢ ülkelerde, düzenli olarak 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarla gıdalardan kaynaklanan infeksiyon ve intoksikasyonlara 
iliĢkin sağlıklı bir veri tabanı bulunmakta, epidemiyolojik ve bilimsel verilere dayanarak halk 
sağlığını korumaya yönelik gıda güvenliği sistemleri geliĢtirilmektedir.  

Ülkemizde ise bu alandaki düzenlemelerin uygulaması Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 
görev alanındadır. Ülkemizin gıda güvenliği sistemlerini inceleyen uluslararası kuruluĢların 
raporlarında ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf olduğu ve mevcut idari ve beĢeri 
kapasitenin güçlendirilerek geliĢtirilmesi gerektiği sürekli vurgulanmaktadır.  

Ülkemiz mevzuatına göre Sağlık Bakanlığı halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda 
müdahale hakkına sahiptir. Gıda güvenliğinde gıda kaynaklı hastalıkların geri bildirimi çok önemli 
olmasına rağmen, gıda güvenliğinden sorumlu Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 
arasında etkin bir iletiĢimden bahsedilememektedir. Ulusal gıda güvenliği ve gıda güvenliği 
değerlendirme stratejilerinin geliĢtirilmesi konularında uluslararası kuruluĢlardan FAO ve WHO 
tarafından yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda Türkiye‘nin katılımının yetersiz olduğu 
belirtilmektedir. Global geliĢmelerden önemli düzeyde etkilenen, gıda üretim ve kontrol 
sisteminde önemli sorunları olan Türkiye‘de gıdalardan kaynaklanan hastalıklar ile bu hastalıklara 
iliĢkin insan ve ekonomik kayıplara yönelik yeterli bir ağ ve veri tabanı da bulunmamaktadır.  

Bakanlığın piyasaya güvenli gıda arzını güvence altına alabilmesi için % 80‘ ler 
düzeyinde olduğu belirtilen kayıt dıĢı iĢletmelerin denetiminin sisteme dahil edilme zorunluluğu ve 
yeni mevzuatla gıda iĢletmelerinde konusunda eğitimli sorumlu yönetici uygulamasından 
vazgeçilmiĢ olması halk sağlığını korumak üzere daha da sıkı denetim programları uygulamasını 
gerektirmektedir.  Bu sistemlerin uygulaması yeterli sayıda konu uzmanını gerektirmektedir. 
Ancak, Bakanlığın mevcut denetçi sayısı ile oluĢturulması gereken yeni denetim sistemlerinin 
etkin bir Ģekilde uygulanması mümkün görünmemektedir. Bu da Bakanlıkta uzman personelin  
sayısının güvenilir gıda arzını güvence altına alabilecek düzeyde artırılması gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. Özellikle, yeni yasa ile yasal zorunlulukları kalktığı için sorumlu yönetici 
çalıĢtırmaktan vazgeçecek olan iĢletmelerin güvenilir gıda arzını güvence altına almak üzere 
Bakanlık tarafından ek tedbirlerin gecikmeksizin alınması önemlidir.  
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1.14. KANSERLE ĠLĠġKĠLENDĠRĠLEN GIDALAR 
Diyetle alınan gıdalar ve kanser iliĢkisine yönelik ilk görüĢ 960-1270 yılları arasında 

Yong-He Yang tarafından ortaya atılarak kötü beslenmenin özofagus kanserine neden olabileceği 
ileri sürülmüĢtür. Takip eden yıllarda, gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda gıda tüketim alıĢkanlıklarının 
hastalık oluĢumunda rol oynadığı, yapılacak bir hatanın hastalık için risk olduğu ve diyetin 
etkisinin % 35 civarında olabileceğini savunmuĢtur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da  
diyetin etki  düzeyinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ, 2000 yılında bu etkinin % 43 
düzeylerinde olduğu belirtilirken, 2006 yılında çevre etkenleri göz önüne alındığında etkinin % 70-
80 arasında olduğu ifade edilmiĢtir. 

Sözlü ve yazılı basında belirli bir gıda, besin ve katkı maddesinin  kanserden koruyucu 
veya kansere neden olduğuna dair haberler, bireyler için kafa karıĢtırıcı olmakta ve neye 
inanılması gerektiği konusu karmaĢık bir hal alabilmektedir. Ancak, kanserojenlerle ilgili 
raporlarda belirli gıdalar ve kanser riski tartıĢılmamaktadır. Diğer taraftan, çalıĢmalar; büyük 
miktarlarda kırmızı et, konserve et, tuzla muamele edilmiĢ et gibi muhafaza teknikleri uygulanmıĢ 
et ve tuzun kolorektal ve mide kanseri risklerini arttırdığını göstermektedir. Bu araĢtırmalar, 
diyette meyve ve sebzelerin oranının yüksek olmasının da anılan kanserlerin riskini 
azaltabileceğini göstermektedir. Yine, kalori kısıtlaması çeĢitli kanser türleri için kanser riskini 
azaltmada etkilidir. Sağlıklı, kalori-kısıtlı diyet, kepekli tahıllar meyve ve sebzeler bakımından 
zengindir. Yağlı gıdalar, kırmızı et, tuz veya tuzla korunmuĢ yemeklerin yüksek miktarlarda 
tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Bugün için tek baĢına kanserden korunmayı sağlayacak bir 
gıdadan bahsetmek mümkün değildir. AraĢtırmalar meyve ve sebzeleri çok yiyen kiĢilerin aktif 
olduğunu, sağlıklı bir ağrılıkta olduklarını ve kanser açısından daha az riske sahip olduklarını 
göstermiĢtir. 

Gıda ve kanser iliĢkisi incelenirken, diyette en çok tüketilen belli gıdalar, besin 
maddeleri, takviyeler, katkı maddeleri ve koruyucuların üzerinde durulmaktadır. Bu konuda 
yapılan son araĢtırmalara dayalı olarak uzmanlar; kanserden korunmada günde en az 5 porsiyon 
meyve ve sebze tüketiminin, iĢlenmiĢ tahıl ürünleri yerine, tam tahıllı ürünlerinin tüketiminin 
kırmızı et ve iĢlenmiĢ et ürünleri (sucuk, salam, sosis, hazır köfte vs.) tüketiminden kaçınmanın 
sağlıklı kiloyu sürdürebilmek için kalorisi düĢük yiyecek ve içecekler tercih edilmesi sigarasız 

http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/guidelines_foodcontrol/en/index.html
http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/guidelines_foodcontrol/en/index.html
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yaĢam ve düzenli fiziksel aktivite ile sağlıklı kilonun hayat boyunca sürdürülmesinin önemli 
olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca, alkol tüketiminin de kanser riskini arttırdığı ifade edilmektedir. 

 
 AĢağıda üzerinde en çok konuĢulan gıda maddeleri ve kanser üzerine etkilerine dair 

değerlendirmelere yer verilmiĢtir: 
 

 1.14.1. Etmen Olduğu Belirtilen Gıdalar ve Gıdayla Alınan Maddeler 
 

 1.14.1.1. Kırmızı Et ve ĠĢlenmiĢ Et Ürünleri 
Kırmızı et; büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanlardan (sığır, koyun, domuz, vd.) elde edilen 

ettir. Bazı çalıĢmalarda hayvansal kökenli pastırma, sucuk, sosis gibi tüm iĢlenmiĢ et ürünleri de 
bu tanıma dahil edilmektedir.  

ĠĢlenmiĢ et ve kanser riski ile ilgili makalelerde iĢlenmiĢ et ürünleri ile genelde kırmızı 
etten tütsüleme ve diğer kimyasal koruyucularla iĢlem görmüĢ pastırma, jambon, bazı sosisler gibi 
ürünler kastedilmektedir. Salam, salamura edilmiĢ sığır etli sandviçlerde çalıĢılan ürünlerdendir. 

Bazı araĢtırmalar iĢlenmiĢ et ürünlerinin (taze olanlar hariç) kanser riskini arttırdığını 
ileri sürmektedir. Kırmızı et ve iĢlenmiĢ et ürünleri kolorektal kanser riskinin artıĢı ile 
iliĢkilendirilmektedir. Kırmızı ette bulunan heme demirin yüksek miktarda alımı kolon kanseri 
riskinde artıĢla iliĢkilendirilmiĢtir.  Aynı zamanda prostat kanseri gibi diğer bazı kanserler için 
kanıtlar ileri sürülmektedir.  

Bu tip etlerin kanser riskini arttırmadaki etkilerinin nasıl olduğunu anlamak için daha 
fazla araĢtırmaya gereksinim olduğu belirtilmekle birlikte, riskin artıĢında kırmızı etteki demir ve 
yağın, ayrıca iĢlenmiĢ et ürünlerindeki nitratlar/nitritler ve tuzun etken olabileceği belirtilmektedir. 
Buna ilave olarak, et çok yüksek sıcaklıklarda piĢirildiğinde mutajenik veya kanserojenik olan 
maddeler oluĢmaktadır. 

Konu ile ilgili uzman değerlendirmeleri kırmızı etle ilgili raporlardaki kanıtların ikna 
edici olduğunun anlaĢıldığını belirtmektedir. Örneğin, 87 çalıĢmanın gözden geçirildiği bir 
değerlendirme yazısına göre; çok fazla kırmızı et (sığır, kuzu, domuz ve keçi) tüketiminin bağırsak 
kanseri riskini artırdığı ifade edilmektedir. Yine haftada 500 gr (piĢmiĢ ağırlık) kırmızı et 
tüketiminin kanser riskinin artıĢında önemli bir etmen olmadığı belirtilmektedir. Ancak, daha 
fazlasının yenmesi durumunda bağırsak kanseri riskini kesin olarak artırdığı ifade edilmektedir. 

AraĢtırmacıların kırmızı etin kanser riskini nasıl yükselttiği konusunda çalıĢmalara 
devam ettiği de uzman raporlarında yer almaktadır. Kırmızı ete kırmızı rengi veren demir içeren 
bileĢik olan ―haem‖in bağırsak çeperine zarar verdiği belirlenmiĢtir. Kırmızı etin aynı zamanda 
midede hücrelerde DNA‘ lara zarar verebilecek olan N-nitroso bileĢiklerinin üretimini uyardığı da 
belirtilmektedir.  

58 adet çalıĢmanın değerlendirildiği bir çalıĢmada, uzmanlar, iĢlenmiĢ et ürünlerinin 
yenmesiyle bağırsak kanserinin riskinin artıĢının iliĢkili olduğuna dair inandırıcı kanıtların 
olduğunu görmüĢtür. Bu araĢtırma, iĢlenmiĢ et ürünleriyle iliĢkilendirilen riskin taze kırmız et ile 
iliĢkilendirilen riskten daha yüksek olduğunu göstermiĢtir.  ĠĢlenmiĢ et için kanser riskinin artıĢına 
neden olmayacak güvenli tüketim miktarı bulunamamıĢtır.  

ĠĢlenmiĢ et bağırsak kanserinin geliĢme ihtimalini çeĢitli yollardan sağlayabilir. ĠĢleme 
sırasında, iĢlenmiĢ etlerde koruyucu olarak yaygın kullanım alanı bulan nitratların ürünü olan ve 
kansere neden olan N-nitroz bileĢiklerini içeren maddeler  oluĢabilir. Domuz pastırması ve jambon 
gibi iĢlenmiĢ etlerde taze kırmızı ete oranla daha yüksek seviyelerde N-nitroz bileĢikler 
bulunabilir. Bu, belki de kanser riskinin daha kuvvetli olmasındaki kanıtın bağlantısıdır. Kırmızı 
etten yapılan iĢlenmiĢ etler için heam da diğer risk unsurudur.  

Mevcut bulgular, bu tip ürünlerde riskin varlığına iĢaret ettiğinden, insanların mümkün 
olduğunca iĢlenmiĢ et ürünlerinden uzak durması gerektiğine iĢaret edilmekle birlikte, ülke 
otoriteleri bu alandaki araĢtırlamaları desteklemeye devam etmektedir. Diğer taraftan, kırmızı etten 
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üretilen iĢlenmiĢ et ürünlerinden, pastırma ve dilimlenmiĢ hindi etleri gibi iĢlenmiĢ sandviç 
etlerinden, bu alanda daha fazla bilgi sahibi oluncaya kadar kaçınmakta fayda görülmektedir.  

 
 
PiĢirilmiĢ Etteki Heterosiklik Aminler;   
Hetorosiklik aminler, sığır, balık veya kanatlı etindeki kas proteinlerinin yapısında 

bulunan bazı maddelerin (HCA) açık alevde, tavada veya açık alevde ızgara gibi yüksek piĢirme 
sıcaklıklarında reaksiyona (tepkimeye) girmesi ile oluĢur. Heterosiklik aminlerin piĢirilmemiĢ ette 
bulunmadığı araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. Heterosiklik aminler sığır, domuz, kümes hayvanı 
ve balık gibi etlerin piĢirilmesi sonucunda oluĢan kanserojenik maddelerdir.  Bu maddelerin çok 
azının bile kanser riskini arttırabileceği ifade edilmektedir.   

Hetorosiklik aminler, diğer protein kaynaklarının (süt, yumurta, tofu ve karaciğer gibi 
organ etleri) doğal yapılarında ya da piĢirildiklerinde oldukça azdır veya yoktur.  

Gıdanın tipi, piĢirme metodu, uygulanan sıcaklık ve zaman HCA oluĢumunu etkileyen 
dört ayrı faktördür. HCA piĢmiĢ et kasında bulunur. Sıcaklık HCA oluĢumunda en önemli 
faktördür. Kızartma, kaynatma ve barbekü iĢlemlerinde çok yüksek sıcaklıklarda piĢirme 
gerçekleĢtiğinden yüksek miktarda HCA oluĢmasına neden olurlar. AraĢtırmacılar tarafından 
yürütülen bir çalıĢmada, piĢirme sıcaklığının 200° ila 250°C‘ye yükseltilmesiyle HCA içeriğinde 
üç kat artıĢ olduğunu göstermiĢtir. Fırında kavurma ve piĢirme düĢük sıcaklıklarda yapılır, 
dolayısıyla daha düĢük seviyelerde HCA oluĢma olasılığı vardır. Ancak, et suyu et yağlarından 
yapılır ve önemli miktarda HCA içerir. Buğulama, haĢlama, sıvıda piĢirme 100°C veya daha düĢük 
sıcaklıkta yapılır, bu derecedeki sıcaklıklarda kimyasalların oluĢma miktarı ihmal edilebilirdir. 
Uzun süre piĢirilme (iyi piĢmiĢ ya da orta piĢmiĢ) metotlarında ise oluĢan kimyasalların miktarı 
biraz daha fazla olacaktır. PiĢirmeden önce mikrodalga fırın veya diğer metotlarla piĢirme 
öncesinde kısmi piĢirme uygulanan etlerde HCA düzeyleri daha az seviyelerdedir. AraĢtırmalar, 
piĢirme öncesinde mikrodalga uygulamasının prekursorların (öncü maddelerin) uzaklaĢtırılmasıyla 
mutajenlerin azalmasına yardımcı olduğunu göstermiĢtir. PiĢirme öncesinde etlere 2 dakika 
mikrodalga uygulamasının HCA miktarında % 90 düĢüĢe neden olduğu tespit edilmiĢtir. Buna 
ilavaten, bu mikrodalga iĢlemi sırasında oluĢan sıvı dökülürse etteki nihai HCA miktarı azalır.  
Hızlı yemek (fast food) yerlerinde beĢ farklı çeĢit ürün üzerinde yapılan bir araĢtırmada HCA 
miktarlarının düĢük olduğu tespit edilmiĢ, uygulanan sıcaklık ve sürenin bunda etken olduğu 
belirtilmiĢtir. ÇalıĢmada evde piĢirilen ya da hazır gıda (fast food) olmayan restoranlarda piĢirilen 
etlerin daha büyük olması ve daha uzun süre piĢirilmesi nedeniyle daha fazla HCA‘ya maruz 
kaldığı  gösterilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar kanser riskinin ortaya çıkmasına neden olabilecek, etin piĢmesiyle oluĢan 
17 farklı HCA olduğunu belirlemiĢlerdir. Amerikan,  Japon ve Avrupalı bilim adamlarının 
yürüttüğü farklı araĢtırmalarda, farklı tekniklerle yüksek sıcaklıklarda piĢirme sırasında kas 
içerisinde hetorosiklik aminlerin oluĢtuğunu tespit etmiĢtir.   

Son yıllardaki çalıĢmalarda spesifik kanser tiplerinin geliĢimi ile etin piĢirilme 
metodunun iliĢkili olduğuna dair değerlendirmeler vardır. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü 
Kanser Epidemiyoloji ve Genetik ġubesinin araĢtırmacıları piĢirilmiĢ et tüketimi ile mide kanseri  
arasında bir bağlantı bulmuĢlardır.  

Mide kanserli 176 kiĢi ve kanser tanısı olmayan 503 kiĢi ile diyet ve piĢirme 
alıĢkanlıklarının incelendiği bir araĢtırmada sığır etini orta-iyi veya çok iyi piĢmiĢ olarak 
yiyenlerin eti az ya da çok az piĢmiĢ yiyenlere oranla mide kanseri riskinin üç kat fazla olduğu 
bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmacılar, haftada dört veya daha fazla öğün et yiyenlerin daha nadir et 
yiyenlere göre mide kanseri riskinin iki kattan daha fazla olduğunu tespit etmiĢtir. Ek çalıĢmalar 
pankreas, kolorektal ve meme kanseri riskinin iyi piĢirilmiĢ, kızartılmıĢ ya da barbekü yapılan 
etlerin yüksek alımı ile arttığını göstermiĢtir.  

Gıdalarla alınan HCA miktarının belirlenmesi ile ilgili çalıĢmalar halen 
sürdürüldüğünden, günlük alınması gereken maksimum düzey henüz belirlenmemiĢtir. Kanser 
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riskini arttıracak düzeyin ne olduğuna dair bir veri de henüz yoktur. Dolayısıyla HCA içeren 
gıdaların tüketimi ile ilgili tavsiyeler de henüz oluĢturulmamıĢtır. Bununla birlikte bireyler et 
piĢirme yöntemlerine dikkat ederek maruz kaldıkları HCA miktarlarını azaltabilirler. Kızartma, 
kaynatma ve barbekü öncesinde etlerin mikrodalgaya konulmasıyla ve et yağından etsuyu/sos 
yapmaktan kaçınarak risklerini azaltabilirler. 

 

 1.14.1.2. Kahve 
Kafeinin bazı kadınlarda fibrokistik meme semptomlarının (bir tür iyi huylu meme 

hastalığı) artmasına yol açabildiği, ancak, meme kanseri veya diğer tip kanserlerin riskini 
arttırdığına dair bir kanıt olmadığı belirtilmektedir. GeçmiĢte kahve ve pankreas kanseri arasındaki 
iliĢki olduğu duyurulmuĢ olsa da son çalıĢmaların bunu teyit etmediği ve kahve içmek ile kanser 
riski arasında bir bağlantının görülmediği ifade edilmektedir 

 

 1.14.1.3. Çok Yüksek Sıcaklıktaki Gıdalar ve Ġçecekler 
Çok yüksek sıcaklıktaki gıdalar ve içecekler ile kanser riskinin araĢtırıldığı bilimsel 

çalıĢmalarda çay, kahve, mate, diğer içecekler ya da gıdaların çok yüksek sıcaklıklarda tüketilmesi 
ile yemek borusu kanseri riskinin arttığı belirtilmektedir. Bu araĢtırmalar tüketilen çay, kahve 
miktarının risk artıĢında rolü olmadığını, yüksek sıcaklıklarda tüketmenin ise risk artıĢına neden 
olduğunu ortaya koymuĢtur. Mate (Paraguay çayı) alımında ise sıcaklık, miktar  ve alım zamanının 
yemek borusu kanser riskindeki artıĢla iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir, ancak bu çalıĢmalarda 
incelenen denek sayısının sınırlı olduğu belirtilmektedir.  

Genel olarak, bilimsel çalıĢmalar yüksek sıcaklıktaki içeceklerin tüketilmesinin kanser 
oluĢumunun rol oynayabileceğini göstermektedir. Çok yüksek sıcaklıktaki gıdalar ve içeceklerin 
tüketiminin gastrointestinal yolun cidarlarına zarar vererek ağız boĢluğu, yutak ve yemek borusu 
kanserlerinin geliĢme riskini arttırabileceği ve kanser oluĢum sürecini baĢlatabileceği ifade 
edilmektedir. Bu nedenle de yiyecek ve içeceklerin çok sıcak tüketilmesinden kaçınılması tavsiye 
edilmektedir. 

 

 1.14.1.4. Alkollü Ġçecekler 
Alkol ve Kanser bölümünde de belirtildiği üzere alkol tüketiminin kanser riskini 

arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıĢtır. 
Alkol tüketimi ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu ve karaciğer kanserlerinin 

nedenlerinden biridir. Bu kanserlerin her biri için, günlük fazla alkol alımının riski önemli düzeyde 
artıracağı ifade edilmektedir. Alkol ve sigaranın  birlikte tüketiminin ağız, gırtlak ve yemek borusu 
kanser riskini bu maddelerin tek baĢına alımına oranla daha fazla artırdığına iĢaret edilmektedir.  
Alkol tüketimi meme, kolon ve rektum kanserleriyle de iliĢkilendirilmektedir. Günde bir veya 
daha fazla içkinin düzenli tüketimi kadınlarda meme kanseri riskinin artıĢı ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

 

 1.14.1.5. Pestisitler ve Herbisitler 
Gıda ile Ġlgili Riskler baĢlığı altında aktarıldığı üzere, pestisitler ve herbisidler toksik 

özellikte olan maddelerdir. Bu maddeler tarım, sanayi veya diğer mesleki ortamlarda yanlıĢ 
kullanıldığında toksik olabilirler. Sebze ve meyvelerde bazen bu kimyasallar düĢük seviyelerde 
bulunmasına rağmen, bilimsel kanıtlar sebze ve meyve yemenin sağlık üzerine genel yararlarını ve 
kanserden koruyucu etkilerini desteklemektedir. Ayrıca, gıdalarda bulunan düĢük düzeylerdeki 
pestisit ve herbisitlerin kanser riskini arttırdığına dair bir bulgu da yoktur. Ancak, yine de bu 
maddelerin gıda maddelerinin tarlada üretimi aĢamasında kontrollü kullanımı ile yapıdaki kalıntı 
sorunun önlenmesi yönünde tedbir alınması istenmektedir. Ayrıca, tüketicilerin meyve ve sebzeleri 
tüketmeden önce yüzeyde kalması muhtemel kalıntıların giderilmesini sağlamak için iyice 
yıkamaları önerilmektedir. 
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 1.14.1.6. Florürlü Su  
Florür, su kaynaklarına diĢ çürümelerini azaltmak amacıyla ilave edilir. Bu uygulama 

Dünya Sağlık Örgütü'nce birinci basamak sağlık hizmeti olarak önerilmektedir. Dünya üzerinde 
birçok ülkede florür takviyeli su üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Ancak sulara florür takviyesi halen 
tartıĢmalı bir konudur. Çünkü bazı insanlar florürle iliĢkilendirilmiĢ muhtemel sağlık riskleri 
hakkında endiĢe duymaktadır. Bu kiĢiler sulara florür takviyesi ile kendilerinden katkı maddesi 
ilave edilmemiĢ su içme hakkının alınmasına yol açtığına inanmaktadır. Bu konuda 
gerçekleĢtirilen araĢtırmalarla ilgili ESR, 2000; NHS, 2000 ve  WHO, 2002 değerlendirme 
raporlarında suların florürlenmesi ile kanser arasında açık bir iliĢkinin olmadığı belirlenmiĢtir. 
Bugüne kadar gerçekleĢtirilmiĢ olan su kalitesi ile ilgili çalıĢmaların kapsamlı ve sistematik 
incelemelerinde, suda florüzasyon kalitesinin kötü olması ve florür takviyesi ile kanser arasında bir 
iliĢki olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

 

 1.14.1.7. Genetik Olarak DeğiĢtirilmiĢ Gıdalar (GDO)   
Biyoteknolojik gıdalar, diğer bir değiĢle genetik olarak değiĢitirilmiĢ gıdalar; bitkiyi  

zararlılardan ve diğer bozulmalardan korumak, aromasını, besin değerlerini artırmak, 
taĢınabilirliğini geliĢtirmek veya istenen baĢka niteliklerini artırmak için bitkiye baĢka bir bitki 
veya organizmanın geninin eklenmesini takiben tarımsal olarak üretilen ürünlerdir. Teorik olarak, 
eklenen genler duyarlı olan ve alerjik kiĢilerde ters reaksiyonlara neden olabilecek maddelerin 
oluĢumuna yol açabilir. Biyoteknolojik gıdaların yenmesinin uzun süreli sağlığa etkileri üzerine 
çok az sayıda araĢtırma olmakla birlikte, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdaların tehlikeli olduğuna ya da 
kanser riskini artırdığı veya azalttığına dair bir bulguya rastlanmamıĢtır. Bazı uzmanların genetiği 
değiĢtirilmiĢ gıdaların uzun dönem güvenilirliği hakkında endiĢeleri olsa da, bu alandaki son 
değerlendirmede, daha ileri değerlendirmelere ihtiyaç duyulmakla birlikte bugünkü bulguların 
genetiği değiĢtirilmiĢ gıdaların güvenli olduğunu gösterdiği belirtilmektedir.  

 

 1.14.1.8. Tuz  
Tuz ve kanser iliĢkisi günümüzde en çok üzerinde durulan konulardan biridir. Esasen 

aĢırı tuz tüketimi, kan basıncında artıĢa neden olmaktadır. Yüksek kan basıncı da kalp 
hastalıklarında önemli bir risk faktörüdür.  

Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir yaĢamın devamlılığı için günlük tuz alım miktarının 
<5g/gün olması gerektiğini belirtmektedir. Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda günlük tuz tüketim 
miktarının 18g/gün düzeyinde olduğu belirlenmiĢtir. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde 
günlük alınan tuzun % 70-80‘ inin iĢlenmiĢ gıdalar, resturantlar ve catering servislerinden 
sağlandığı, % 20‘sinin ise evde yemek hazırlarken ve sofrada kullanılan tuz olduğu ifade 
edilmektedir. Ülkemizde ise ekmek, geleneksel ürünler (turĢu, salamura, konserve vb.), peynir ve 
diğer iĢlenmiĢ ürünler ve yemek hazırlarken kullanılan tuz ile masada yenilen yemeğe ilave edilen 
tuzun bir arada bireylerde tuz açısından aĢırı bir yüke neden olduğu düĢünülmektedir.  

Tuz ve kanser iliĢkisi üzerine yapılan çalıĢmalarda tuzla kürleme yapılarak muhafaza 
edilen gıdaların ve turĢuların temel gıda maddesi olduğu (diyetin önemli bir kısmını bu gıdaların 
oluĢturması hali), bu gıdalar aracılığıyla yüksek düzeyde tuz alımı ile nazofarengeal, mide ve 
boğaz kanserinin riskinin artıĢı arasında bir iliĢki olduğu belirtmektedir. Diğer taraftan piĢirmede 
ya da gıdanın tadını geliĢtirmek amacıyla gıdalara orta düzeyde tuz ilavesinin kanser riskini 
etkilediğine dair bir kanıt öne sürülmemiĢtir.  

Tuzla korunmuĢ olan gıdaların kansere neden olan çeĢitli bileĢenleri içerebileceği 
düĢünülmektedir. TurĢu, tuzlu balık gibi tuzla muhafaza edilen özel ürünler dıĢında iĢlem görmüĢ 
diğer gıdalar da yüksek tuz içerebilir. Kanserle ilgili kurumlar düĢük tuz diyeti önermektedir. 
Bunun nedeni çok fazla tuzun yüksek kan basıncına yol açması, ayrıca bazı kanserlerin riskini 
artırabilir olmasıdır.  
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Tuz ile Ġlgili Sağlık Bakanlığı ÇalıĢmaları 
21-22 Haziran 2010 tarihleri arasında üniversiteler (Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi), ilgili kamu kurum kuruluĢları (Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı), sivil toplum kuruluĢları (Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu, 
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye Otelciler 
Federasyonu, Nefroloji Derneği, Tüketici ve Eğitim Vakfı vb.), Ankara Halk Ekmek fabrikası gibi 
kuruluĢların Temsilcileri ile bir program çerçevesinde tuz tüketiminin azaltılması için hedefler 
belirlenmiĢtir. Öncelikli olarak bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve medya 
kampanyaları ile izleme ve değerlendirme çalıĢmaları planlanmıĢtır. Bu kapsamda, restoran, 
lokanta vb. yerler ile toplu tüketim yapılan yerlerde hazırlanan yemeklerin tuz içeriklerinin 
azaltılabilmesi için masalardan tuzlukların kaldırılması, günlük diyetimizde önemli yer tutan ve 
günde ortalama 300-400 gr tüketilen ekmeğin tuz içeriğinin kademeli olarak azaltılması, hazır gıda 
üreten fabrikalarda da kademeli olarak tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik giriĢimlerde 
bulunulması, turĢu, peynir, et ürünleri vb. gibi gıda ürünlerinin tuz içeriklerinin azaltılması için 
alternatif üretim metotlarının geliĢtirilmesi, gıda sektöründe çalıĢan yöneticiler ve çalıĢanların 
eğitimi,  sağlık personelinin bilgilendirilmesi gibi  bir dizi çalıĢma planlanmıĢtır.  

 

 1.14.1.9. Kanserden Koruyucu Olduğu Bildirilen Gıdalar ve Gıdayla 
Alınan Maddeler 

 
Antioksidantlar  
Antioksidantlar kanser oluĢumunda etken olabilen, normal hücre proseslerinin yan 

ürünleri olan ve serbest radikaller olarak bilinen stabil olmayan moleküllerin neden olduğu hücre 
harabiyetini önleyebilen maddelerdir.  

Sigara içimi ve radyasyon gibi çevresel faktörlere maruz kalma serbest radikal 
oluĢumuna yol açabilir. Oksijen, insan vücudundaki en sık görülen serbest radikaldir. Oksijen 
molekülü (O2) elektriksel olarak Ģarj edildiğinde veya radikalize olduğunda, diğer moleküllerden 
elektron çalmaya çalıĢarak DNA‘nın ve diğer moleküllerin hasarına yol açar. Zamanla bu hasar 
geri dönüĢsüz bir hale gelebilir ve kanseri de kapsayan hastalıklara yol açabilir. Antioksidantlar 
serbest radikalleri silip süpüren ―mopping up‖  olarak tanımlanırlar, elektrik yükünü nötralize 
ederek diğer moleküllerden elektron alınmasını önlerler.  

Beta karoten, likopen, C, E ve A vitaminleri antioksidant maddelere örnektir.  
Antioksidantlar  meyve ve sebzelerde, bol olarak bulunurlar.  fındık, tahıl, kırmızı et, tavuk ve 
balık gibi gıdalarda bulunurlar. Beta-karoten, tatlı patates, havuç, kavun, kabak, kayısı, kabak ve 
mango gibi rengi turuncu olan birçok gıdada yer alır,  lahana ve ıspanak  gibi bazı yeĢil yapraklı 
sebzeler de, beta-karoten bakımından zengindir. Lutein sağlıklı gözle birleĢtirilir, lahana ve 
ıspanak gibi yapraklı sebzelerin yeĢil kısımları bu madde açısından zengindir. Likopen, domates, 
karpuz, guava, papaya, kayısı, pembe greyfurt, kan portakalı ve diğer gıdalarda bulunan güçlü bir 
antioksidandır. Vitamin A‘nın retinol (Vitamin A1), 3,4-didehydroretinol (Vitamin A2) ve 3-
hydroxy-retinol (Vitamin A3) olmak üzere 3 ana formu vardır. Karaciğer, tatlı patates, havuç, süt 
ve yumurta sarısı ile Mozzerella peyniri Vitamin A‘ca zengin olan gıdalardır. Askorbik asit olarak 
da adlandırılan Vitamin C meyve ve sebzelerde oldukça yüksek düzeylerde bulunabilir, tahıllar, 
sığır eti, kanatlı ve balık etinde de bulunur. Vitamin C yemek borusu ve mide kanserlerinin riskini 
azaltabilir. Midede nitratların kansere neden olan nitrozaminlere dönüĢümünü bloke eder.  Vitamin 
E, alfatokoferol olarak da bilinir. Badem, buğday, mısır, soya yağı, fındık, brokoli, mango ve diğer 
gıdalarda yer alır. 

Flavonoidler serbest radikal yakalayıcısı olmaları, enzim aktivitelerini düzenlemeleri , 
hücre çoğalmasını inhibe etmeleri, antibiyotik, antiallerjen, antidiyareik, antiülser ve 
antiinflamatuvar ilaç gibi hareket etmeleri dolayısıyla araĢtırmacıların ilgisini çekmektedir. ÇeĢitli 
bitkisel kaynaklı besin ve içecekler (meyvalar, sebzeler, çay, kakao, Ģarap) flavonoidlerden 
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zengindir. Bir flavonol olan quercetin besinlerde (özellikle soğanda) bolca bulunur. Çay da 
flavonol ve flavon grubundan olan quercetin ve kaempferolden zengindir. 

Kimyasal, hücre kültürü ve hayvan çalıĢmalarından elde edilmiĢ olan dikkate değer 
laboratuvar bulguları antioksidantların kanser geliĢimini yavaĢlatıcı veya önleme etkilerinin olma 
ihtimaline iĢaret etmektedir. Ancak, son zamanlardaki klinik çalıĢmalardaki bilgilerdeki netlik 
daha azdır, büyük ölçekli randomize klinik çalıĢmalarda tutarsız sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Halen 
antioksidantların kanser üzerindeki etkilerinin araĢtırılması ile ilgili büyük ölçekli klinik 
çalıĢmalara devam edilmektedir.  

 
Meyve ve Sebzeler 
Meyve ve sebze tüketimi kansere karĢı korunmada oldukça etkin bulunmuĢtur. Sebze ve 

meyvalardan zengin diyet sadece kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini değil, diyabet ve yaĢa 
bağlı maküler dejenerasyon riskini de azaltmaktadır.  

Sebze ve meyva tüketimi düĢük olanlarda kanser riski, sebze ve meyva tüketimi iyi 
olanlara göre iki kat daha fazladır. Meyva tüketimi özellikle akciğer, ösefagus, ağız boĢluğu, 
pankreas, mide, kolon, rektum, mesane ve larinks kanserlerine karĢı koruyucudur. Kanser ve kalp 
hastalığı riskinin azaltılabilmesi için günde beĢ veya daha çok porsiyon meyva tüketimi 
önerilmektedir.  

ÇeĢitli karotenoidlerin antikanserojen etkileri kanıtlanmıĢtır. Karotenoidlerden biri olan 
likopen domateste bulunan vitamin A benzeri bir bileĢik olup prostat, meme, sindirim sistemi, 
mesane, deri ve serviks kanseri riskini azaltmaktadır. Likopenin antikanserojen etkiyi antioksidan 
özelliği ile yerine getirdiği düĢünülmektedir. Karotenden zengin sebze ve meyvalar ile birlikte bir 
turunçgil (citrus) meyvasının diyete eklenmesinin kanseri önlemedeki önemi vurgulanmaktadır. 
Bunlar sıçan ve farelerde spontan olarak oluĢan veya kimyasal ajanlarla meydana getirilen 
kanserlere karĢı koruyucu bulunmuĢtur. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi bitkisel besinlerin de 
kanser riskini azalttığı gösterilmiĢtir. Kanser önleyici etkileri içerdikleri glukozinolatlara 
bağlanmıĢtır. Indol, izotiyosiyanat ve sulforafan gibi fitokimyasallar hücresel DNA zedelenmesini 
baskılayan veya bloke eden enzimleri tetikler, tümör büyüklüğünü ve östrojen benzeri hormonların 
etkinliğini azaltır. 

 
Keten Tohumu 
Keten tohumu kansere karĢı ve kalbi koruyucu etkileri açısından ayrıntılı olarak 

incelenmiĢtir. Liften zengin tohumlarda lignan bulunmaktadır, intestinal bakteriler ile etkileĢime 
girerek iki östrojen benzeri bileĢik meydana getirir ve östrojen bağımlı bazı tümörlerin geliĢmesini 
önler. Kemirgenlerde keten tohumu kolon, meme ve akciğer tümörlerini azaltmıĢtır. Günde 10 gr. 
keten tohumu tüketilerek meme kanseri riskinin azaltılabileceği bildirilmiĢtir. 

 
Sarımsak 
Sarımsak (Allium sativum) uzun yıllardır tıbbi amaçlı olarak kullanılmıĢtır. Etkisinden 

sorumlu kimyasal maddeler allisin, allilik sülfitler gibi organosülfür bileĢikleridir. Soğan ve 
sarımsakta bulunan allilik sülfitlerin immün sistemi güçlendirerek kanserojenin atılımını arttırdığı, 
tümör hücrelerinnin çoğalmasını baskılayan enzimleri uyarıcı ve serum kolesterol düzeylerini 
azaltıcı etkisinin olduğu belirtilmektedir.  

Çin‘de geniĢ bir grupta yürütülen bir vaka-kontrol çalıĢması, soğan ve sarımsak tüketimi 
ile mide kanseri geliĢme riski arasında ters bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Sarımsağın H. pylori‘ yi 
baskılayıcı etkisinin de bu iliĢkite rolü olabileceği ifade edilmektedir. Kırk bin menopoza girmiĢ 
kadınla yapılan bir çalıĢmada sarımsak tüketimininin kolon kanserine karĢı koruyucu olduğu 
bulunmuĢtur. Sarımsağın en iyi bilinen etkisi kolesterol düĢürücü etkisidir. Klinik çalımalarda orta 
derecede kan basıncını düĢürücü etkisi saptanmıĢtır. Bazı çalıĢmalar sarımsak,  soğan, ve allium 
ailesine dahil olan diğer sebzeleri çok yiyen kiĢilerde kolorektal (bowel) kanseri de dahil olmak 
üzere belli kanserlere dönüĢme riskini azalttığını göstermiĢtir. Ancak sarımsak yeme ve diğer 
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sağlıklı alıĢkanlıklara sahip olma kanser riskini azaltan etkenlerdendir. Dolayısıyla, sarımsak veya 
diğer allium sebzelerinin kanserden korunmada belli bir etkisinin olup olmadığı net olarak 
bilinmemektedir.  

Sarımsak yukarıda da belirtildiği gibi yüzyıllardır sağlıklı bir gıda olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak, bilim adamları hala nasıl sarımsağın kanseri önlemek için nasıl iĢe 
yarayabileceğini araĢtırmaktadır. AraĢtırmalar, sarımsağın çok sayıda aktif bileĢen içerdiğini ve bu 
bileĢenlerin pozitif etkinin oluĢmasını sağladığını göstermektedir. Sarımsak ve diğer allium 
sebzeleri (soğan, sarımsak, pırasa)  selenyum akümülatörleridir. Kalp için koruyucu ve 
antioksidanların yapısına giren selenyumun alımı kanser riskinin azaltılması ile 
iliĢkilendirildiğinden bu sebzeler kanserle savaĢmada yardımcı olabilir olarak 
değerlendirilmektedir. 

Bu bölümde özetlendiği üzere, önemli sayıda laboratuvar bulgusu, mekanistik biyolojik 
hipotezler ile ekolojik ve vaka-kontrol çalıĢmaları temelinde, uzun süre, yüksek meyve ve sebze 
alımının kansere karĢı l önleme yöntemlerinin en etkililerinden biri olduğu düĢünülmüĢtür. Yüksek 
meyve ve sebze alımını düĢük kanser riskine bağlayan kanıtlar bir IARC ÇalıĢma Grubu tarafından 
yeniden incelenmiĢtir: Hiçbir kanser için, yüksek meyve ve sebze alımının önleyici bir etki 
yarattığı sonucuna varmaya yetecek kadar kanıt bulunamamıĢtır. Bu nedenle, bu iliĢki; WCRF 
(World Cancer Research Fund‘nin) 1997 yılındaki ilk raporundaki ― ikna edici‖  nitelemesi 2007 
yılındaki ikinci raporunda ―olası‖  nitelemesine düĢürülmüĢtür.  

 

Balık Yağı ve Omega-3  
Balık yağı ve Omega 3 alımının kanser ile iliĢkisinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda; fazla 

miktarda balık yiyen kiĢilerin daha az balık yiyen  veya balık yemeyen kiĢilere oranla kolrektal 
(bowel) kanseri açısından daha az risk altında olduklarını gösterdiği  belirtilmektedir. Omega-3 
yağ asitleri açısından daha zengin olan somon, sardalya ve tuna balıkları gibi balıkların kansere 
karĢı koruyucu bir etkiye sahip oldukları ileri sürülmektedir. Hayvan çalıĢmaları omega-3 yağ 
asitlerinin kanser geliĢimini durduğunu göstermiĢtir. Ancak bu bulgu insanlarda kanıtlanamamıĢtır. 
Bu konuda yapılan çalıĢmaların son sistematik değerlendirmeleri;  omega-3 tüketimi ve kanser 
arasında kesin bir iliĢki kurmanın mümkün olmadığını göstermiĢtir ve araĢtırmacılar omega-3 yağ 
asitleri ile kanseri önlemenin muhtemel olmadığı sonucuna varmıĢtır.  Balık yiyen kiĢilerde, 
seyrek balık yiyenlerden daha az bowel kanseri oluĢmasının  nedenleri açıklanamamıĢtır. Yine de 
bunun nedeninin bu bireylerin diyetlerinin sağlıklı olması ve daha az kırmızı et ve iĢlem görmüĢ et 
tüketimi olabileceği ifade edilmektedir.  

 

Soya ve Fitoostrojenler;  
Soya ve kanser arasında bağlantı kanıtlanmamıĢ olmakla birlikte, soya ürünlerinin 

(örneğin soya sütü, tofu vb.) fitoostrojenler olarak isimlendirilen kimyasalları içermesi nedeniyle 
kanseri riskini etkileyebilecekleri düĢünülmektedir. Bu vucuttaki doğal östrojenin hafif versiyonu 
gibi bir harekettir. Meme kanseri gibi bazı kanser türlerinin bu hormondan etkilendiği 
bilinmektedir. Dolayısıyla soya ürünleri  bu tip kanserlerin riskini düĢürebilecektir. Fitoöstrojenler 
özellikle hormon bağımlılığı olan kanserlerin kontrol ve önlenmesinde rol oynadığı 
belirtilmektedir. Meme kanseri, hipospadias, testis ve prostat kanseri gibi östrojen iliĢkili kanserler 
fitoöstrojen alımının yüksek olduğu ülkelerde daha düĢük orandadır. Örneğin, vejeteryanlarda ve 
Akdeniz havzasında yaĢayanlarda meme kanseri oranı düĢük, idrarla fitoöstrojen atılımı yüksektir. 
Soya tüketiminin yüksek olduğu Hong Kong ve Singapur‘da meme kanseri oranı düĢüktür. 
Fitoöstrojenlerin kanser önleyici olası mekanizmaları arasında, DNA topoizomerazının 
inhibisyonu, anjiogenezin baskılanması, kanserli hücrelerin farklılaĢması ve apoptozunun 
indüklenmesi sayılabilir. Kanserden korunmayla ilgili baĢlıca raporlarda fitoöstrojenlerin kanser 
riskini düĢürdüğüne dair yeterli delil bulunmamaktadır. Ancak daha yeni değerlendirmeler de bir 
bağlantı olabileceğini düĢündürmektedir. 2006 yılında yayımlanan iki ayrı çalıĢma  soyanın 
yüksek alımının meme kanseri riskini biraz düĢürdüğünü göstermiĢtir. Bunun yanısıra, prostat 
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kanseri ile soya arasında bir bağlantı da olduğunu  gösteren ve birbiriyle çeliĢkili olan son yıllara 
ait iki inceleme yazısı da vardır. Bunlardan birinde yüksek soya diyeti prostat kanseri oranında 
düĢme ile iliĢkilendirmiĢtir. Bir baĢka çalıĢmada ise soyanın koruyucu etkisine dair kanıtın zayıf 
ve tutarsız olduğu sonucuna varmıĢtır. Bir diğer çalıĢmaya göre de araĢtırmalarda diğer kanserlerle 
soya alımı arasında herhangi bir bağlantı bulunmamıĢtır. 

Bazı araĢtırmalarda soyanın kanserden korunmada belli bir rol oynayabileceği ileri 
sürülmekle birlikte, meme kanseri olan kadınlarda soyadaki fitoöstrojenlerin riski arttırdığını 
gösteren bazı deliller de vardır. Fitoöstrojenler östrojene duyarlı var olan tümörlerin büyümesini 
teĢvik etme potansiyelinde olabilir ve anti-kanser ilaç tamoksifen‘ in etkinliğini düĢürebilir. Yüksek 
soyalı diyetler ve soya protein isolat takviyeleri veya isoflovan kapsülleri halen meme kanseri olan 
veya geçmiĢte kanser vasısı olan kadınlar için güvenli olmayabilir ve dikkat edilmesi tavsiye 
edilir. Dolayısıyla, soyanın kanser üzerine etkileri ile ilgili bulgulardan emin olunması için daha 
ileri araĢtırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Organik Gıdalar  
Organik terimi, halk tarafından pestisit ve genetik modifikasyon yapılmaksızın üretilmiĢ 

olan bitkisel gıdaları belirtmek için kullanılan bir ibaredir. Organik gıdalar ile organik 
olmayanların karĢılaĢtırıldığı çok az sayıda bilimsel araĢtırma bulunmaktadır. Pestisit veya genetik 
modifikasyon uygulanmıĢ gıdaların organik olmayan metotlar kullanılarak üretilen gıdalardan 
kanser riskine daha az veya daha fazla etkisinin olduğunu gösteren bir delil bulunmamaktadır.  

 

Çay 
Dünyada tüketilen en eski ve popüler içeceklerden biridir. Dünyadaki çay tüketiminin 

yaklaĢık % 75'i siyah çaydır. ABD, Ġngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde siyah çay en çok 
tüketilen çay iken, yeĢil çay Japonya ve Çin'in en popüler çayıdır.  Oolong ve beyaz çay  ise 
dünyada çok az miktarda tüketilmektedir.  

Çay, Camellia sinensis‘ in yapraklarından elde edilmektedir ve antioksidant özellikteki 
polifenol bileĢiklerini özellikle kateĢinleri yüksek miktarda içerir. Siyah çay üretiminde yapraklar 
okside edilirken, yeĢil çay yaprakları okside değildir ve siyah çay yeĢil çaya göre çok daha az 
miktarlarda kateĢin (catechins) içerir.  

Çay uzun bir süredir sağlıklı bir yaĢam için yardımcı olarak kabul edilmiĢtir ve birçok 
kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanılmaktadır. Çayın kanseri önleyici rolü ile 
ilgili çalıĢmaların çoğunda yeĢil çay üzerine odaklanmıĢtır. Çay ve/veya çay polifenollerinin deri, 
akciğer, ağız boĢluğu, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon, karaciğer, pankreas ve meme 
bezi gibi farklı organ sistemlerindeki tümörogenezi inhibe edebildiği hayvan çalıĢmalarında 
bulunmuĢ olmasına rağmen insan çalıĢmaları-klinik ve epidemiyolojik çalıĢmaları-sonuçsuz 
olmuĢtur. 

Çay tüketimi ile kanser riski arasındaki iliĢkiyi araĢtıran 50‘den fazla epidemiyolojik 
çalıĢmalar 2006 yılından beri yayımlanmaktadır. Bu çalıĢmaların sonuçları çoğunlukla sonuçsuz 
olmakla birlikte, bazılarında çay tüketimi kolon, meme, over, prostat ve akciğer kanserilerinin 
riskinde düĢme ile birleĢtirilmektedir. Tutarsız sonuç alınmasının nedenlerinin çay hazırlama 
teknikleri ve tüketim miktarlarındaki farklılık, çalıĢılan çay tipi (yeĢil, siyah, veya ikisi), çay 
üretim metodu çay bileĢenlerinin yarayıĢlılığı, çayı tüketen insanaların genetik çeĢitliliği, alkol, 
sigara kullanım durumları, yaĢam stilleri, vücut ağırlıkları gibi etmenler olmasının muhtemel 
olduğu belirtilmektedir. Sonuçsuz kalan çalıĢmalara  bu tip faktörlerin yol açmıĢ olabileceğine 
iĢaret edilmekle birlikte, kanser ile ilgili olarak çay tüketiminin potansiyel yararları konusunda 
kanıtların halen yetersiz olduğu belirtilmektedir. 

 

Su ve Diğer Sıvılar 
Suyun kanserojenin konsantrasyonunu azaltarak ve mesanede bu maddelerin mesane 

lining ile temas süresini kısaltabildiği, bu nedenle de su ve diğer sıvıların mesane kanseri  riskini 
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düĢürebileceği belirtilmektedir. Yine, yeterli sıvı tüketiminin kolon kanseri riskini azalttığı 
yönünde çalıĢmalar da vardır. Günde en az 8 bardak sıvı tüketimi tavsiye edilmektedir ve bazı 
çalıĢmalarda bu miktarın yararlı olabileceği gösterilmiĢtir. 

 

Zeytin Yağı  
Ġspanya, Yunanistan ve Ġtalya gibi diyetlerinde zeytinyağının baĢlıca yağ kaynağı olduğu 

ülkelerde, kanser oranları diğer batı ülkelerinden daha düĢük bir yükseliĢ eğilimindedir. Bazı 
çalıĢmalar, zeytinyağının özellikle meme kanserine karĢı koruyucu etkiye sahip olduğunu 
göstermiĢtir. Zeytinyağındaki hangi bileĢenin koyucu olduğu hususu hala bilinmemektedir. Bu 
bileĢen zeytinyağının tekli doymamıĢ doğasından kaynaklanıyor ise, koruyucu etki kanola gibi 
diğer tekli doymamıĢ yağlara da uygulanabilir. Ancak, zeytinyağı bir yağ kaynağıdır ve genel 
görüĢ diyetteki yağ miktarının düĢürülmesi yönündedir. Dolayısıyla, diyetteki toplam yağ alım 
oranı düĢürülürken, diyette alınacak yağ alımını da en büyük porsiyonu zeytinyağı gibi tekli 
doymamıĢ yağ asitlerinin kaynağı olan yağların oluĢturması sağlanmalıdır. 

  

Vitamin ve Mineral Takviyeleri 
Gıda takviyeleri, normal diyeti takviye etmek amacıyla fizyolojik veya beslenmeyle ilgili 

etkilerinden dolayı besin (gıda) veya diğer maddelerin konsantreleridir. Bu maddeler; haplar, 
tabletler, kapsüller, sıvılar olarak ölçülü dozlarda pazarlanırlar.  

Gıdalar, sağlıklı bir yaĢam için gerekli olan birçok ögeyi içinde barındırır. Vücut için 
gerekli besinleri içeren gıdaları içeren dengeli bir diyetle beslenen kiĢiler, diyetlerinde yer alan 
gıdalar kanalıyla ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini alabilirler. Benzer Ģekilde, vitamin ve 
mineraller açısından tam ve yeterli alımda en sağlıklı ve en iyi yolun çeĢitli meyve ve sebzeleri 
içeren dengeli bir diyetle beslenme olduğuna uzmanların tümü katılmaktadır.  

Takviyeler, sağlıklı bir diyetin ikamesi olmasalar da bazı kiĢiler yaĢamlarının belli 
dönemlerinde takviyeleri kullanmayı tercih edebilirler. Örneğin, doktorlar bir bebek sahibi olmayı 
planlayan bayanlara nöral tüp defekti riskini azaltmak için folik asit takviyesi almasını tavsiye 
edebilirmektedir. Dünyanın belli bölgelerindeki tipik diyetlerin, örneğin zeytinyağı ve sebze oranı 
yüksek olan Akdeniz diyetinin kanser riskini azalttığı  belirtilmektedir.  

Bitkisel besin desteklerini de kapsayan gıda takviyeleri, artık hem geliĢmiĢ hem de 
geliĢmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkisel besin destekleri, ― tamamen 
doğal, güvenli ve hiç bir yan etkiye sebep olmaması‖  gibi sloganlarıyla kısa zamanda büyük bir 
pazara ulaĢmıĢlardır. Ancak, yapılan araĢtırmalar, birçoğunun PDE-5 inhibitörleri eklenerek 
tağĢiĢe uğradığını göstermektedir. Tüketicideki genel kanı ise, bitkisel desteklerin sentetik 
içeriklerden, ilaçlardan daha güvenli olduğu yönündedir. Fakat yapılan son araĢtırmalar, yukarıda 
da ifade edildiği gibi bunun aksi yönündeki sonuçları göstermektedir. Özellikle Çin ve Tayvan gibi 
uzak doğu menĢeli bitkisel ilaç ve besin desteklerinde fazla miktarda ağır metal ve üreticinin 
belirtmediği ilaçlara rastlanmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda, sadece onay almıĢ PDE-5 
inhibitörleriyle değil, onaylanmamıĢ PDE-5 analoglarıyla da yapılan tağĢiĢ vakaları rapor 
edilmektedir. Afrodizyak etkili bitkisel besin desteklerinde üreticiler, ürünlerinin etkisini arttırmak 
ve sadece biraz daha fazla kar elde etmek için ürünlerine sentetik PDE-5 inhibitörlerinden olan 
sildenafil ve thiosildenafil, thiomethiosildenafil, thiohomosildenafil, homosildenafil, acetildenafil, 
hidroksihomosildenafil gibi sildenafilin yapısal analoglarını sonradan ekleyebilmekte, bu durum 
halk sağlığı için tehlike oluĢturmaktadır. Literatürde sildenafil ve onun yeni analoglarıyla yapılmıĢ 
birçok tağĢiĢ vakası ve bu maddelerin tespiti için geliĢtirilmiĢ analiz yöntemleri vardır. 2002 
yılında Çin‘de yapılan bir araĢtırma sonucunda bitkisel besin desteği kapsüllerinde ortalama 
42,8mg/kapsül sildenafil sitrat tespit edilmiĢtir.  

Vitamin ve minerallerin diyetteki diğer besin maddeleri ve kimyasallarlara etkileĢim 
içerisine girerek pozitif etki yarattıkları kanıtlanmıĢtır. Diğer taraftan, belirli bir vitamin veya 
mineralin takviye olarak alımının diyet içerisinden alımından daha az yararlı etkiye sahip olduğu, 
hatta bazı durumlarda zararlı bile olabileceği de belirtilmektedir. AraĢtırmalar diyet yoluyla 
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yüksek miktarlarda beta karoten, vitamin, A, C, E ve folat tüketimi ile çeĢitli kanserlerin riskinin 
düĢüĢünün iliĢkili olduğunu gösterirken, bu vitaminlerin takviye olarak alımının genellikle kanser 
riskini azaltmadığını da göstermektedir.  

Takviyelerin, sadece yaĢamsal besinlerin yoksun fakir diyete sahip gruplarda kanser 
riskini azaltabilir gibi göründüğü ifade edilmektedir. Diyet takviyeleri ile ilgili çoğu çalıĢmada, 
yüksek dozda tek bir besinin kanserden korunmada bir yarar sağlamadığının gösterildiği de ifade 
edilmektedir. Takviyelerle yapılmıĢ olan iki ayrı çalıĢmada yüksek düzeylerde alımının kanser 
riskini azaltacağı yerde artıĢa neden olduğu anlaĢılmıĢ ve çalıĢma sonlandırılmıĢtır.  

Kanser riskinin azaltılması için multivitamin ve mineral haplarının etkinliğinin 
değerlendirildiği inceleme yazılarında, bu hapların kanser riskini azaltıp azaltmadığına dair yeterli 
kanıtın olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Genel olarak, diyet takviyeleri kullanımının kanser riskini 
azaltmadığı yönünde kanıtlar olduğu ifade edilmektedir. Örneğin, beta karoten içeren takviyelerin 
akciğer kanseri riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. Yine folatların yüksek düzeyde alımının kanser ve 
kardiyovasküler hastalıklar açısından bir risk faktörü olduğu belirlenmiĢtir. Benzer Ģeklide, doğal 
düzeyin üzerinde takviye olarak fazla miktarda likopen alımının da riskleri olduğu belirtilmektedir.   

Takviyelerin uzun periyotlarda yüksek dozlarda alımının sağlıksız olabilme durumları 
nedeniyle, sağlıklı bireyler için özellikle meyve ve sebzelerin bulunduğu sağlıklı gıdaların 
yenilmesi ile vitamin ve minerallerin alımının çok daha efektif olacağına iĢaret edilmektedir.  

Gıda takviyleri ile ilgili düzenlemeler bu bölümün sonunda verilmiĢtir.  
 

Selenyum 
Selenyum, ümmin sistemi koruyan ve tiroit fonksiyonlarının sağlıklı olmasını sağlayan 

ve diyetle çok düĢük düzeylerde alınması gereken bir mineraldir. Et, balık, ve deniz ürünleri, 
yumurta ve bazı huhubatlar baĢlıca selenyum kaynaklarıdır. Yine sarımsak, soğan ve brokoli gibi 
bazı bitkiler de topraktaki selenyumu bünyelerinde toplayabilirler. Dolayısıyla öğünlerde bu tip 
gıdaların bulunması yararlı olacaktır. Bitkilerdeki selenyum düzeyi yetiĢtirildiği topraktaki miktara 
bağlıdır. Topraktaki selenyum düzeyinin düĢük olduğu ülkelerde, yüksek olan ülkelere oranla 
bitkilerdeki miktarın düĢük olması doğaldır.  Diğer taraftan, bu konudaki araĢtırmalar devam 
etmekle birlikte, günlük diyette tavsiye edilen dozun altında selenyum alan bazı ülkelerde, örneğin 
Yeni Zelandalılarda bu durumun  sağlık problemlerine neden olmadığı belirtilmektedir.  

Selenyum ile kanser arasındaki iliĢki açık değildir. Yıllardır bilinen; selenyumca zengin 
toprakların bulunduğu alanlarda kanser çıkıĢ eğiliminin düĢük olduğudur. Bu kanıtın 
değerlendirildiği son zamanlı inceleme yazısında (review) selenyumun prostat kanseri riskini 
azaltıyor gibi göründüğü ve bazı araĢtırmalarda da kanında yüksek düzeyde selenyum bulunan 
insanlarda akciğer ve kolorektal (bağırsak) kanser riskinin düĢük olabileceği ileri sürülmektedir. 
Diğer araĢtırmalar selenyum takviyelerinin prostat, akciğer ve bağırsak kanser riskini azaltırken 
deri kanseri riskini arttırdığını ileri sürmektedir. Aynı zamanda, diyetinde zaten yeterli düzeyde 
selenyum alan erkeklerde takviyelerle selenyum alımının prostat kanseri riskini arttırabileceğini 
göstermiĢtir. Selenyumun kanserden korunmak için nasıl bir iĢlev gördüğü halen değerlendirme 
altında olmakla birlikte, kanserden korunmadaki etkisinin muhtemelen kansere neden olan hücre 
hasarını önlemesi yoluyla olduğu ileri sürülmektedir. 

Yüksek dozlardaki selenyum toksiktir. Selenyumun gerçekten güvenli ve efektif olduğu 
düzey henüz belirlenememiĢtir. Yeterli ve toksik düzeylerin çok yakın olması nedeniyle kanser 
dernekleri tarafından takviye olarak selenyum alımı önerilmemektedir. Selenyum alımında en iyi 
yol, selenyumun doğal kaynakları olan bir diyet yolu ile vucuda alımıdır. Uygun selenyum 
düzeyleri ile ilgili bir tavsiye yapılabilmesi için daha fazla araĢtırma gereklidir. 

 

 1.14.1.10. Gıda Takviyeleri ile Ġ lgili Mevzuat 
Gıda takviyeleri ile ilgili sektörün ve pazarın çok güçlü olduğu ABD‘de bitkisel besin 

desteklerinin üzerinde içeriğinin belirtilmesi zorunlu olup, piyasaya sürülmeden önce sağlıklı ve 
güvenli olmasının tüm sorumluluğu  üreticiye aittir. FDA piyasadaki güvenli olmayan bitkisel 
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besin desteklerine karĢı önlem almaktan sorumludur. Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi (FDA), PDE-
5 inhibitörleriyle tağĢiĢ yapılmıĢ birçok marka bitkisel besin destekleri tespit etmiĢ ve bunlarla 
ilgili gerekli önlemleri almaktadır. FDA çoğu zaman firmalara ürünlerini piyasadan çekmesini 
tavsiye etmekte ya da ürünleri tamamen yasaklamaktadır. Ülkemizde ise Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı bitkisel besin desteklerine ruhsat vermekte ve güvenli olmayan ürünlere karĢı önlem 
almaktadır. 

5179 No‘ lu Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname‘nin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun‘da yer alan tanıma göre; ―Takviye Edici 
Gıda: Bir ya da birden fazla besin ögeleri; vitamin, mineral, protein, bitki, botanik, bitkisel 
kaynaklı maddeler, amino asitler ve benzeri bileşenler ile bunların konsantresi ve/veya 
ekstraktlarından oluşan ve günlük alım dozu belirlenmiş ürünler‖  dir. 11.06.2010 tarihinde kabul 
edilen, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girerek 5179 sayılı Kanun yerine geçen 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nda ise; “ Takviye Edici 
Gıdalar: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, 
yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri 
bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin 
konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık 
toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanılarak günlük 
alım dozu belirlenmiş ürünler‖  Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Aynı Kanun‘un ―Gıda ve yemde 
izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklam ile tüketici haklarının korunması‖  baĢlıklı 24/3 
maddesine göre; ―gıda ile ilgili özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın ve yemin 
şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, tasarlanma ve sergilenme şekli, her tür 
yazılı veya görsel basın aracılığı ile sunulan bilgi dahil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklamı ve sunumu 
tüketiciyi yanıltıcı şekilde yapılamaz‖  Ģartı getirilmiĢtir. Bu Ģartın ihlalinde de Kanun‘un 8. Bölüm, 
Madde 40/1-k da verildiği üzere, cezai müeyyide olarak da ; ―24’ünci maddenin üçüncü fıkrasına 
aykırı hareket eden üretim yerlerine onbin Türk Lirası, parakende işyerlerine bin Türk lirası idari 
para cezası verilir. Fiilin, ticari reklam, ilan veya etiket yoluyla gerçekleşmesi halinde 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Etiketteki beyan bilgileri ile 
içeriğinin ve analitik değerlerinin uyuşmaması halinde beşbin Türk Lirası idari para cezası 
verilir‖  hükmü getirilmiĢtir.  

5179 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı kapsamında; gıda takviyelerinin bileĢiminde 
bulunan bitkiler Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından oluĢturulmuĢ olan ―Bitki DanıĢma Kurulu 
Komisyonu‖ tarafından değerlendirilmiĢtir. OluĢturulan Bitki Listesine göre ürünlere üretim yada 
ithal izni düzenlenmiĢtir. Bitki Listesinde 451 pozitif ve 90 negatif olarak değerlendirilmiĢ olan 
toplam 541 tane bitki bulunmakta olup, liste www.kkgm.gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. 
Bugüne kadar gıda takviyesi konusunda; 89 adet iĢletmeye ÇalıĢma Ġzin Belgesi ve 1499 adet Gıda 
Üretim Ġzin Belgesi Bakanlıkça düzenlenmiĢtir.  

Bitkisel ürünlerle ilgili bir diğer mevzuat, Sağlık Bakanlığının 06 Ekim 2010 tarihinde 
―Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği‖  ile düzenlenmiĢtir. Bu yönetmeliğin amacı, insan 
sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden 
hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların ruhsatlarını vermek, etkililik, güvenlilik 
ve kalitesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir. Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği, insan sağlığını koruyucu ve tedavi 
edici etkileri olan ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin endüstriyel olarak üretilmesi  veya ithal 
edilmesi ile ilgili baĢvuruların değerlendirilmesi, gerekli ruhsatların verilmesi ile bunlar için ruhsat 
baĢvurusunda bulunan ve/veya ruhsat verilmiĢ olan gerçek ve tüzel kiĢileri kapsamaktadır. 
Takviye edici gıdalar ve bitkisel içerikli kozmetik ürünler ise bu Yönetmelik kapsamı dıĢındadır. 
Ancak, bu ürünlerin endikasyon bildirerek piyasaya arzı, tanıtımının yapıldığının tespiti hâlinde bu 
Yönetmeliğin idari yaptırım ile ilgili hükümleri bu ürünler hakkında da uygulanmaktadır. 
Dolayısıyla,  söz konusu Yönetmelik yalnızca, insan sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan 
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ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkileri kapsamakta olup 5179 sayılı Kanun ya da 5696 sayılı 
Kanun‘da tanımlanmıĢ olan ürünlerle ilgili hususları kapsamamaktadır. 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığınca Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel 
Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği gıdalara iliĢkin sağlık 
beyanlarının yapılabilmesine izin verilmektedir. Takviye edici gıdalara iliĢkin yapılabilecek sağlık 
beyanları da bu çerçevede değerlendirilmektedir. Ancak bu beyanlar endikasyon anlamına 
gelmemektedir. Bu beyanlara örnekler Ģu Ģekildedir: ―DüĢük yağ / düĢük doymuĢ yağ / düĢük 
kolesterol kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur‖ ; ―DüĢük sodyum yüksek kan 
basıncı riskinin azalmasına, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur‖ ; ―EPA/DHA 
kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.‖ ; ―Kalsiyum kemik ve diĢlerin geliĢmesine 
ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur‖ ; ―Prebiyotikler sindirim ve bağıĢıklık sistemini 
düzenleyen ve destekleyen probiyotik bakterilerin bağırsakta geliĢimini ve yaĢamını destekler.‖ ;  
―DHA beynin normal geliĢimi ile göz ve sinir sisteminin geliĢimine yardımcı olur.‖ ; ―Soya 
proteini kolesterol oranını düĢürmeye; düĢük kolesterol kalp ve damar sağlığının korunmasına 
yardımcı olur.‖  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına göre, içeriğinde bitkisel bileĢenler bulunan ve ―Gıda 
Takviyesi‖  adı altında ithal edilen ya da yurtiçinde üretilerek satıĢa sunulan ürünlere iliĢkin olarak 
değiĢik mecralarda yayımlanan ticari reklam ve ilanlarda, söz konusu ürünlerin, zayıflamaya veya 
kilo almaya yardımcı olduğunun, baĢta kanser olmak üzere, kolesterol, Ģeker, tansiyon, sedef, 
egzama, kalp, karaciğer, üriner ve genital sistem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığı önleyebileceği 
veya tedavi edebileceği yönünde etkilere sahip olduğunun iddia edildiği tespit edilen ürünlerle 
ilgili beyanlar usulsüz olarak yapılan beyanlardır. Piyasada bu etkilere sahip olduğu iddia edilen 
ürünleri, Ġthalat ya da üretim izni olmadığı halde yalan beyanla Bakanlıktan izinli olduklarını ilan 
etmekte, baĢka firmalara ait ithalat ya da üretim izni tarih ve sayılarını kendi ürünlerine aitmiĢ gibi 
göstermekte, ya da bu ürünlere ait Bakanlıktan insanların günlük tükettikleri gıdalara ek olarak 
takviye edici gıda niteliğinde verilen ithal ve üretim izinlerini beyan ve taahhüt ettiklerinin dıĢında 
etiket, ambalaj ve reklamlarla satıĢa sunarak tüketiciyi yanıltmaktadırlar.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı üretim ve ithal izni verilen ürün isimleri, üretim ve ithal 
izni tarih ve sayıları ile üretici ve ithalatçı firma isimleri www.kkgm.gov.tr internet sitesi ana 
sayfasında yayınlanmıĢtır. 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, yukarıda sıralanmıĢ olan hususların düzeltilmesi, 
sorumlular hakkında yasal iĢlem uygulanması için hali hazırda yürütülen denetimlerini 
sürdürdüğünü belirtmektedir. Yine Bakanlık tarafından, takviye edici gıda olup kaçak yollardan 
ülkemize giriĢi yapılan ve satıĢa sunulan ürünler ve firmalarla ilgili ayrıca; takviye edici gıda adı 
altında ilaç gibi tanıtılarak insan sağlığına zararlı madde (ilaç etkin mad. vb.) ihtiva ettiği tespit 
edilen ürünler ile ilgili toplam 13 ürün ve satıĢa sunulduğu 268 internet sitesi hakkında 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, RTÜK, Rekabet 
Kurumu ile birlikte bu ürünlerle ilgili yanlıĢ beyan ve halkın yanıltılmasını önlemek amacıyla 
çalıĢmaların yürütüldüğü belirtmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Mevcut raporlara göre, kanser riski ile ilgili spesifik bir gıdanın kanserojenitesinden 

bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte, yapılan çalıĢmalar, yüksek miktarda kırmız et, 
değiĢik tekniklerle dayanıklılık kazandırılmıĢ et, tuzla muhafaza edilmiĢ et ile tuzun mide ve 
kolorektal kanser riskini arttırabileceğini göstermiĢtir.  

Günümüzde, teknolojik geliĢmelere bağlı olarak gıda muhafaza teknikleri de 
geliĢtirilmiĢ, halk sağlığı açısından daha güvenli muhafaza tekniklerinin kullanımına baĢlanmıĢtır. 
Bu kapsamda, pazara arz edilen birçok gıdanın muhafazasında tek baĢına tuzla muhafaza tekniği 
gibi geleneksel yöntemlerin yerine, üretilen ürünün özelliğine bağlı olarak soğukta muhafaza ile 
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desteklenme gibi daha güvenilir tekniklerin kullanımına geçilmiĢtir. Yine tuz ve nitrat ve nitritlerin 
kullanımına bağlı risklerin kontrol altına alınmasına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıĢ, aĢırı 
tuz kullanımının önlenmesi için bilinçlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.  

AraĢtırmalar meyve ve sebze tüketiminin yüksek olduğu diyetlerin bu kanserlerin riskini 
düĢürebildiğine de iĢaret etmektedir. Diyette kalori kısıtlamasının da çok sayıdaki kanser tipinin 
riskini düĢürebileceği gösterilmiĢtir. Tüm bu nedenlerle, bilim adamları, tam tahıl, mevye ve 
sebzece zengin, kalorisi kısıtlanmıĢ diyetle beslenmeyi önermekte ve yüksek yağlı gıda, kırmızı et, 
tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ gıdaların yüksek düzeylerde tüketilmemesi gerektiğini 
bildirmektedir.  

Birincil gıdanın (avlanma ve balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler dâhil olmak üzere 
topraktan ve hayvan yetiĢtiriciliğinden elde edilen üretim ürünleri) üretiminde kullanılan 
kimyasalların belli bir disiplin altına pazarlanması ve kullanımına yönelik düzenlemeler 
mevcuttur. Ancak bu düzenlemelerin yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle konu ile ilgili ek 
düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Mevzuat düzenlemelerinin geliĢtirilmesi sırasında, beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistem de dikkate alınmalı ve yeni düzenlemeler gecikmeksizin hayata 
geçirilmelidir. Ġlaç satıĢ ve kullanımı bu yolla etkin olarak kontrol edilebilir yapıya dönüĢtürülmeli 
ve sistem yetkili otorite tarafından güvence altına alınmalıdır. 

Tüketilen gıdaların kanserden korunmada ve kanseri önlemedeki rolü hakkında halkın 
doğru bilgilendirilmesi de önemlidir. Bu nedenle,  yetkili kurum ve kuruluĢlarca bu konuda halkın 
doğru bilgilendirilmesini teminen gerekli tedbirler alınmalı, bu alandaki mevcut düzenlemeler 
gözden geçirilerek bu konuda yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne 
geçilmesi güvence altına alınmalıdır.  
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1.15. MESLEĞE BAĞLI  KANSERLER 
 1.15.1. Mesleğe Bağlı Kanser Nedenleri 

Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansı kanser oluĢunda rolü olan maddeleri 4 ana grupta 
ele almaktadır. Gruplamada, etkenin kanser meydana gelmesindeki rolü dikkate alınmaktadır. 
Laboratuvar çalıĢmaları ve epidemiyolojik kanıtlar kullanılmak suretiyle kanser yapıcı özellik 
bakımından belirlenen gruplar Ģu Ģekildedir: 

 

Grup 1. Kesin kanserojen maddeler: 
Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser yapıcı özellik bakımından yeterli 

kanıt vardır. Ġnsanda kanser yaptığı kesin olarak kanıtlanmıĢ maddeler arasında asbest, aromatik 
aminler, benzen, krom, nikel gibi etkenler vardır. Bu grupta yer alan maddelerin baĢlıcaları ve 
ilgili çalıĢma alanları ile kanser türleri Tablo 32'de görülmektedir. 

 
Tablo 32. Ġnsanda Kanser Yaptığı Kesin Olan Maddelerin BaĢlıcaları (Grup-1) 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 

http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_916.pdf
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_916.pdf
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Grup 2 A. Muhtemel kanserojen maddeler: 
Bu gruptaki maddelerin kanser yapıcı özellikleri kesin olmamakla birlikte bu açıdan 

güçlü kanıtların varlığı söz konusudur. Bu maddelerin baĢlıcaları Tablo 33'te görülmektedir. 

 
Tablo 33. Ġnsan Ġçin Muhtemel Kanserojen Maddelerin Bazıları (Grup 2A) 

  
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 
Grup 2 B. ġüpheli kanserojen maddeler:  
Bu maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından yeterli kanıt yoktur, ancak 

bu konuda zayıf bazı ipuçları vardır. 
 

Grup 3. Grup 1 ve Grup 2'de yer almayan maddeler:  
Bu maddelerin kanser oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler 

elde edilmekle birlikte bu konudaki bilgiler çeliĢkilidir. 
 

Grup 4. Ġnsanda kanser yapmayan maddeler:  
ÇalıĢmalar sonucunda insanda kanser meydana getirme özelliği bakımından herhangi 

kanıt bulunamamıĢ olan maddeler bu grupta yer almaktadır. 
Kanserojen maddelerin gruplaması bu Ģekilde yapılmakla birlikte, bu gruplarda yer alan 

madde ve etkenler zaman içinde değiĢiklik gösterebilmektedir. ÇalıĢmalar sonucunda elde edilen 
kanıtlar değiĢince madde veya etkenin bulunduğu grup da değiĢmektedir. 

 

 1.15.2. Mesleğe Bağlı Kanser Türleri 
Mesleğe bağlı kanser türleri arasında en fazla olanı akciğer kanseridir. Mesleksel 

etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserler arasında akciğer kanserinden baĢka deri kanseri, mesane 
kanseri, lösemi sık görülen türlerdir. Görüldüğü gibi mesleksel etkilenmeye bağlı olarak ortaya 
çıkan kanserler de tür olarak diğer kanserlerden farklı değildir. Bu nedenle bir kanserin mesleksel 
etkilenme sonucu meydana geldiğini değerlendirme bakımından en önemli husus, hastanın çalıĢma 
hayatı ile ilgili öyküsünün doğru ve ayrıntılı olarak alınmasıdır. Kanserli bir hasta kanser riski 
yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma öyküsü dikkate alınmalı ve hastalığın 
oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. KiĢiler çalıĢma yaĢamı boyunca birden 
fazla iĢte çalıĢmıĢ olduklarından, yalnızca hastanın son olarak çalıĢmakta olduğu iĢin öğrenilmesi 
hastalıkla meslek arasında iliĢki kurmak bakımından yeterli olmayabilir. Son çalıĢma alanının 
yanısıra hastanın önceki iĢleri ile  ilgili bilgi almakta yarar vardır. 
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Bütün kanserlerin ortalama % 5 kadarının mesleksel etkilenme sonucu meydana 
gelmesine karĢılık, akciğer kanserlerinin % 15 kadarının mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıktığı 
hesaplanmaktadır. Buna karĢılık örneğin sindirim sistemi kanserlerinde mesleksel faktörlerin rolü 
ancak % 1 dolayındadır. Mesleğe bağlı kanserler diğer kanserlere göre daha genç yaĢlarda görülür. 
Kanser riskinin yüksek olduğu iĢlerde çalıĢanlar daha çok erkekler olduğundan, mesleğe bağlı 
kanserler de erkeklerde daha fazladır. 

Akciğer kanseri: Ġnsanlarda en sık görülen kanser türlerindendir. Etiyolojisi bakımından 
en önemli faktör sigara olmakla birlikte mesleksel etkilenmenin de akciğer kanseri oluĢunda 
önemli rolü vardır. Bugünkü bilgilere göre erkeklerdeki akciğer kanserlerinin % 15 kadarı, 
kadınlardaki akciğer kanserlerinin de % 5 kadarının nedeni iĢyerlerinde karĢılaĢılan etkenlerdir. 
Akciğer kanserine neden olan mesleksel faktörler arasında en çok bilinen faktör asbesttir. Asbestin 
farklı türleri arasında mavi asbest olarak bilinen crocidolite formun kanser yapıcı özelliği daha 
fazladır, beyaz asbestin (chrysotile asbest) bu yönde fazla önemi yoktur. Akciğer kanseri meydana 
gelmesi bakımından asbest maruziyeti ile sigara içilmesi arasında iliĢki vardır. Sigara ve asbest 
birbirinden bağımsız olarak akciğer kanserine neden olur. Ancak bu iki faktörün birlikte olması 
durumunda akciğer kanseri riski çok artmaktadır. Asbest dıĢında arsenik, kloro metil eter, krom, 
silis tozu, nikel, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve radon gazı da akciğer kanserine yol açar. 

Mezotelyoma: Bu hastalığın oluĢunda bilinen tek etken asbest ve lif yapısındaki erionit 
ve benzeri diğer maddelerdir. Mezotelyoma olgularının hepsi mesleksel veya çevresel asbest 
etkilenimi sonucu olur. Asbest iĢinde çalıĢanlar arasında mezotelyoma görüldüğüne iliĢkin ilk 
bulgular 1940'lı yıllarda yapılmıĢtır. Daha sonra 1960 yılında Wagner, 1964 yılında da Selikoff 
asbest iĢçilerinde mezotelyomanın sık görüldüğünü epidemiyolojik çalıĢmalara dayalı olarak 
ortaya koymuĢlardır. Mezotelyoma olgularının % 90 kadarı plevrada, % 10 kadarı da peritonda 
meydana gelir. Hastalık çoğunlukla mavi (crocidolite) asbest ile çalıĢanlarda görülmektedir. 
Ülkemizde mesleğe bağlı etkilenim sonucu meydana gelen mezotelyoma olgusu bilinmemektedir, 
ancak çevresel asbest ve erionit etkilenimine bağlı (NevĢehir Bölgesi‘nde Prof. Dr. Ġzzettin BarıĢ 
ve arkadaĢlarının gerçekleĢtirdiği çalıĢmalar sonucu) çok sayıda mezotelyoma olgularının varlığı 
bilinmektedir.  

Lösemi ve diğer hematolojik malign hastalıklar: Bu hastalıkların oluĢunda rolü olan 
mesleksel faktörler arasında iyonizan radyasyon ve benzen en önemli olanlardır. Bunlar dıĢında 
asbest maruziyeti, tarım iĢleri, lastik endüstrisi ve triklor etilen maruziyeti de hematolojik malign 
hastalıkların meydana gelmesi bakımından önemlidir. 

Mesane kanseri: Mesleksel etkilenim ile iliĢkisi çok uzun zamandan beri bilinen bir 
kanser türüdür. Aromatik amin maruziyeti mesane kanseri oluĢunda önemli etkendir. Bu kanserin 
oluĢu bakımından baĢlıca riskli iĢler arasında boya ve lastik endüstrisi sayılabilir. 

Karaciğer hemanjiyo sarkomu: Çok ender bir tümör olan anjiyo sarkom plastik 
endüstrisinde çalıĢanlarda görülen bir hastalıktır. Plastik endüstrisinde polivinil klorür (PVC) 
plastiğin ilkel maddesi olan vinil klorür monomerine (VCM) maruziyetin bu hastalığa neden 
olduğu bilinmektedir. 

Meme kanseri: Kadınlarda görülen en sık kanser türü olan meme kanserinin meydana 
gelmesinde emzirmenin koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Profesyonel meslek sahibi 
kadınlarda (doktor, avukat, diĢ hekimi, hemĢire vs.) meme kanseri daha sık görülmektedir. Ayrıca 
kimya sanayinde ve ilaç endüstrisinde çalıĢanlarda, kuaförlerde meme kanseri riski yüksektir. 

Prostat kanseri: Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde ileri yaĢlardaki erkeklerde çok sık görülen 
prostat kanserinin oluĢunda beslenme alıĢkanlıklarının yanısıra mesleksel ve çevresel etkilenimin 
de rolü olduğu düĢünülmektedir. Hastalık 50 yaĢın altındaki erkeklerde çok ender görülür. Prostat 
kanserinin sık görüldüğü meslekler arasında çiftçilik, öğretmenlik, kaynak, metal iĢleri, tekstil 
iĢleri, lastik sanayi, pil yapımı gibi iĢler vardır. Kadmiyum maruziyeti ile prostat kanseri meydana 
gelmesi arasında iliĢki olduğu ortaya konmuĢtur. 

Beyin tümörleri: Çok sık bir tümör türü olmamakla birlikte konumu itibarıyla yaĢamsal 
önem taĢıyan ve değiĢik klinik ve patolojik türleri olan tümörlerdir. Bazı mesleksel faktörlerin 



- 204 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

beyin tümörü meydana gelmesinde rolü olduğu Ģeklinde kanıtlar vardır. Bu maddeler arasında 
vinil klorür, formaldehit, bazı çözücüler, kurĢun, iyonizan radyasyon ve elektromanyetik alanlar 
sayılabilir. Tarım iĢçileri, itfaiyeciler, petrol rafinerisinde ve lastik sanayisinde çalıĢanlar arasında 
beyin tümörleri riski yüksek bulunmaktadır. 

Deri kanseri: Vücudun en büyük organı olması nedeniyle deri kanseri en sık görülen 
tümörlerdendir. Hem melanom hem de melanom dıĢı deri kanserlerinin meydana gelmesi 
bakımından ultraviyole ıĢını maruziyetinin etkisi olduğu bilinmektedir. Bunun dıĢında mesleksel 
faktörler olarak arsenik, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve iyonizan radyasyonun da deri 
kanseri oluĢunda rolü vardır. 

Sayılan kanserlerden baĢka endometrium kanseri, serviks kanseri, over kanseri, serviks 
kanseri, tiroit kanseri, mide kanseri, kolorektal kanserler, pankreas kanseri gibi diğer bazı 
kanserlerin oluĢunda da mesleksel faktörlerin rolü olduğu konusunda bilgiler vardır. 

 

 1.15.3. Mesleğe Bağlı Kanserlerden Korunma 
Her hastalık için değiĢik ölçülerde korunma olanaklıdır. Ancak mesleğe bağlı 

kanserlerde korunma daha olanaklıdır. Çünkü kanserin nedeni açık olarak bilinmektedir ve iĢ yeri 
ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. Bu nedenle mesleğe 
bağlı kanserler "korunulabilir" olmaktan öte "korunulması gereken" kanserlerdir. 

Hastalıklardan korunma, birincil-ikincil-üçüncül düzeyler olmak üzere üç düzeyde 
yapılabilir. Bunlar arasında en etkili korunma yaklaĢımı birincil düzeyde korunmadır. Bir 
hastalıkta birincil düzeyde korunma sağlamak için  kiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının 
önüne geçilmeli, kiĢinin etkenle teması önlenmelidir. Bu yaklaĢım iĢ sağlığı uygulamaları 
bakımından çok temel bir yaklaĢımdır. Mesleğe bağlı kanserlerin nedeni açık olarak bellidir ve 
kiĢiler bu etkenle iĢ yeri ortamında, iĢin yürütümü sırasında karĢılaĢmaktadır. Bu durumda iĢ 
yerinde alınacak bir dizi teknik koruma yaklaĢımı ile kiĢinin etkenle teması kesin bir Ģekilde 
ortadan kaldırılabilir. Bu amaçla yapılabilecek uygulamalardan baĢlıcaları Ģu Ģekildedir: 

1. Kanserojen maddeyi kullanmama: En etkili korunma Ģeklidir. Bu uygulamanın 
esası, kanserojen maddenin yerine baĢka bir maddenin kullanılmasıdır (ikame). Örneğin benzenin 
sakıncaları ortaya konduktan sonra benzenin açık olarak kullanımı (çözücü, yapıĢtırıcı amaçla 
kullanımı) yasaklanmıĢtır. Bu alanlarda benzen yerine kanser yapıcı özelliği olmayan baĢka 
maddeler (önceleri toluen, ksilen, daha sonra stiren, hekzan vs.) kullanıma sokulmuĢtur. Benzeri 
Ģekilde asbest yerine de lif yapısında sentetik olarak üretilen bazı maddeler kullanılmaya 
baĢlanmıĢtır. 

2. Kapalı sistem: Bazı durumlarda çalıĢma hayatının sürmesi bakımından sakıncalı 
maddeleri kullanma zorunluluğu söz konusudur. Bu durumlarda zararlı maddenin kapalı sistemler 
içinde çalıĢtırılması yolu ile kiĢilerin bu madde ile temasının önüne geçilebilir. Örneğin radyoaktif 
maddelerin kullanımında bu yaklaĢım geçerli bir kullanım yoludur. 

3. Ayırma (izolasyon): Bazen sakıncalı olan iĢlemin tümü ile ayrılması söz konusu 
olabilir. Sakıncalı olan iĢlem iĢ yerinin yalnızca bir bölümünde ise, bu bölümün diğer bölümlerden 
ayrılması Ģeklinde uygulama yapılabilir. Bu Ģekilde iĢ yerinde bulunan kiĢilerin büyük bölümünün 
zararlı madde ile teması önlenmiĢ olur. Ayrılan riskli bölümde çalıĢanlar ise özel koruma 
yöntemleri ile korunabilir veya olanak varsa bu bölümde robot çalıĢtırılması yoluna gidilebilir. 

4. Havalandırma: ÇalıĢma hayatında sık olarak baĢvurulan bir koruyucu yöntem de 
havalandırmadır. Zararlı maddeler çoğunlukla vücuda solunum yolundan girer. Bu yüzden 
kiĢilerin zararlı madde ile temasının kesilmesi bakımından havalandırma sisteminin, solunum 
seviyesinin daha altındaki bir düzeyden havayı emip ortamdan uzaklaĢtırması gerekir. Bu tür 
havalandırmaya "boĢaltıcı havalandırma" adı verilir. 

5. KiĢisel koruyucu malzeme kullanımı: Zararlı maddenin oluĢtuğu yerde, kaynağında 
kontrol altına alınması amacı ile yapılan bütün uygulamalara rağmen halen kiĢilerin etkilenme 
olasılığı varsa, bu durumda kiĢisel koruyucu malzemelerin kullanımı yoluna gidilir. Zararlı madde 
ile temas en çok solunum yolu ile olduğundan, koruyucu malzeme de öncelikle solunum yolundan 
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etkilenmeyi önleyici olarak maskeler Ģeklinde olabilir. Maske dıĢında koruyucu giysi, özel 
eldivenler, ayakkabılar, yüzü ve gözleri korumak üzere uygun gözlükler vb. çeĢitli koruyucu 
malzeme kullanılabilir. Ancak bu konuda titizlikle üzerinde durulması gereken bir nokta, kiĢisel 
koruyucu malzeme kullanımının son çare olarak devreye girmesi gereğidir. KiĢisel koruyucu 
malzemenin kullanılmasından önce, etkenin kaynağına yönelik olarak yukarıda sayılan 
uygulamalardan bir veya birkaçı uygulanmalı, etkenin kaynağında kontrolü amacı ile yapılan 
bütün çabalar sonunda eğer gerekiyorsa kiĢisel koruyucu malzeme kullanımı yoluna gidilmelidir. 
Kaynağa yönelik önlemleri almadan korunmayı yalnızca kiĢisel koruyucu malzeme ile yapmaya 
alıĢmak hatalı olur. 

6. Diğer önlemler: Yukarıda sayılan uygulamalara ek olarak bazı idari (yönetsel) 
yaklaĢımlarla koruyucu çalıĢmalara katkı sağlanabilir. Örneğin maruziyet süresinin kısaltılması 
bakımından tehlikeli maddelerle çalıĢılan iĢlerde günlük çalıĢma süresi kısadır. Bu tür bir önlem 
radyoaktif maddelerle ve radyasyonla ilgili iĢlerde çalıĢanlara uygulanmaktadır. Günlük çalıĢma 
süresinin kısa olmasının yanısıra tehlikeli maddelerle çalıĢanların belirli bir program içinde 
dönüĢümlü (rotasyonel) olarak çalıĢtırılması da koruyucu amaçla uygulanan yöntemlerdendir. 

Sayılan birincil korunma uygulamalarına ek olarak tehlikeli iĢlerde, özellikle kanserojen 
maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilir. Bu yolla 
herhangi sağlık bozulması erken dönemde saptanabilir. Bu yaklaĢım koruyucu sağlık hizmetleri 
bakımından ikincil korunma olarak adlandırılır. Bir sağlık sorunu erken dönemde yakalandığında 
alınacak önlemlerle ilerlemesinin önüne geçilebilir ve kiĢinin sağlığına kavuĢması sağlanabilir. 
Ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢan kiĢilerin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi gereği iĢ 
sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilmiĢtir. 

Hastalıklarda üçüncül düzey korunma ise, hastalık ortaya çıktıktan sonra en etkili Ģekilde 
tedavi edilmesidir. Bu korunma, hastalıktan çok, hastalığın olumsuz etkilerinden korunma 
anlamındadır. Bu durumda üçüncül korunma hastanın yaĢamının uzatılması ve yaĢam kalitesinin 
yükseltilmesi çalıĢmalarıdır. 

Mesleğe bağlı kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere, hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlığa etkileri, etkilenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

 

 1.15.4. Mesleki Kanserlerin YoğunlaĢtığı Meslek Kolları  
1) Madencilik ve iliĢkili iĢ kolları (Asbest madenciliği, kuartz madenciliği, arsenik madenciliği, 

demir madenciliği, fosfor madenciliği, kromit cevheri iĢlemleri, nikel ve kadmiyum madeni ile 
yapılan iĢlemler, dolaylı biçimde erionit gibi fibröz zeolitlere maruz kalınan iĢlemler, 
paslanmaz çelik ve metal bileĢiklerle yapılan endüstriyel iĢlemler).  

2) Metal ve metal alaĢımları ile iliĢkili sektörler (Kaynakçılar ve lehimciler, dökümhane iĢçileri, 
metal geri dönüĢümü iĢiyle uğraĢanlar, maden tasfiye ve atık iĢlemleri, metal kaplama iĢiyle 
uğraĢanlar, galvanizleme iĢinde çalıĢanlar, elektrik malzemeleri üretimi, uzay ve elektronik 
endüstrisi, nükleer silah yapımı ve nükleer reaktörler) 

3) Cam endüstrisi 
4) Plastik endüstrisi, plastik ve sentetik kauçuk üretimi, PVC üretimi 
5) Ġzolasyon malzemesi üretimi 
6) Boya üreticileri, vernik, boya sökücü ve sentetik reçinelerle çalıĢanlar 
7) Kimya endüstrisi, kimyasal madde üretimi 
8) Sterilizasyon iĢinde çalıĢanlar (etilen oksid) 
9) Pestisid ve insektisid üretimi  
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TÜRKĠYE’DE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN DURUM  
 
Tablo 34. Türkiye‘de Meslek Hastalıkları Açısından Durum 

SSK‘ya kayıtlı iĢçi sayısı                    9.300.000 

Saptanan meslek hastalığı sayısı                    1208 

Beklenilen meslek hastalığı sayısı                    111.600 (% 1.2) 

Saptayamadığımız meslek hastalığı sayısı                    110.500 

Tüik projeksiyonu ĠĢ Kazası (% 2.8): 260.000 
Meslekle Ġlgili Hastalık (% 3.7):    

345.000 

Kaynak: Dr. Hınç YILMAZ'ın sunumu 
 
Dünyada ölümler içerisinde kanser nedenli ölümlerin % 6-10‘u, koroner arter ve 

serebrovasküler hastalık nedenli ölümlerin % 5-10‘u, kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedenli 
ölümlerin % 10-12‘si meslekle ilgili bulunmuĢtur. Türkiye‘de de kayıtlı ölümler (kanser, kalp ve 
KOAH‘a bağlı) içerisinde yıllık en az 3017 ölümün mesleki hastalıklara bağlı olduğu 
düĢünülmektedir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserler arasında baĢta akciğer kanseri olmak 

üzere, deri kanseri, mesane kanseri, lösemi en sık görülen kanserlerdir. Mesleksel kanserler 
korunulabilir kanserler olduğundan, iĢ yeri ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma 
baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. KiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının önüne geçilmeli, kiĢinin 
etkenle teması önlenmelidir. Ayrıca, kanserojen maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar 
aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

Kanserli bir hasta kanser riski yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma 
öyküsü dikkatle alınmalı ve hastalığın oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. 

Mesleksel kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlık etkileri, etki lenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

Ülkemiz için mesleksel kanserlerin önlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 
açısından aĢağıdakiler önerilmektedir: 
- Kanser hastalığının erken belirleyicisi bulunmamaktadır. Mesleki kanseri engellemenin tek 

yolu maruziyetin engellenmesidir. 
- Öncelikle ülkemizdeki mesleki kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının envanteri (dökümü) 

çıkarılmalı ve bu iĢ kollarına yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır.  
- Bu iĢ kollarındaki iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki eksiklikler ivedilikle giderilmeli, 

periyodik muayenelerin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalı, periyodik muayenede 
sahteciliğin önüne geçecek uygulamaların altyapısı hazırlanmalıdır. 
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- Sadece mesleki kanserler değil, tüm meslek hastalıklarını kapsayacak, toplumun tümüne 
eksiksiz ulaĢacak bir hedef doğrultusunda yapılanma gerçekleĢtirilmelidir.  

- Meslek hastalığı tanısı multidisipliner bir yaklaĢımla ele alınmalıdır. 
- Mesleki maruziyetin bilimsel saptayıcısı olan toksikolojik ve mikrobiyolojik analizler ön plana 

çıkarılmalı, bu analizlerin sadece hastalık etkeninin saptanmasında değil, kanuni delil teĢkil 
etme noktasındaki ağırlığı da unutulmamalıdır.  

- Bu noktada toksikologlar, iĢ sağlığı uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve epidemiyologlar, 
ergonomistler, iĢ psikologları gibi destek unsurlarının önü açılmalı ve bu konudaki uzmanların 
iĢ sağlığı alanına yönelmesi teĢvik edilmelidir.  

- BaĢta çalıĢanlar olmak üzere tüm toplumun farkındalığının bu sorunun üstesinden gelmede en 
büyük güç olacağı akıldan çıkarılmamalı; yazılı ve görsel basın unsurları, okul içi ve sonrası 
eğitimler gibi dinamikler kullanılarak toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır.  

- Ülkemizin sanayi alanındaki muazzam iĢgücü göz önünde bulundurularak, kolay ulaĢılabilir, 
iĢgücünü ve iĢ akıĢını aksatmayacak bir iĢ sağlığı hizmeti sunan bir model benimsenmelidir. 
Tasarlanan modelde hazırdaki dinamik unsurların kullanılması model oluĢumunda maliyeti en 
az düzeye indirgeyeceği gibi iĢlevsellik kazanma sürecini de kısaltacaktır. Modelin tam olarak 
hayata geçmesiyle GSMH‘nın % 1-3‘ünü oluĢturan yükün en aza ineceği ve insan sağlığının 
her Ģeyden değerli olduğu anlayıĢının hakim olduğu bir sürece girileceği kuĢkusuzdur. Bu 
konudaki atılımların en hızlı Ģekilde yapılması ve bugüne kadar tam olarak çözülememiĢ bu 
sorunun üstesinden gelinmesi artık kaçınılmazdır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM  
2. DÜNYADA KANSER SORUNU 
2.1. KANSERĠN DÜNYADAKĠ ÖNEMĠ, HASTALIK YÜKÜ VE KANSER 

KONTROL POLĠTĠKALARI  
 
Kanserin kontrol altına alınması hususunda önceliklerin belirlenebilmesi için kanser 

yükünün insidans (ortaya çıkan yeni vakalar) ve ölüm sayısı cinsinden tahmin edilmesi 
gerekmektedir. 

 
 ġekil 49. GeliĢmiĢ/Az GeliĢmiĢ Ülkelerde Kadınlarda/Erkeklerde En Yaygın Kanser 
Türlerinin Ġnsidans ve Ölüm Rakamları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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En son uluslararası verilere göre 2008 yılı tamamında 12,400,000 (12,4 milyon) ortaya 

çıkan yeni vaka ve 7,6 milyon ölüm meydana gelmiĢtir. Ġnsidans yönünden dünyada en yaygın 
kanserler akciğer (1,52 milyon), meme (1,29 milyon) ve kolorektal (1,15 milyon) kanserleridir. 
Kötü prognoz nedeniyle akciğer kanseri aynı zamanda en fazla ölüme (1,31 milyon) neden olan 
kanserken onu mide kanseri (780.000 ölüm) ve karaciğer kanseri (699.000 ölüm) izlemektedir.  

ġekil 49‘da en yaygın kanser türlerinin geliĢmiĢ (Avrupa, Kuzey Amerika, 
Avustralya/Yeni Zelanda ve Japonya) ve az geliĢmiĢ ülkelerinde, kadın ve erkeklerde, insidans ve 
ölüm oranlarını göstermektedir.  

Toplamda yeni kanser vakalarının % 53‘ü ve ölümlerin % 60‘ ı az geliĢmiĢ ülkelerde 
meydana gelmektedir. Erkeklerde prostat kanseri, geliĢmiĢ bölgelerde en fazla teĢhis edilen kanser 
türüyken (643.000 vaka, yeni vakaların toplamının % 20,2‘si), az geliĢmiĢ ülkelerde birinci 
sıradaki akciğer kanserinin (538.000 vaka, % 15,3) oldukça gerisinde, altıncı sıradadır (197.000 
vaka, % 5,6).  Kadınlarda meme kanseri geliĢmiĢ bölgelerde 715.000 (toplamın % 26,5‘ i) ve az 
geliĢmiĢ ülkelerde 577.000 yeni vaka ile (% 18,8) büyük farkla dünya genelindeki en yaygın 
kanser türüdür.   

Ölüm oranı değiĢik kanser türlerinin ölümcüllüğünü yansıtır ve akciğer kanseri geliĢmiĢ 
bölgelerdeki tahmini 455.000 (toplam ölüm sayısının % 27‘si) ve az geliĢmiĢ ülkelerdeki 475.000 
ölümle (% 18,2) erkeklerde en yaygın ölüm sebebidir. GeliĢmiĢ ülkelerde meme, akciğer ve 
kolorektal kanserler geliĢmiĢ ülkelerdeki ölümlerin toplamının % 42,5‘ ini teĢkil ederken, az 
geliĢmiĢ ülkelerde rahim ağzı kanseri tahmini 275.000 ölümle (toplamın % 13,9‘u) birinci 
sıradadır ve onu meme kanseri (252.000 ölüm, % 12,7) ve mide kanseri (189.000 ölüm, % 9,6) 
izlemektedir. 

ġekil 50 bu sonuçları özetlemekte ve DSÖ sınıflandırmasına göre bölgeler arasında 
kanser vakaları ile ilgili çarpıcı istatistiksel farklılıkları gözler önüne sermektedir. ġekil 51‘de ise 
BeĢ Kıtada Kanser Ġnsidansı Cilt IX‘a göre konum bazında kanser insidansının en yüksek ve en 
düĢük olduğu 20 bölgeyi göstermektedir. 

 
AFRO: Afrika: EMRO: Doğu Akdeniz; AVRO: Avrupa; PAHO: Pan-Amerikan; SEARO: Güney-
Doğu Asya: Batı Pasifik  

ġekil 50. 6 DSÖ Bölgesi‘nde Ġnsidans ve Ölüm Rakamları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008.  
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 ġekil 51. Erkeklerde/Kadınlarda Cilt Kanseri Hariç Tüm Kanser Ġnsidansları en düĢük ve 
en yüksek insidanslar 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Tablo 35 demografik değiĢikliklere ve zaman içerisindeki eğilimlere dayanarak 

öngörülen yeni vaka ve ölüm sayılarını göstermektedir. 
2008‘de dünya nüfusu 6,7 milyar olarak tahmin edilmiĢtir ve bu rakamın 2030 itibariyle 

8,3 milyar civarına ulaĢacağı tahmin edilmektedir. 2008 ve 2030 yılları arasında az geliĢmiĢ 
ülkelerin nüfuslarının % 38‘ lik bir artıĢ göstermesi beklenirken, geliĢmiĢ bölgelerin nüfus artıĢı % 
4‘ le sınırlı kalacaktır. Kanser genellikle ileri yaĢ gruplarını etkilemektedir ve aynı zaman dilimi 
içerisinde 65 yaĢ üzeri nüfusun az geliĢmiĢ ülkelerde % 5,3‘ ten % 9,8‘e, geliĢmiĢ ülkelerde ise % 
14,6‘dan % 22,6‘ya tırmanacağı öngörülmektedir. Az geliĢmiĢ ülkelerde kanser vakalarının ve 
ölümlerin biraz daha fazla olduğunu belirtmiĢtik; dünya demografisindeki en büyük değiĢimler 
geliĢmekte olan bölgelerde gerçekleĢeceği için, gelecekte kanser yükü bu ülkelerde daha belirgin 
olacak ve geliĢmiĢ ve az geliĢmiĢ bölgelerde yaĢayan yaĢlı nüfustan etkilenecektir.  
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 Tablo 35. Dünyada Öngörülen Tüm Kanser Vakaları ve Ölüm Sayısı 
  milyon cinsinden, DSÖ, 2008 itibariyle  

 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu, 2008 
 
ġu andaki oranlarda bir değiĢiklik olmadığı takdirde kanser 2030 yılında 13 milyondan 

fazla kiĢiyi öldürebilir; eğer bu oranda yıllık % 1‘ lik bir artıĢ meydana gelirse bu rakam 17 
milyondan fazla olacaktır.  

Önlemenin kanserle savaĢ programlarındaki rolü önümüzdeki on yıllar içerisinde giderek 
artacaktır. Tütün kullanımının kontrolü, insan papilloma virüsü (HPV) ve hepatit B virüsüne 
(HBV) karĢı aĢılama yapılması ve meme ile kolorektal kanserlere ve az geliĢmiĢ ülkelerde serviks 
kanserine yönelik taramalar uygulanması halen zorlu engeller olarak karĢımızda durmaktadır. Eğer 
yaygın olarak uygulanırlarsa bu tedbirler küresel kanser yükünün hafifletilmesine büyük katkıda 
bulunabilirler. 

 

 2.1.1. Küresel Kanser Yükü  
2004 yılında 58,8 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Bu ölümlerin yarısı 60 

yaĢın altında gerçekleĢmiĢ olup 22 milyon ölüm 70 ya da üstü yaĢlarda vuku bulurken, 10,7 
milyon ölüm 80 ya da üstü yaĢlarda meydana gelmiĢtir. YaklaĢık olarak beĢ ölümden biri beĢ yaĢ 
altı çocuklara aittir. Kanserden ölümler tüm ölümlerin sekizde birini oluĢturmaktaysa da doğrudan 
ölüm nedeni kanser olmayan ancak öldüğünde kanser hastası olan insanların sayısının daha  fazla 
olduğu tahmin edilmektedir.  

Ölüm oranı verileri önemli bilgiler verse de faydaları herhangi bir popülasyonda mutlak 
sağlık eksikliği hakkında öngörüler vermeyle sınırlıdır. Kanser insidans verisininse kanser 
sorununun daha net bir resmini vermek gibi bir avantajı vardır ve hizmet planlaması ve ilgili 
faaliyetlerde önemli bir rol oynar. Ayrıca dünyanın belirli yörelerinde yaygın olan bazı kanser 
türlerinin baĢka yerlerde o denli yaygın olmadığı açıktır. Dünyanın değiĢik bölgeleri için kanser 
türleri ve yükleri tahminlerine haiz olmak büyük önem taĢır. 

 

 2.1.1.1. DSÖ Afrika Bölgesi (AFRO) 
AFRO Bölgesinin 2008 yılındaki tahmini nüfusu çoğunluğu gençlerden oluĢan 812 

milyon (404 milyon erkek ve 408 milyon kadın) idi. (ġekil 52a). Birçok Afrika ülkesinde ulusal 
nüfus sayımları  çok güvenilir değildir ve AFRO Bölgesinin toplam nüfusunun çok küçük bir 
kısmı tıbben belgelenmiĢ ölüm nedeni (nüfusun % 7,2‘si) ve insidans verisi sağlayan nüfus tabanlı 
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kanser kayıt merkezi (nüfusun % 8,3‘ü) sistemlerinin kapsama alanındadır. AFRO için nüfus ve 
kanser yükü tahminlerinde önemli oranda hatalar bulunmaktadır.  

 

 

 ġekil 52. DSÖ Afrika Bölgesi‘nde (AFRO), Nüfus, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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2008‘de 667.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 314.000 ve kadınlarda 353.000) ve 
518.000 kanser nedenli ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 252.000 ve kadınlarda 266.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 52b). Erkeklerde en yaygın görülen kanser ve kanser nedenli 
ölüm nedenlerinin en sık rastlananı Ģüphesiz HIV/AIDS salgınının bir sonucu olan Kaposi 
Sarkomudur ve bunu karaciğer, prostat ve özofagus kanserleri izlemektedir. Kadınlarda ise serviks 
kanseri en yaygın görülen kanser türü ve kanserden kaynaklanan ölüm nedenidir. Meme kanseri 
insidans ve ölüm oranlarında ikinci sırayı almaktadır ve onu karaciğer kanseri ile Kaposi Sarkomu 
izlemektedir (ġekil 52). 

 

 2.1.1.2. WHO Amerika Bölgesi (AMRO/PAHO) 
Amerika Bölgesi‘ndeki (AMRO/PAHO) her ülkenin ulusal nüfus sayımı verileri mevcuttur. 

Kuzey Amerika‘da (Amerika BirleĢik Devletleri ve Kanada) nüfusun tümü ulusal bir ölüm sertifikası 
sisteminin, % 90‘ı ise nüfus tabanlı kanser kayıt sisteminin kapsamındadır. Orta ve Güney Amerika‘da ise 
nüfusun % 95‘i bir ulusal ölüm oranı sistemi, % 13‘ü ise nüfus tabanlı kanser kayıt sistemi kapsamındadır. 
Tahminler Kuzey Amerika‘da Orta ve Güney Amerika‘ya nazaran daha baĢarılı olacaktır. 

AMRO/PAHO bölgesinin tahmini nüfusu 2000‘de 831 milyondu ve kadınlar erkeklerden biraz 
daha fazla sayıdaydı (ġekil 53a). Nüfus piramidi AFRO Bölgesinin genç nüfusundan farklı olarak önemli 
sayıda orta yaĢlı erkek ve kadın içeren bir nüfus göstermektedir (ġekil 53a). 

2008‘de 1.338 milyonu erkeklerde, 1.279 milyonu kadınlarda olmak üzere tahmini 2.617.000 
yeni kanser vakası görülmüĢtür. Toplamda kanserden kaynaklanan 1.258.000 ölümün gerçekleĢtiği tahmin 
edilmektedir. Erkeklerde 651.000, kadınlarda 607.000. Prostat kanseri erkeklerde en yaygın görülen kanser 
vakası ise de akciğer kanserinden ölümler sayıca daha çoktu (ġekil 53b). Erkeklerde vaka sayısı 
bakımından ikinci en yaygın kanser türü olan akciğer kanserini kolorektum ve mide kanserleri ile lenfoma 
takip etmekteydi. Kadınlarda vaka sayısı açısından en yaygın kanser türü meme kanseri olmasına rağmen 
erkeklerde olduğu gibi akciğer kanserinden ölümler sayıca daha fazla idi. Kadınlarda vaka sayısı 
bakımından ikinci en yaygın kanser türü olan akciğer kanserini kolorektal kanser ve serviks ve korpus 
kanserleri izliyordu. 

  ġekil 53. a DSÖ PAHO Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 ġekil 53. DSÖ PAHO Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Kuzey Amerika (BirleĢik Devletler ve Kanada) ile Orta ve Güney Amerika arasında önemli 

farklar vardır. Bu bölgelerin nüfus piramitleri oldukça farklıdır. Kuzey Amerika‘da (toplam nüfus 346 
milyon) açıkça yaĢlanmakta olan bir popülasyon mevcutken (ġekil 54a) Orta ve Güney Amerika‘da 
(toplam nüfus 577 milyon) genç bir popülasyon vardır (ġekil 54b). 

 

 
 ġekil 54. a DSÖ PAHO Bölgesi, Kuzey-Güney Amerika, Nüfus, Kanser Ġnsidansları ve 
Ölüm Oranları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 ġekil 54. DSÖ PAHO Bölgesi, Kuzey-Güney Amerika Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansları 
ve Ölüm Oranları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Kuzey Amerika‘da 2008‘de 1.606.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 849.000 ve kadınlarda 

757.000) ve 669.000 kanser nedenli ölüm (erkeklerde 349.000 ve kadınlarda 320.000) görüldüğü tahmin 
edilmektedir. Prostat kanseri insidans verilerinde açıkça önde gitmekteyken onu akciğer kanseri, 
kolorektal kanser, mesane kanseri ve lenfoma takip etmektedir (ġekil 54c). Kanserden kaynaklanan 
ölüm nedenleri arasında akciğer kanseri en yaygınıyken onu prostat kanseri ve kolorektal kanser 
izlemektedir (ġekil 54c). Kadınlarda insidans açısından en yaygın kanser türü olan meme kanserinin 
ardından akciğer kanseri, kolorektal kanser ve korpus kanseri gelmektedir (ġekil 54c). Kadınlarda 
kanserden kaynaklanan ölüm nedenleri arasında en yaygını akciğer kanseridir ve onu meme kanseri ile 
kolorektal kanser izlemektedir (ġekil 54c). 

PAHO Bölgesinin güney kısmında (Orta ve Güney Amerika ile Karayipler) 2008‘de 
1.011.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 489.000 ve kadınlarda 522.000) ve 589.000 kanserden 
kaynaklanan ölüm (erkeklerde 302.000 ve kadınlarda 287.000) görülmüĢtür. Erkeklerde en yaygın 
görülen kanser türü olan prostat kanserini akciğer ve mide kanserleri ile kolorektal kanser izlemektedir 
(ġekil 54d). Akciğer kanseri kanser kaynaklı ölüm nedenleri arasında en sık rastlananıdır ve onu prostat 
ve mide kanserleri ile kolorektal kanser izlemektedir (ġekil 54d). Kadınlarda en yaygın rastlanan kanser 
türü meme kanseridir ve onu serviks kanseri, kolorektal  kanser, mide ve akciğer kanserleri takip 
etmektedir. Meme kanseri, serviks kanseri, mide kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanser kaynaklı 
ölüm nedenlerinin en yaygınlarıdır. 

 

 2.1.1.3. WHO Güney Doğu Asya Bölgesi (SEARO) 
Asya ülkelerindeki ulusal nüfus sayımlarının etkinliği belirsizdir ve SEARO Bölgesi‘ndeki 

toplam nüfusun ancak küçük bir kısmı için ölüm oranı verileri ya da insidans verileri sağlayan nüfus 
tabanlı kanser kayıt merkezleri mevcuttur. SEARO‘daki nüfus ve kanser yükü tahminleri göz önünde 
bulundurulurken bu gözlemler dikkate alınmalı ve genel yük ile kanser dağılımında Bölge nüfusunun % 
67‘sini oluĢturan Hindistan‘ın ağırlığı da not edilmelidir. SEARO Bölgesi nüfusunun 2008‘de 1.768 
milyar olduğu ve erkeklerin az farkla kadınlardan sayıca fazla olduğu tahmin edilmektedir. Nüfus 
piramidi genç bir nüfusa iĢaret etmektedir (ġekil 55a). 2008‘de 1.589.000 yeni kanser vakası 
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(erkeklerde 758.000 ve kadınlarda 831.000) ve 1.072.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak 
erkeklerde 557.000 ve kadınlarda 515.000) görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 55b). Erkeklerde 
en yaygın kanser türü olan akciğer kanserini ağız kanseri, farenks kanseri, özofagus kanseri, mide 
kanseri, kolorektal kanser, karaciğer kanseri ve gırtlak kanseri izlemektedir (ġekil 55b). 
Erkeklerde kanser kaynaklı en yaygın ölüm nedeni akciğer kanseri idi (ġekil 55b). Ağız boĢluğu 
ve farenks kanserleri birlikte değerlendirilirse bu bölgedeki kanserler erkeklerde en yüksek 
insidans ve en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedeni konumunu alırlar. Kadınlarda serviks kanseri 
ve meme kanseri öteki kanserlere nazaran açık farkla yeni vaka sayısı olarak en yaygın ve en 
ölümcül kanser türleridir (ġekil 55b). Erkek ve kadınlardaki vaka durumunun farklılığı daha az 
insidansa rağmen erkeklerde daha çok ölüme neden olmaktadır. 

 
 ġekil 55. a DSÖ Güney Doğu Asya(SEARO) Nüfus, Kanser Ġnsidansı, Ölüm Oranları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
ġekil 55. DSÖ Güney Doğu Asya(SEARO) Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansı, Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 2.1.1.4. WHO Doğu Akdeniz Bölgesi (EMRO) 
SEARO ve WPRO‘da olduğu gibi birçok ülkede ulusal nüfus sayım verilerinin etkinliği 

belirsizdir. EMRO Bölgesi toplam nüfusunun sadece küçük bir kısmı için ölüm oranı verileri ya da 
insidans verileri sağlayan nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri mevcuttur. EMRO için nüfus ve 
kanser yükü tahminleri göz önünde bulundurulurken bu durum dikkate alınmalıdır. 

EMRO Bölgesi nüfusunun 2008‘de 561 milyon olduğu ve erkeklerin az farkla 
kadınlardan sayıca fazla olduğu tahmin edilmektedir. Nüfus piramidi genç bir nüfusa iĢaret 
etmektedir (ġekil 56a).  

 
ġekil 56. a DSÖ Doğuakdeniz Bölgesi‘nde(EPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
ġekil 56. DSÖ Doğuakdeniz Bölgesi‘nde(EPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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2008‘de 467.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 228.000 ve kadınlarda 239.000) ve 
323.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 228.000 ve kadınlarda 153.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 56b). Erkeklerde en yaygın kanserler akciğer kanseri ve 
mesane kanseri iken akciğer kanserinden kaynaklanan ölümler daha fazla sayıdadır (ġekil 56b). 
Kadınlarda meme kanseri serviks kanserinin bir hayli önünde olup, en yaygın vaka ve en ölümcül 
kanser türüdür (ġekil 56b). 

 

 2.1.1.5. WHO Batı Pasifik Bölgesi (WPRO) 
Birçok Asya ülkesinde ulusal nüfus sayımlarının etkinliği belirsizdir ve WPRO 

Bölgesi‘ndeki toplam nüfusun ancak küçük bir kısmı için ölüm oranı verileri ya da insidans 
verileri sağlayan nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri mevcuttur. WPRO‘daki nüfus ve kanser 
yükü tahminleri göz önünde bulundurulurken bu gözlemler dikkate alınmalı ve genel yük ile 
kanser dağılımında Bölge nüfusunun % 75‘ ini oluĢturan ve prognozunda baĢarısız olunan 
kanserlerin (akciğer, karaciğer, özofagus, mide) sıklıkla görüldüğü Çin‘ in ağırlığı da not 
edilmelidir. Bu bölgede yüksek bir ölüm/insidans oranı beklenmelidir.  

WPRO Bölgesi nüfusunun 2008‘de 1.780 milyar olduğu ve erkeklerin çok az farkla 
kadınlardan daha fazla sayıda olduğu tahmin edilmektedir (ġekil 57a). Nüfus piramidi orta yaĢ 
rakamlarındaki kabarıklık ile yaĢlanmakta olan bir nüfusa iĢaret etmektedir (ġekil 57a).  

2008‘de 3.689.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 2.213.000 ve kadınlarda 1.476.000) ve 
2.575.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 1.629.000 ve kadınlarda 946.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 57b). Erkeklerde en yaygın görülen kanser olan mide 
kanserini az farkla akciğer kanseri ve karaciğer kanseri ile özofagus kanseri ve kolorektal kanser 
takip etmektedir (ġekil 57b). Akciğer kanseri, karaciğer kanseri, mide kanseri ve özofagus kanseri 
erkeklerde en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedenleri idi (ġekil 57b). Kadınlarda en yaygın kanser 
türü olan meme kanserini mide kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser, karaciğer kanseri ve 
serviks kanseri izlemektedir (ġekil 57b). Akciğer kanseri kadınlarda kanser kaynaklı en yaygın 
ölüm nedeni iken onu mide kanseri, karaciğer kanseri, özofagus kanseri, meme kanseri ve 
kolorektal kanser takip etmektedir (ġekil 57b). 
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ġekil 57. a DSÖ Batı Pasifik Bölgesi‘nde(WPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansları ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

ġekil 57. DSÖ Batı Pasifik Bölgesi‘nde(WPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansları ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 2.1.1.6. WHO Avrupa Bölgesi (AVRO) 
AVRO Bölgesinin ulusal nüfus sayımları oldukça iyi veriler sağlamaktadır. Bunlara ek 

olarak Bölge nüfusunun % 98,3‘ü ölüm oranı istatistiklerince, % 36,5‘ i ise nüfus tabanlı kanser 
kayıt sistemince kapsanmaktadır. AVRO Bölgesinin 2008‘deki nüfusu 891 milyon olarak tahmin 
edilmektedir ve kadınlar az farkla erkeklerden fazla sayıdadır (ġekil 58a). Nüfus piramidi orta yaĢ 
rakamlarındaki kabarıklık ve genç yaĢ kategorilerinde azalan doğum oranları ile yaĢlanmakta olan 
bir popülasyona iĢaret etmektedir (ġekil 58a). 

2008‘de 3.422.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 1.821.000 ve kadınlarda 1.601.000) ve 
1.847.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 1.034.000 ve kadınlarda 813.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 58b). Erkeklerde en yaygın görülen kanser türü olan akciğer 
kanserini prostat kanseri, kolorektal kanser, mesane ve mide kanserleri izlemektedir (ġeki l 58b). 
Akciğer kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri ve mide kanseri erkeklerde en yaygın kanser 
kaynaklı ölüm nedenleri idi (ġekil 58b). Kadınlarda meme kanseri en sık rastlanan kanser türü iken 
onu kolorektal kanser, akciğer kanseri, korpus kanseri ve mide kanseri izlemektedir (ġekil 58b). 
Meme kanseri aynı zamanda en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedeni idi ve onu kolorektal kanser, 
akciğer kanseri ve mide kanseri takip etmekteydi. 

 

 
ġekil 58. a DSÖ Avrupa Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidans ve Ölüm Oranları 

 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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ġekil 58. DSÖ Avrupa Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidans ve Ölüm Oranları 

 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri on yılı aĢkın bir süredir devam eden bir iktisadi dönüĢüm 

yaĢamaktadır. WHO AVRO Bölgesi‘nde Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dıĢındaki 
ülkelere ayrı bir önem verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu ise toplam nüfusu 413 milyon olan bir alt 
bölge meydana getirmiĢtir. Nüfus grafiği son yıllarda azalan doğum sayılarına ve ileriki yaĢ 
gruplarında açık bir Ģekilde kadınların fazlalığına iĢaret etmektedir (ġekil 59a). 2008‘de 1.049.000 
yeni kanser vakası (erkeklerde 523.000 ve kadınlarda 526.000) ve 644.000 kanser kaynaklı ölüm 
(erkeklerde 359.000 ve kadınlarda 285.000) görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 59b). 
Erkeklerde en yaygın kanser türleri akciğer kanseri, mide kanseri, kolorektal kanser, prostat 
kanseri ve mesane kanseridir (ġekil 59b). Akciğer kanseri, mide kanseri ve kolorektal kanser 
kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenleriydi. Kadınlarda meme kanseri en yaygın kanser türü 
iken onu kolorektal kanser, mide kanseri, serviks kanseri ve korpus kanseri izlemekteydi (ġekil 
59b). Meme, kolorektal ve mide kanseri kadınlarda en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedenleriydi 
(ġekil 59b). 
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ġekil 59. a AB Hariç DSÖ AVRO Bölgesi‘nde nüfus piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 

 
ġekil 59. AB Hariç DSÖ AVRO Bölgesi‘nde nüfus piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 2.1.2. Dünya Geneli 
Küresel çapta 2008‘de 12,4 milyon yeni kanser vakası (erkeklerde 6.672.000 ve 

kadınlarda 5.779.000) ve 7,6 milyon kanser kaynaklı ölüm (erkeklerde 4.293.000 ve kadınlarda 
3.300.000) görüldüğü tahmin edilmektedir. Yeni vakaların yarıdan fazlası büyük oranda düĢük ve 
orta gelir grubu ülkeler içeren DSÖ bölgelerinin sakinlerinde görülmüĢtür –AFRO, EMRO, 
SEARO ve WPRO (ġekil 60). Küresel çapta akciğer kanseri en yaygın kanser türü ve kanserle 
alakalı ölüm nedeni iken; kadınlarda en yaygın kanser türü ve kanserle alakalı ölüm nedeni meme 
kanseriydi. 

 
 ġekil 60. Küresel Kanser Yükünün DSÖ Bölgelerine Göre Dağılımı (2008)  
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 

 2.1.2.1. Küresel Kanser Yükü: ArtıĢın Altında Yatan Nedenler  
Küresel kanser yükünün zaman içinde artabileceğini öngören üç net senaryo vardır. Ġlk 

olarak dünya nüfusunun 2000‘deki 6,1 milyar seviyesinden 2008‘de 6,7 milyara ulaĢarak 2030‘da 
beklenen 8,3 yükselmesi yaĢ bazında oranlar sabit kalsa bile kanser yükünde bir artıĢa neden 
olacaktır. Ġkincisi, kanser riskinin yaĢa bağlı olarak büyük ölçüde artıĢının ıĢığında popülasyonun 
boyutu ve yaĢ bazında oranların sabit kaldığı durumda yük, nüfusun yaĢlanmasıyla artacaktır. 
ġekil 61 net bir biçimde dünya nüfusunun 2030‘a gelindiğinde önemli ölçüde artmanın yanısıra 
dikkate Ģayan biçimde yaĢlanacağını göstermektedir. 

YaĢlanma kanser yükü açısından önemli bir husustur. YaĢlanma daha geliĢmiĢ ülkelerde 
az geliĢmiĢ ülkelere kıyasla daha tedricen meydana gelmiĢ ve bu ülkelere bu yapısal değiĢime 
uyum sağlamak için zaman vermiĢtir. 65 yaĢ ya da üzerindeki nüfusunun %sini sadece 26 yıl 
zarfında iki katına çıkaran Japonya bu konuda en önemli istisnadır. Doğu ve Güneydoğu 
Asya‘daki diğer ülkeler (bilhassa Çin, Güney Kore, Tayvan ve Tayland) de sert ve nispeten yakın 
zamanda gerçekleĢen doğurganlık oranı düĢüĢlerinin ateĢlediği benzer bir hızlı gidiĢat içindedir. 65 
yaĢ ve üzerindeki Fransa nüfusunun % 7‘den (1865) % 14‘e (1980) çıkması 115 yıl almıĢtır. 
Singapur‘da bu nüfus diliminin % 7‘den (2000) % 14‘e (2019) ulaĢmasının 19 yıl alacağı tahmin 
edilmektedir (ġekil 61). 
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ġekil 61. 2000 ve 2030‘da Küresel Popülasyonun Cinsiyet ve YaĢa Göre Dağılımı Tahminleri 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
ġekil 62. 65 YaĢ ve Üzeri Nüfus %sinin % 7‘den % 14‘e Çıkması Ġçin Gereken Süre 
(Tarihler 65 ya da üzerindeki yaĢ grubunun % 7‘den % 14‘e yükseldiği - ya da yükseleceğinin 
öngörüldüğü- süreyi gösterir)  
Kaynak:DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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Çin‘de geride kalan 50 yıllık sürede sağlık alanında kaydedilen büyük geliĢmeler 
nedeniyle doğumda yaĢam beklentisi üçte iki oranında artarak 1955‘ ten 2005‘e gelindiğinde 
40,8‘den 71,5 yaĢa ulaĢmıĢtır. Çin‘de yaĢlı insanların (65 üzeri) %sinin 2006 ile 2050 arasında % 
8‘den % 24‘e ulaĢarak üçe katlanması öngörülmektedir. Kronik sağlık sorunları ileriki yaĢlarda 
daha sık görüldüğü için Çin‘ in nüfusunun yaĢlanması ülkedeki kronik hastalıkların ve arazların 
yaygınlığında da artıĢlara neden olmuĢtur. 

Kanser yükünde bir artıĢa neden olabilecek üçüncü unsur ise popülasyonun büyüklüğü 
ve yaĢ dağılımı değiĢmese bile insidans oranları temelinde yatan bir artıĢtır. Fransa‘da kanser 
insidans oranları 1978 ile 2000 arasında yılda % 1,3 artmıĢtır. Hindistan kanser kayıt 
merkezlerinde 1983 ile 1997 arasında insidans oranı her yıl yıllık % 0,5 oranında artmıĢtır. Çin‘de 
(Qidong) 1973 ile 1997 arasında insidans oranı her yıl yıllık % 1,4 oranında artmıĢtır. 1985 ve 
1997 arasında Latin Amerika kayıt merkezlerinde insidans oranı her yıl yıllık % 1,0 oranında 
artmıĢtır.  

Dünya nüfusunun artıĢı ve yaĢlanması, düĢük ve orta gelir grubu ülkelerdeki  insidans 
oranlarının temelinde yatan sürekli artıĢ küresel kanser yükünde artıĢlara katkı yapacaktır. Bir dizi 
%sel artıĢ senaryosuna göre küresel kanser yükü Tablo 36‘da gösterilmiĢtir. Nüfus artıĢı ve 
yaĢlanmanın gelecekteki kanser yüküne insidans oranlarının temelinde yatan bir artıĢtan daha fazla 
katkı yapacağı açıktır. Kanser insidansında sıfır artıĢ senaryosunda küresel yük 2002‘deki 10,9 
milyondan 2030‘da 20 milyona çıkacaktır. Benzer rakam ve sonuçlar ölüm oranı verileri için de 
mevcuttur (Tablo 37). 

Bu verilere dayalı kestirimler sonucunda, demografik değiĢimleri de göz önünde 
bulundurarak ve kanser insidansında yıllık % 1‘ lik bir artıĢ öngörerek, 2030‘da yaklaĢık olarak 
yıllık (Tablo 37) yapılan kestirimlerin insidans artıĢ oranlarında % 1‘ lik bir rakam farz edildiğinde 
kanser yükünün muhafazakâr bir tahminini ortaya koyması muhtemeldir. 

 
 Tablo 36. 2030‘da Dünyada Beklenen Yeni Kanser Vaka Sayısı  
 2002 yılı oranları ve yıllık değiĢim % leri esas alınmıĢtır. Mukayese için 2002‘de 10,9 
milyon kanser vakası görülmüĢtür. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 Tablo 37. 2030‘da Dünyada Beklenen Kanser Kaynaklı Ölüm Sayısı 
 2002 yılı oranları ve yıllık değiĢim % leri esas alınmıĢtır. Mukayese için 2002‘de 10,9 
milyon kanser vakası görülmüĢtür. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Halen en yaygın kanser türleri kaynakları yüksek düzeyde olan ülkelerle düĢük ve orta 

düzeyde olan ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Kaynakları yüksek düzeyde olan ülkelerde 
akciğer, meme, prostat ve kolorektum kanserleri çoğunluktadır; kanserlerin üçte biri tütün 
kullanımında ve % 10‘u kronik enfeksiyonlardan kaynaklanır. DüĢük ve orta düzeyde gelirli 
ülkelerden ise mide, karaciğer, ağız boĢluğu ve farenks ile serviks kanserleri çoğunluktadır; 
bunların dörtte biri kronik enfeksiyon kaynaklı görünmektedir, ancak tütünün neden olduğu 
kanserlerin oranı artmaktadır. Öte yandan durum hızla değiĢmekte ve akciğer, meme ve kolorektal 
kanserlerin geçmiĢte nadiren görüldüğü dünyanın birçok köĢesinde bu kanser türlerinde artıĢ 
meydana gelmektedir. 

Herhangi bir bölgede kanserle savaĢ ve kanser hizmetlerinde önceliklerin belirlenmesi 
kanser yükü ve yaygın kanser türlerinin yerel dağılımı hakkında bilgiye dayalı olmalıdır. Ne yazık 
ki dünyanın birçok yerine ait ne yeni kanser vakalarının sayısı ne de kanser kaynaklı ölümlerin 
sayısı mevcut değildir ve yalnızca eldeki kısmi insidans ve ölüm oranı verilerini baz alan tahminler 
yapılabilmektedir. Bu tür tahminler dünyanın tüm bölgelerindeki kanser yükünü anlama 
bağlamında ve dolayısıyla önceliklerin tespiti ve belirlenmesini sağlamak için önemli  bir  ilk  
adımdır.  

Halen dünya nüfusunun yaklaĢık olarak yarısı, ölüm nedeninin tıbben belgelendiği ölüm 
kaydı sistemlerinin kapsamındadır. Bu analiz tahmin yöntemlerinin ve kullanılan kaynakların 
mukayese edilebilirliğini sağlamak amacıyla bu tür sistemlerden elde edilen verilerle sınırlı 
tutulmuĢtur. Ancak dünyanın çeĢitli bölgelerinde dünya nüfusunun daha büyük bir kesimi için 
ölüm nedenlerini anlama imkânı veren programlar da yürürlüktedir. Örneğin Hindistan‘da bir 
örneklem kayıt sistemi ve kentsel bir tıbben belgelenen ölüm nedeni programı yürürlüktedir. 
Çin‘de bir hastalık izleme noktaları sistemi ve bir kentsel ölüm kayıt Ģeması mevcuttur. 
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Ancak burada yapılan tahminler, her ne kadar mükemmel olmasalar da, dünyanın değiĢik 
kısımlarındaki kanser yükünü yansıtmakta ve kanserle savaĢ faaliyetlerinde önceliklerin 
belirlenmesi için bir temel vazifesi görmektedir. Ġlk etkileri ise kanserin dünya çapında bir sorun 
olduğunu açıkça ortaya koymaktır. 

IARC‘nin kurulduğu 1965‘ te verilerin seyrek olmasına rağmen, o dönemde kanser 
genellikle geliĢmiĢ, yüksek gelir seviyesindeki ülkelerde görülen bir hastalık olarak 
düĢünülmekteydi. Durum artık büyük ölçüde değiĢmiĢtir ve küresel kanser yükünün en az yarısı 
düĢük ve orta düzeyde gelirleri ülkelerde bulunmaktadır. 2008‘de her on kanserden beĢi çoğunluğu 
düĢük ve orta düzeyde gelirleri olan ülkelerden oluĢan dört WHO Bölgesi‘nde görülmekteydi: 
Afrika Bölgesi (AFRO) (% 5,4), Doğu Akdeniz Bölgesi (EMRO) (% 3,7), Güney Doğu Asya 
Bölgesi (SEARO) (% 12,8) ve Batı Pasifik Bölgesi (WPRO) (% 29,7).  

Dünya nüfusunun süregelen artıĢı ve yaĢlanması gelecekteki kanser yükünü büyük 
ölçüde etkileyecektir. Bu demografik değiĢimler göz önünde bulundurulduğunda ve kanser 
insidansı ile ölüm oranında yıllık % 1‘ lik artıĢ oranına göre hesap yapıldığında 2030‘da yıllık 26,4 
milyon yeni kanser vakasının ve 17,0 milyon kanser kaynaklı ölümün görülmesi beklenebilir. Her 
yıl için insidans oranlarında yıllık % 1‘ lik bir artıĢ makul görünmektedir, hatta muhafazakâr olarak 
bile değerlendirilebilir (Tablo 38).  

Dünya Sağlık Örgütü 2030‘da 11,5 milyon ölüm olacağı yönünde bir tahmin yapmıĢtır 
ve bu kanser ölüm oranlarında hiç artıĢ olmaması hipoteziyle yapılan 12,9 milyonluk tahmin ile 
mukayese edilebilir bir rakamdır. Her ne kadar kanserin insidans oranı dünyanın birçok 
Bölgesi‘nde artmaktaysa da ölüm oranı için aynı %sel artıĢın gerçekleĢeceğini farz etmek 
sorgulanabilir bir yaklaĢım olacaktır. Örneğin, eğer insidans oranlarındaki genel artıĢ ölümcüllük 
oranının düĢük olduğu kanser türlerinden kaynaklanıyorsa ölüm oranı aynı hızla artmayabilir. Öte 
yandan eğer insidanstaki artıĢ ölümcüllüğü yüksek kanser türlerinden kaynaklanmaktaysa ölüm 
oranındaki artıĢ insidanstakinden fazla olabilir. Ölüm oranlarında insidansla aynı oranda değiĢimin 
gerçekleĢmesini beklemek her ne kadar kanser kaynaklı ölümlerin yükünün tahminleri küresel 
yükün tahminlerinden daha az güvenilir olabilirse de birçok açıdan en uygun yaklaĢımdır. 

DüĢük ve orta gelir grubundaki ülkelerin nüfuslarının artıĢı ve yaĢlanması, yaĢam 
tarzındaki batılılaĢma ve tütün içimindeki hızlı artıĢ ile birlikte kanser yükündeki dramatik 
değiĢimlere katkıda bulunmaktadır. YaĢam tarzı alıĢkanlıklarındaki değiĢimler (daha hareketsiz bir 
hayat tarzının benimsenmesi, kilo alma ve obezite de dâhil olmak üzere) ve sosyolojik değiĢimler 
(özellikle kadınlarda ilk doğum yaĢının artıĢı ve azalan doğurganlık oranı) bilhassa meme ve 
kolorektal kanserde büyük artıĢlara yol açmaktadır. Esasında, popülasyonlardaki sigara içme 
yaygınlığındaki değiĢimlerin hastalık oranlarındaki değiĢimlere yansımasında görülen büyük 
ölçüdeki gecikme –yaklaĢık 40 yıl– ıĢığında, tütün-sigara ile ilgili kanser salgınının düĢük ve orta 
gelir grubundaki ülkelerde zirve yapması için muhtemelen henüz daha vakit vardır. 

Kanser yükü WHO Bölgelerinin her birinde artacaktır. Afrika Bölgesi‘nde (AFRO) yük, 
insidans oranında hiç artıĢ olmazsa 2008‘de 700.000 vakadan 2030‘da 1.200.000‘e, insidansta 
yıllık % 1 artıĢ bazında hesaplanırsa 1.600.000‘e çıkacaktır (Tablo 39). Batı Pasifik Bölgesi‘nde 
(WPRO) yük, insidans oranında hiç artıĢ olmazsa 2008‘de 3.700.000 vakadan 2030‘da 
6.100.000‘e, veya insidansta yıllık % 1 artıĢ bazında hesaplanırsa 8.100.000‘e çıkacaktır (Tablo 
39). Benzer tahminler ölüm oranı verileri için de sunulabilir (Tablo 40). 

Açıktır ki bu artıĢın en büyük etkisi, 2001‘de hastalık yükünün neredeyse yarısının 
bulaĢıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı düĢük ve orta gelirli ülkelerin üzerinde olacaktır. 
DüĢük ve orta düzeyde gelirleri olan ülkelerin yüksek düzeyde olan ülkelere göre kanserden daha 
ağır bir darbe aldığı söylenebilir. 
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 Tablo 38. ÇeĢitli Kanser Türlerinin Tahmini Küresel Yükü 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Özellikle enfeksiyon hastalıklarının yüküyle karĢı karĢıya olan ve düĢük bir sağlık 

bütçesi bulunan düĢük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde tedavi ihtiyaçları ve tedavinin maliyeti 
ehemmiyet arz edecektir. Kanser tedavi tesisleri evrensel eriĢime açık değildir ve ömrü uzatıcı 
tedaviler de genellikle ekonomik nedenlerden ötürü çoğu zaman eriĢim dâhilinde değildir. 
Kanserin artan yükü ve diğer kronik hastalıklar bu nedenle aile reisinin, yani çoğu zaman geniĢ bir 
ailenin tek gelir kaynağının kansere yenik düĢmesi ya da annenin ölümünün kızların eğitimlerini 
yarıda bırakıp evi geçindirmeye baĢlamaları gibi hallerde bütün bir aileye ciddi olumsuz etkiler 
yapabilmektedir. 

 
 Tablo 39. 2008 Öngörülen ve 2030 Tahmini Kanser Vakası Sayıları 
 Milyon, a; Söz konusu dönemde insidans oranlarında değiĢlik olmayacağı farzedilmiĢtir. 
b; Ġnsidans oranlarında yıllık % 1‘ lik artıĢ olacağı farzedilmiĢtir. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 

Epidemiyoloji insanlarda görülen kanserlerin büyük bir kısmının engellenebilir 
olduğunun delillerini sunmaktadır. Dünya çapında farklı popülasyonlar farklı kanser türleriyle 
farklı düzeylerde karĢılaĢırlar ve bu düzeyler zamanla değiĢim gösterir. Göçmen grupları 
(Avustralya‘ya göç edenlerin gösterdiği gibi) bazen on yıllarla ölçülebilecek zaman dilimlerinde 
yeni yurtlarının kanser dağılımlarına uyum sağlarlar. Bu kanıtlardan çevresel kanser geliĢimi 
teorisi geliĢtirilmiĢtir ve yaygın biçimde insanlarda görülen kanserlerin % 80‘e varan bir oranının, 
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hatta belki % 90‘ ının, ―çevrenin‖  en geniĢ anlamıyla (bazen iyi tanımlanmamıĢ) beslenme, sosyal 
ve kültürel alıĢkanlıklar da dâhil olmak üzere yaĢam tarzı boyutlarını da içerecek Ģekilde 
tanımlandığı çevresel etkenlerden kaynaklandığına inanılmaktadır. 

 
 Tablo 40. 2008 Öngörülen ve 2030 Tahmini Kanser Kaynaklı Ölüm Sayıları (milyon) 
 Milyon, a; Söz konusu dönemde insidans oranlarında değiĢlik olmayacağı farzedilmiĢtir. 
b; Ġnsidans oranlarında yıllık % 1‘ lik artıĢ olacağı farzedilmiĢtir. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 

 2.1.2.2. Kanserle SavaĢın Zorunluluğu ve BaĢarı ġansı 
Dolayısıyla teoride, insanlarda görülen kanserlerin büyük çoğunluğu engellenebilir, 

ancak çoğu yaygın kanser türünün engellenebilir nedenleri henüz açıkça tespit edilememiĢtir. 
Kanseri önlemenin bir önkoĢulu kanser riskinin belirleyicilerini tespit etmektir. Kanserle savaĢ, 
kanser insidansını ve azaltma ve ölüm oranını düĢürme amacıyla hastalığı erken ya da daha 
‗ iyileĢtirilebilir‘  bir aĢamada tespit etme ya da tedavideki geliĢmelerle hastalığın her aĢamasında 
hayatta kalma oranını artırma yoluyla bir dizi önemli bileĢeni kapsamına alır. Bu kapsamda 
epidemiyoloji, klinik bilimler, davranıĢsal bilimler ve sağlık eğitimi de dahil olmak üzere bir dizi 
disiplin bulunmaktadır. Bu karmaĢık ve çoğu zaman koordinasyonsuz bir pakettir ve çoğu detay 
aĢağıda ilgili kısımlarda sunulacaktır. 

Kansere yakalanan insanların yarısının ölmesi aslında iktisadi bir sorun olarak 
değerlendirilebilir. Bu nedenle kanserle savaĢ konsepti kanser sorununa çeĢitli noktalarda 
müdahale etmek üzere geliĢtirilmiĢtir: 

 
(i) Birincil Önleme  
Ġnsanların kanserden ölmesini engellemenin en bariz yolu ya hastalığın çeĢitli türleri için 

tedaviler bulmak, ya da en baĢtan klinik kanserin geliĢmesini durdurmanın yollarını keĢfetmektir. 
Halen kanseri önleme epidemiyolojik çalıĢmalarca (risk faktörleri) hastalığın geliĢimi ile iliĢkili 
olduğu ortaya konmuĢ faktörler arasında kanserin nedenlerini (risk belirleyicileri) tespit etmeyi 
içermektedir. Risk belirleyicilere maruziyetten kaçınma ya da değiĢimler kanser riskinde bir 
azalmayla sonuçlanacaktır. 

Kanserin engellenebilir olduğuna dair kanıtlar son derece ikna edicidir. Dünyanın dört 
bir yanında değiĢik popülâsyonlar farklı kanser türleriyle farklı düzeylerde karĢılaĢmaktadırlar ve 
bu düzeyler zamanla düzenli ve kestirilebilir bir biçimde değiĢim göstermektedir. 

Göçmen grupları hızla orijinal yurtlarındaki kanser düzeylerini geçmiĢte bırakmakta ve 
bir nesil içinde yeni yurtlarının kanser dokusuna uyum sağlamaktadırlar. Dolayısıyla Japonya‘dan 
Kaliforniya‘ya göçen Japonlar mide kanserlerinde görülen yüksek düzeyleri geride bırakıp onun 
yerine yeni yurtlarının ahalisi arasında mevcut olan yüksek düzeyde meme ve kolorektal kanserleri 
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yaĢamaya baĢladılar. Dahası, yaĢam tarzı alıĢkanlıklarıyla aynı camianın diğer üyelerinden 
farklılaĢan gruplar sıklıkla farklı kanser riskleri sergilemektedir. Her ne kadar kanserin tüm 
önlenebilir nedenleri henüz açıkça tespit edilememiĢse de (örneğin Fransa‘da kanser kaynaklı 
ölümlerin üçte biri bilinen risk faktörleriyle açıklanabilmektedir) kanserlerin yarısı için risk 
belirleyicilerin bulunduğu düĢünülmektedir. Dolayısıyla kanser bağlamında birincil önleme halk 
sağlığının önemli bir boyutudur. 

 
(ii) İkincil Önleme 
Kanserin baĢarıyla tedavi edilmesi ihtimali birçok durumda bir miktar, kanserin erken bir 

aĢamada teĢhis edildiği bazı hallerde ise epeyce artmıĢtır. ĠĢaret ve semptomların öneminin 
bilincinde olmak önemlidir, ancak çok zaman semptom sergileyen kanserler ileri bir aĢamaya 
zaten ulaĢmıĢtır. Tarama (genellikle semptom sergilemeyen) bir bireyin kanser taĢıma Ģansının 
düĢük ya da yüksek olduğunu göstermeye yönelik testlerin kullanıldığı durumlara iĢaret eder. 
Kanserleri erken, semptom sergilemeyen bir aĢamada tespit etmek belirli kanser türleri için ölüm 
oranlarında düĢüĢlere olanak sağlayabilir. 

 
(iii) Üçüncül Önleme 
Kanser kaynaklı ölümleri engellemenin bariz bir yolu geliĢen kanserleri tedavi etmektir. 

Ancak kanser tedavisinde ölümcül bir tümörü tedavi edilebilir bir tümöre dönüĢtürme anlamında 
çok az ilerleme kaydedilmiĢtir. Kayda değer baĢarılar testis teratomu, Hodgkin hastalığı, çocuk 
lösemisi, Wilm‘s tümörü ve koryokarsinoma alanında gerçekleĢmiĢtir. Yardımcı kemoterapi ve 
tamoksifen meme kanserinde hayatta kalma oranlarını artırmıĢ, yardımcı kemoterapi ayrıca 
yumurtalık kanseri ve kolorektal kanserin prognozunda geliĢmelere katkıda bulunmuĢ ve özellikle 
belirli tedavilere atfedilebilecek baĢka ilerlemeler de kaydedilmiĢtir. 

Tıbbi bilimlerdeki genel ilerlemeler modern anestezinin yolunu açarak daha fazla 
hastanın ameliyat olabilmesini mümkün, ameliyatları da daha güvenli kıldı. Enfeksiyon ve bakteri 
hastalıklarıyla daha iyi mücadele, tümörün yerini ve aĢamasını belirlemeyi iyileĢtiren daha iyi 
görüntüleme ve doğru dozda radyasyon ve ilaç vermeyi sağlayacak daha iyi cihazlar ile daha fazla 
sayıda hasta iyileĢebilmekte ve daha uygun terapiler ve dolayısıyla da daha iyi prognozlar 
sağlanabilmektedir. 

YaĢam kalitesi meselesi de göz ardı edilmemiĢtir. Kadınlarda memenin radikal biçimde 
ameliyatla alınmasının yerini alan memeyi koruyucu tedavi ile daha fazla plastik meme cerrahisi, 
uzuvların kemik ve yumuĢak doku sarkomları nedeniyle daha nadiren kesilmesi ve daha iyi 
kolostomi bazı  önemli geliĢmelerdir. Her ne kadar palyatif, destekleyici ve terminal bakım 
konularına artan bir dikkat gösterilmekteyse de hâlâ yapılması gereken çok iĢ vardır. 

 

 2.1.2.3. Kanserle SavaĢta BaĢarı: Avrupa Birliği Örneği 
Kanser risk faktörleri hakkındaki teorik bilgileri tarama etkinliğine dönüĢtürmek önemli 

bir sorundur. Avrupa Birliğinde Üst Düzey Kanser Uzmanları Komitesi 1985‘ te 2000 yılında 
beklenen ölümlerin sayısını % 15 azaltma, yani kendi hesaplarına göre 1.000.000‘dan 850.000‘e 
çekme hedefi belirlemiĢti. Kanserin  en yaygın zamansız ve engellenebilir ölüm nedenlerinden biri 
olarak önemli bir halk sağlığı sorunu teĢkil ettiği Avrupa‘da uygulandıklarında birçok ülkede 
kanserle iliĢkili ölüm oranlarında ve kanser insidansında azalmaya yol açabilecek bir dizi tavsiye 
Avrupa Kanserle Mücadele Kuralları olarak yayınlandı. Tavsiyeler tamamen delillere dayanıyordu 
ve uygulanmaları mümkündü. 

Avrupa Kanserle Mücadele Kuralları aslen Avrupa Komisyonu Üst-Düzey Kanser 
Uzmanları Komitesince hazırlanmıĢ olup yine bu kurumca 1987‘de onaylanmıĢtır. 1994‘te Avrupa 
Komisyonu Avrupa Onkoloji Okulu‘nu mevcut Kurallarda verilen tavsiyelerin bilimsel 
boyutlarının incelenmesi ve revizyonunun değerlendirilmesi için bir grup uzmanı toplamaya 
çağırdı. Bu çalıĢma üzerine yeni bir sürüm Kanser Uzmanları Komitesinin Kasım 1994‘ teki 
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toplantısında kabul edildi. Bir baĢka revizyon da 2003‘ te gerçekleĢti ve Kuralların üçüncü sürümü 
ortaya kondu. 

Kanserin görülmesini azaltmaya yönelik tavsiyeler baĢka hastalıkların riskini 
artırmamalıdır. Revize edilmiĢ Avrupa Kanserle Mücadele Kurallarının terkibindeki tavsiyelere 
uyulduğunda genel sağlığın baĢka boyutlarında da iyileĢmelere yol açmalıdır. 

 
 Tablo 41. Avrupa Kanserle Mücadele Kuralları (Üçüncü Sürüm) 

 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 
Ayrıca en baĢtan her bireyin yaĢam tarzı hakkında yapması gereken tercihler olduğunu, 

bunların bazılarının kansere yakalanma riskini azaltacağını bilmek de önemlidir. Bu tercihler ve 
tavsiyelerin altında yatan nedenler aĢağıda sunulmuĢtur. 

Kurallar ilk baĢta on noktayı içeriyordu ancak bu sayı üçüncü sürümde onbir noktaya 
ulaĢtı. Eğer tavsiyelere uygun davranılırsa kanser insidansında ve/veya ölüm oranlarında düĢüĢlere 
yol açacaktır. Diğer noktalar kaç vaka ya da ölümün engellenebileceği bağlamında önem sırasına 
göre dizilmemiĢ olsa da kuralların değindiği ilk nokta en önemlisidir. 

1. Sigaraya baĢlamayın; içiyorsanız da bırakın. Bırakamıyorsanız da sigara 
içmeyenlerin yanında içmeyin. 
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GeliĢmiĢ ülkelerdeki tüm kanserlerin % 25-30‘unun tütünle alakalı olduğu tahmin 
edilmektedir. Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika‘da gerçekleĢtirilen çalıĢmaların sonuçlarından 
erkeklerdeki akciğer kanserlerinin % 87 ila 91‘ i ve kadınlardaki akciğer kanserlerinin % 57 ila 
86‘sının sigara içmeyle isnat edilebilir olduğu görülmektedir. Her iki cinsiyetin toplamı için de 
özofagus, larinks ve ağız boĢluğunda ortaya çıkan bağlanabilir. Mesane ve pankreas kanserlerinin 
büyük bir kısmı ile böbrek, mide, serviks ve burun ve miyeloid löseminin bir kısmı da bir nebze 
tütün tüketimiyle iliĢkilidir. Gecikme sürecinin uzunluğu nedeniyle bugün gözlemlenen tütünle 
iliĢkili kanserler geçmiĢ on yıllardaki sigara içme oranları ile iliĢkilidir. Sigaranın bırakılması ile 
sigara içiminden kaynaklanan artan kanser riski hızla sona ermektedir. Faydalar 5 yıl içinde ortaya 
çıkmakta ve geçen zamanla giderek daha da belirgin hale gelmektedir. 

Sigara aynı zamanda (genellikle kronik bronĢit diye anılan) kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı baĢta olmak üzere baĢka hastalıklara da yol açmakta ve hem kalp hastalığı, hem de kalp 
krizi riskini artırmaktadır. Uzun süredir sigara içenlerde orta yaĢta (35-69 yaĢları arasında) ölüm 
oranı hayat boyu sigara içmeyenlerinkine kıyasla üç kat fazladır ve sigara içmeye hayatın erken 
dönemlerinde baĢlayan düzenli içicilerin yaklaĢık yarısı nihayet bu alıĢkanlıkları nedeniyle 
ölmektedir. Ölümlerin yarısı sigara içenlerin yaklaĢık olarak yaĢam beklentilerinden sigara 
içmeyenlere oranla 20-25 yıl kaybettiği orta yaĢlarda   gerçekleĢmektedir;  kalanı   ise yaĢam 
beklentisi kaybının 7-8 yıl olduğu daha ileri yaĢlarda meydana gelmektedir. Ancak bugün orta 
yaĢlarda bile olsa kansere ya da baĢka bir ciddi hastalığa yakalanmadan sigarayı bırakmanın daha 
sonra tütünden kaynaklanacak ölüm riskinden sakınmayı sağladığı yolunda net deliller vardır. 
Genç insanların sigaraya baĢlama oranı bu yüzyılın ikinci yarısında hastalık ve ölüm oranlarının 
önemli bir belirleyicisi olacaksa da, önümüzdeki birkaç on yıl için ölüm oranlarının belirleyicisi 
olacak ve halk sağlığı mercilerinin dikkatini gerektiren asıl değiĢken mevcut içicilerin ne ölçüde 
sigara kullanma alıĢkanlıklarını bırakacakları olacaktır. 

Çevreye sigara içenler tarafından salınarak, genellikle çevresel tütün dumanı (ETS – 
environmental tobacco smoke) diye anılan tütün dumanının zorunlu ―pasif içiciliğe‖  yol açtığı 
söylenebilir ve bu dumanı soluyan kiĢiler üzerinde çeĢitli zararlı etkilere sahiptir. Akciğer kanseri 
riskinde küçük, kalp hastalığı ve solunum hastalıklarında ise bir miktar artıĢa neden olmakta ve 
özellikle küçük çocuklar için zararlı etkiler yapmaktadır. Hamilelik sırasında sigara içmek düĢük 
yapma ihtimalini artırmakta, yenidoğanın doğumdaki kilosunu düĢürmekte ve çocuğun ilerideki 
zihni ve bedensel geliĢimine olumsuz etki etmekteyken, ebeveynlerden birinin doğumdan sonra 
sigara içmesi çocukta solunum yolu enfeksiyonu, ağır astım ve ani ölüm risklerini artırmaktadır.  

Her ne kadar en çok zarara sigara içimi yol açmaktaysa da purolar da dumanları 
solunduğu takdirde benzer zararlara yol açabilmekte ve hem puro, hem de pipo dumanı ağız 
boĢluğu, farenks, dıĢ larinks ve özofagus kanserleri açısından benzer tehlikelere neden olmaktadır.  

1990‘ larda sigaranın dünya çapında yılda dört milyon insanı öldürdüğü ve 20. yüzyılın 
ikinci yarısında toplamda yaklaĢık 60 milyon ölümün tütünden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 
Çoğu ülkede, özellikle de geliĢmiĢ ülkelerdeki kadınlarda ve geliĢmekte olan ülke 
popülasyonlarında tütün salgınının en ciddi etkileriyle henüz karĢılaĢılmamıĢtır. 

Avrupa Kanserle Mücadele Kurallarının ilk maddesi kanserin en önemli nedenine atıfta 
bulunmaktadır ve üç ayrı mesaj olarak değerlendirilmelidir: 

 Sigara içmeyin. Sigara vakitsiz ölümün en önemli nedenidir. 

 Sigara içenler: Mümkün olduğunca çabuk bırakın. Sağlık alanındaki faydalar 
açısından bakıldığında, sigara içmeye kanser ya da baĢka bir ciddi hastalıktan önce son vermek, bu 
durum orta yaĢlarda dahi gerçekleĢse daha sonraları tütünün neden olacağı fazladan riskin 
çoğundan sakınma imkânı sağlayacaktır. 

 Sigara içmeyenlerin yanında sigara içmeyin. Sizin içtiğiniz sigaranın 
etrafınızdakilerin sağlığına etkileri olabilir. 

2. Obeziteden kaçının. 
Obezite kanıtlanmıĢ ve önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir. Ayrıca sigaranın ardından 

Batılı ülkelerde kronik hastalıklarla ilgili en önemli risk faktörüdür ve özellikle diyabet, kalp 
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damar hastalıkları ve kanser risklerini artırmaktadır. Avrupa‘daki birçok ülke (≥30 kg/m2 vücut 
kütle endeksi Ģeklinde tanımlanan) obezitenin yaygınlığının geçen yıllar içinde hızla arttığına Ģahit 
olmuĢtur. 

3. Her gün bir miktar canlandırıcı fiziksel hareket yapın. 
Birçok çalıĢma fiziksel aktivite ile kansere yakalanma riski arasındaki iliĢkiyi ele 

almıĢtır. Fiziksel aktivitenin kanser riskine karĢı koruyucu etkisi aktivite düzeyi ile birlikte artar –
ne kadar fazla aktivite olursa o kadar iyidir– yine de bu tür bir tavsiyenin kalp damar hastalıkları 
olan kiĢilerde daha yumuĢak bir biçimde uygulanması gerekir. Biraz gayret gerektiren düzenli 
fiziksel aktivite sağlıklı bir vücut ağırlığını muhafaza etmek için özellikle hareketsiz yaĢam tarzları 
olan kiĢiler için gerekli olabilir. Bu aktivite haftada üç gün günde yarım saat alabilir. Haftada 
birkaç kez yapılacak daha ağır aktiviteler kanserin önlenmesine yönelik daha fazla faydalar da 
sağlayabilir. 

4. Günlük aldığınız sebze ve meyve miktarıyla çeĢidini artırın: günlük en az beĢ öğün. 
Hayvansal kökenli yağ içeren gıda tüketiminizi sınırlayın. 

1940‘ lardan itibaren diyet ve beslenme faktörleri kanser etiyolojisinde önemli dikkat 
odakları olmaya baĢladılar. BaĢlangıçta kimyasal kanserojenleri alan hayvanlarda belirli diyetlerin 
etkileriyle ilgilenen araĢtırmalar daha sonra insanlarda kanser riskiyle potansiyel iliĢkiler üzerinde 
durmaya baĢladı. Ġlk baĢlarda bu çalıĢma tahmini kiĢi baĢına düĢen gıda tüketiminin kanser 
kaynaklı ölüm oranlarıyla uluslararası düzeyde mukayesesi ile gerçekleĢtirilmekteydi. Tutarlı bir 
Ģekilde bu veriler arasında, özellikle de diyetteki yağ alımıyla meme kanseri  arasında çok güçlü 
korelasyonlar bulunduğu görüldü. Diyet değerlendirme yöntemleri geliĢtikçe ve belirli metodolojik 
güçlükler tespit edilip bunların üstesinden gelindikçe besin epidemiyolojisi bilimi ortaya çıktı. 

5. Alkol kullanıyorsanız bırakın, bırakamıyorsanız azaltın. Fazla içki tüketiyorsanız 
bira, Ģarap ya da damıtılmıĢ alkollü içecekler olmasına bakmaksızın tüketiminizi erkekler için 
günde iki, kadınlar için günde bir içkiye azaltın. 

Bir içki, içkinin içerdiği saf alkol miktarı ile belirlenmekte ve ülkeden ülkeye değiĢiklik 
göstermektedir. Örneğin Japonya‘da bu değer 25ml iken ABD‘de 18 ml‘dir. ABD‘nin belirlemiĢ 
olduğu saf alkol miktarı  350 ml bira, 150 ml Ģarap, 44 ml distile içkiye karĢı gelmektedir. 

Alkollü içki tüketiminin ağız boĢluğu, farenks ve larinks ile özofagusta yassı hücreli 
karsinoma kanserleri riskini artırdığı yönünde inandırıcı epidemiyolojik kanıtlar mevcuttur. Meme 
kanseri ve bağırsak kanseri riski de alkol tüketimiyle artmaktadır. Riskler, içilen etanol miktarı ile 
artıĢ eğilimi göstermekte ve altına düĢüldüğünde hiç etki görülmeyen net bir eĢik 
bulunmamaktadır. 

6. GüneĢe fazlaca maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Bu husus özellikle 
çocuk ve ergenleri korumak için önemlidir. GüneĢte yanmaya meyilli kiĢiler için yaĢam 
boyunca aktif koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Cilt kanseri münhasıran değilse bile çoğunlukla beyaz derili insanlarda görülen bir 
hastalıktır.  Açık tenli insanların ultraviyole ıĢığa daha fazla maruz kaldığı Avustralya gibi 
yerlerde  insidansı en yüksek düzeye ulaĢmaktadır. Cilt kanserlerinin en baĢta gelen çevresel 
nedeni güneĢe maruz kalmaktır ve ultraviyole ıĢığın güneĢ tayfının cilt kanseri görülmesiyle ilgili 
bileĢenini temsil ettiği düĢünülmektedir. Suni güneĢ ıĢığı kaynakları, örneğin güneĢ yatakları ve 
güneĢ lambalarına maruziyetin melanom riskini de artırdığı bilinmekte ve bu etki özellikle bu 
maruziyet gençlikte ya da erken eriĢkinlikte baĢladığında daha da belirgin hale gelmektedir. 

7. Bilinen kanser yapıcı maddelere maruziyeti engellemeyi amaçlayan düzenlemeleri 
sıkı bir Ģekilde tatbik edin. Kansere neden olabilecek maddelere dair tüm sağlık ve güvenlik 
talimatlarına bağlı kalın. Ulusal radyasyondan korunma dairelerinin tavsiyelerine uyun. 

Mesleki ve çevresel kanserojenlere maruziyetin engellenmesi çok sayıda doğal ve insan 
yapısı kanserojenin tespit edilmesinin ardından gelmiĢ ve kanserin görülmesinde önemli düĢüĢler 
sağlamıĢtır. Kuralların bu kaleminin altında yatan mesaj bireylerden üç açıdan sorumlu davranıĢ 
talep etmektedir:  
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(1) Vaktinde ve net talimatlar vermesi gerekenlerden, ağırlıkla da üzerinde bilimsel 
konsensüs bulunan değerlendirmeleri Avrupa Birliği hukukuna alması gereken kanun 
koyuculardan ve düzenleyicilerden;  

(2) Bu talimatlara ve kanunlara uyarak baĢkalarının sağlığını koruyanlardan, örneğin 
sanayide çalıĢan yöneticiler, hijyen görevlileri ve doktorlardan; 

 (3) kendi sağlığını ve baĢkalarının sağlığını korumak için kanserojen kirleticilerin 
varlığına dikkat etmesi ve kanserojenleri hafifletmeye veya bunlara maruziyeti önlemeye yönelik 
talimat ve düzenlemelere uyması gereken her vatandaĢtan.  

Mesleki ve çevresel kanserojenlerin yaygınlığının ve bunlara maruziyet düzeyinin genel 
önleyici tedbirlerle kontrolü tarihsel olarak bireysel korunma tedbirlerine nazaran kanserlerin 
önlenmesinde daha   büyük   bir   rol  oynamıĢtır. 

Bireysel yaĢam tarzı tercihlerinin dıĢında kanser geliĢimini engelleyebilecek ya da bir 
kanserin tedavi edilebilirliğini artırabilecek halk sağlığı programları mevcuttur. 

Ġster kiĢisel çalıĢmalar sonucunda olsun, isterse erken teĢhis programlarına katılım 
sayesinde olsun, erken teĢhis kanserden kaynaklanan ölümlerin oranını azaltmakta önemli bir 
etkendir. Herhangi bir kimse tarafından kolaylıkla fark edilebilecek olan ve muhtemelen kanserle 
ilgili olabilecek vücuttaki görsel iĢaret ya da semptomların bilincinde olmak mühimdir. Hastalığın 
geç safhalarındaki ilerlemiĢ haline oranla erken safhalarındaki bir bölgede kısıtlı halinin hayatta 
kalma açısından daha avantajlı olduğu Ģüpheye mahal vermeyecek bir Ģekilde ortaya konmuĢtur. 
Dolayısıyla kanser sürecinde teĢhis ve tedavi ne kadar erken gerçekleĢirse bu hasta için o kadar iyi 
olacaktır. Kanser taraması ve geliĢimin daha erken bir döneminde kanserin bulunmasıyla tedavi 
Ģansını artırmaya yönelik yöntemlerin geliĢtirilmesi için önemli çabalar sarf edilmiĢtir.  

 8. 25 yaĢından itibaren kadınlar serviks taramasına katılmalıdır. Bu katılım “Serviks 
Taramasında AB Kalite Güvence Ġ lkeleri” ile uyumlu kalite kontrol prosedürleri bulunan 
programlar dâhilinde olmalıdır. 

Servikal kansere yönelik taramanın etkinliği rastlantısal bir denemede gösterilmemiĢtir. 
Öte yandan her 3-5 yılda bir servikal smear (Pap) testi kullanılarak gerçekleĢtirilen taramaların 
etkinliğini gösteren yeterli deneysel olmayan kanıt mevcuttur. Popülasyon düzeyinde etkiler biraz 
daha küçüktür. Bazı Kuzey ülkelerinde taramaya en yoğun biçimde tabi tutulan yaĢ gruplarındaki 
kadınlarda elde edilen düĢüĢ oranı % 80 dolayında idi. 1980‘ lerin ortalarında yıllar süren organize 
tarama çalıĢmalarından sonra genel insidans her 100.000 kadında 5-15 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Serviks kanseri taraması 25 yaĢın üzerindeki tüm kadınlara önerilmelidir. 60 yaĢın 
üzerindeki kadınlarda taramanın faydalarına iliĢkin kanıtlar kısıtlıdır ancak orta yaĢtan sonra 
yüksek dereceli servikal lezyonların insidansı düĢtüğü için tarama verimi 60 yaĢın üzerindeki 
kadınlarda muhtemelen düĢük olacaktır. Bu yaĢ grubunun taranması yanlıĢ pozitif sonuçlar ve 
akabinde invazif prosedürlerden kaynaklanabilecek potansiyel zararlar ile iliĢkilendirilmektedir. 
YaĢlı kadınlarda taramanın durdurulması muhtemelen daha önceki (en yakın tarihli) 3 ya da daha 
fazla ardıĢık Pap smear testi sonucu normal çıkan kadınlarda münasiptir. Verim rahmin alınması 
sonrasında da düĢüktür ve tarama prosedürlerinin sağlıkla ilgili sonuçlarda iyileĢmeye yol açtığına 
dair kanıtlar yetersizdir. 

9. 50 yaĢından itibaren kadınlar meme taramasına katılmalıdır. Bu katılım 
“Mamografi Taramasında AB Kalite Güvence Ġ lkeleri” ile uyumlu kalite kontrol prosedürleri 
bulunan programlar dâhilinde olmalıdır. 

Mamografi ile meme kanseri taramasının meme kanserinden kaynaklanan ölümleri 
azaltmada etkin olduğuna dair dikkate Ģayan deliller vardır. Ġyi riayet edilen ve iyi organize 
edilmiĢ bir programı 50 yaĢ üzerindeki kadınlarda meme kanserinin ölüm oranlarında en az % 20 
düĢüĢe yol açmalıdır. Taramanın 50 yaĢ altındaki kadınlarda önemi belirsizdir. BaĢlı baĢına bu 
kadınları analiz eden ve yeterince büyük bir istatistikî anlama haiz hiçbir çalıĢma 
tamamlanmamıĢtır. 40-49 yaĢlarındaki kadınlarda mamografik taramaya yönelik olarak ne gibi 
tavsiyelerde bulunulması gerektiği yanıtlanılamayan önemli bir sorudur; 80 yaĢ altında teĢhis 
edilen meme kanserlerinden kaynaklanan yaĢamdan yıl kayıplarının % 40‘ tan fazlası 35-49 
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yaĢlarında, ki bunlar sıklıkla önemli sosyal sorumlulukların bulunduğu yaĢlardır, semptom 
sergileyen vakalarla iliĢkilendirilebilir. 

Mamografik tarama meme kanserli kadınların toplam yönetiminde sadece bir adımdır. 
BirleĢik Krallık, Ġsveç, Finlandiya ve Hollanda‘daki uzun vadeli oturmuĢ programların gösterdiği 
üzere mamografik anormalliklerin değerlendirilmesinde multidisipliner ekibin önemi itibarı 
semptomatik sektöre de yayılarak entegre multidisipliner meme kanseri merkezlerinin geliĢimine 
yol açmıĢtır. 

Meme tedavisi hemĢireleri, danıĢmanlar ve diğer destek personeli ile birlikte çalıĢan ve 
sadece bu iĢle uğraĢan cerrah, radyolog ve patologların bulunduğu bu merkezler meme kanserine 
yakalanmıĢ kadınlara gereken bakımı sunarlar. 

10. 50 yaĢından itibaren erkek ve kadınlar kolorektal taramaya katılmalıdır. Bu 
katılım bünyesinde kalite kontrol prosedürleri bulunan programlar kapsamında olmalıdır. 

Ġyi tanımlanmıĢ bir premalign lezyonun, adenomatoz polipin tespit edilmesi hastalığın 
erken safhaları ile iliĢkilendirilen yüksek hayatta kalma oranları ile birlikte kolorektal kanseri 
tarama için ideal bir aday kılar. Geçtiğimiz çeyrek yüzyılda hastaları kolorektal kanser ya da öncül 
haline yönelik olarak taramaya tutma kabiliyetimizde görüntüleme ve teĢhis teknolojilerindeki 
ilerlemeler kullanılarak geliĢme kaydedilmiĢtir. DıĢkıda gizli kan ve guiak testi kartları ilk kez 
1960‘ larda kullanılmıĢ, 1870‘ te ilk kez kullanıma sunulmuĢ olan katı sigmoidoskopun yerini 
almak üzere esnek sigmoidoskop 1970‘ lerin ortalarında kullanıma sunulmuĢ olup kolonoskopi 
1970‘ ten bu yana eriĢilebilir bir tekniktir. 

Taramanın önemli olduğunu gösteren kanıtlara rağmen geliĢmiĢ ülke vatandaĢlarının 
çoğu herhangi bir kolorektal kanser taramasına tabi tutulmamıĢlardır. Bu durum devam ettikçe 
Avrupa Birliğinde her yıl meydana gelen kolorektal kanser kaynaklı ölümlerin dörtte birini 
engelleme Ģansı tepilmektedir. 

 11. Hepatit B enfeksiyonuna karĢı aĢılama programlarına katılın. 
Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) kronik enfeksiyonu Avrupa‘daki 

karaciğer kanserlerinin çoğunluğunun altında yatmaktadır. Altı Avrupa kanser merkezinden elde 
edilen geniĢ bir karaciğer kanseri vaka verisinde karaciğer kanseri hastalarının sadece % 29‘unda 
HBV veya HCV enfeksiyonunun iĢaretine rastlanmamıĢtır. 

HBV‘ye karĢı etkili bir aĢı bugün artık 20 yıldır mevcuttur. Avrupa Birliğindeki birçok 
ülke (örneğin Danimarka, Finlandiya, Ġrlanda, Hollanda, Ġsveç ve BirleĢik Krallık) nüfus genelinde 
HBV enfeksiyonunun düĢük yaygınlığı nedeniyle çocuklarda HBV‘ye karĢı rutin aĢılama 
gerçekleĢtirmemekte (http://www.who.int/), öte yandan diğer ülkeler (örneğin Belçika, Fransa, 
Almanya) % 50‘nin altında bir kapsama bildirmektedirler. Yüksek risk gruplarını aĢılamanın 
nadiren fayda sağlaması, seyahatler ve göçlerin yüksek ve düĢük risk taĢıyan nüfusların 
karıĢmasına sebep olabilmesinden ötürü HBV‘ye karĢı evrensel bir aĢılamaya iliĢkin ulusal 
politikaları gözden geçirmek için nedenler vardır. Genç eriĢkinlikte (tipik olarak cinsel iliĢki veya 
kontamine iğnelerle) HBV enfeksiyonunu kapma riski doğumda veya çocuklukta enfeksiyonu 
kapmaya oranla çok daha düĢük bir kronik hepatit ve karaciğer kanseri riski taĢısa da yine de 
sıklıkla akut hepatiti tetiklemektedir. 

 

 2.1.2.4. Kanserle SavaĢ Faaliyetlerinin Etkisi: Avrupa Örneği 
‗Kansere KarĢı Avrupa‘  programı müddetince o dönemde 15 Avrupa Birliği (AB) üyesi 

ülkede kanser nedenli ölüm oranları düĢüĢe geçmiĢti; 2000‘de tahmin edilen ölüm rakamı 940.510 
ile 1980‘ lerin ortalarındaki yaĢ bazında ölüm oranlarının 2000 nüfusuna uygulanması ile elde 
edilen 1.033.083 ölüm beklentisinden % 9,0 daha az bir düzeyde kalmıĢtır. 2000 yılına iliĢkin tüm 
ölüm oranları verileri elde edildikçe (halen yalnızca Belçika‘nınki bir tahmin olarak kalmıĢtır, en 
yakın tarihli veri 1997 yılına aittir) AB‘de beklentinin % 9,5 altında 935.219 kanser kaynaklı ölüm 
gerçekleĢmiĢtir. Bu düĢüĢler daha sonra teyit edilmiĢtir. 

Bosetti ve arkadaĢları bu aĢağı yöndeki trendlerin geniĢleyen AB‘de de (26 Üye Ülke) 
devam ettiğini göstermiĢtir. Hemen tüm kanser türlerindeki ölüm oranlarında aĢağı yöndeki düĢüĢ 
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son derece güven vericidir. Artık ölüm oranlarının yükseliĢte olduğu kanser türlerine daha fazla 
önem verilebilir. Bunlar arasında en baĢta hem erkeklerde hem de kadınlarda karaciğer ve 
pankreas kanserleri ile kadınlarda dramatik artıĢlar gösteren akciğer kanserleri sayılabilir. 
Bunlardaki yukarı yöndeki trendler diğer tüm kanser türlerindeki ölüm oranları aĢağı yönü 
gösterirken daha da belirgin bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bu düĢüĢ AB-15‘ teki trendlerin 2020‘ye kadarki istatistikî kestirimlerini hazırlayan 
Quinn ve arkadaĢları tarafından daha önce öngörülmüĢtü. Çoğu kanser için oranların düĢeceği 
tahmin edilmiĢse de bazı ülkelerde erkekler için olan oranların istikrar kazandığı görülmektedir. 

  

 2.1.2.5. Kanserle SavaĢ Zorunlu ve Mümkündür 
Kanserin halen ve yakın gelecekte önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve olacağına 

dair kuvvetli kanıtlar mevcuttur. Ġnsanlardaki kanserlerin büyük çoğunluğundan kaçınmak 
mümkündür ve bunların birçoğu için sakınılabilir nedenler tespit edilmiĢtir. Küresel bağlamda en 
büyük etkiyi tütün içiminin kontrolü ve meme kanseriyle mücadele yapacaktır. Tütün kontrolü bir 
dizi devlet ve toplum faaliyeti ile sağlanabilirse de örneğin meme kanserinin engellenmesinde 
baĢarı Ģansı daha uzak görünmektedir. 

Birincil önlemede baĢarısız olunması halinde meme, serviks ve kolorektal kansere 
yönelik tarama bu yaygın hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarını azaltma yönünde önemli bir 
etki yapabilir. Diğer kanser türlerine yönelik taramalar düzgün biçimde değerlendirildikten sonra 
halk sağlığı stratejileri olarak ortaya çıkacaktır; prostat kanseri alanındaki mevcut durum bu 
bağlamda etkileyicidir. 

Mutlak kanser vakası sayısındaki artıĢın gelecek yüzyıla kadar devam edecek oluĢu 
nedeniyle kanserle savaĢ stratejilerinde önlemenin rolü epidemiyolojinin merkezi rolü ile birlikte 
artacaktır. Bu ikincisinde de risk faktörlerinin peĢinden koĢmanın azalan önemi ve eldeki bilginin 
milyonlarca değilse bile binlerce vakitsiz ölümün önlenebileceği popülasyonlara uygulanmasına 
odaklanma ile bir değiĢim vuku bulmalıdır. 

Çoğu ülke için önemli bir sorun gelecekteki yıllarda tanı konacak büyük sayıdaki kanser 
vakalarını tedavi edebilecek kapasiteyi geliĢtirmek için yeterli ödenek bulmaktır. Etkin önleme 
kanser riskini azaltacak ve etkin tarama birçoklarının daha hastalıklarının baĢarıyla tedavi 
edilmesini mümkün kılacaktır. 

Bugün önleyici tedbirler baĢlıca ölümcül kanserlerin yükünü azaltmak için uygulanabilir: 
örneğin akciğer kanserine ve diğer kanser türlerine karĢı tütün kontrolü ve serviks ve karaciğer 
kanserine karĢı aĢılama gibi. GeliĢmekte olan ülkelerde kanserle savaĢ kanserle damgalanmayı 
engellemeye, devlet ve kamu bilincini artırmaya ve kanser teĢhisinin ölümle eĢ anlamlı olduğu 
mitini ortadan kaldırmaya hizmet etmelidir. 

Radyoterapi kanser tedavisinin kilit bir bileĢenidir ve iyileĢtirme ya da palyasyon 
amacıyla kullanıldığında maliyet açısından etkin olduğu gösterilmiĢtir. Yüksek gelir grubundaki 
ülkelerde yeni vakaların yarıdan fazlası bir radyoterapi kürü almakta, hastaların dörtte birine varan 
kısmı ise ikinci bir kürü de alabilmektedir. DüĢük ve orta gelirli düzeyde bulunan ülkelerde 
radyoterapi ihtiyacı geç aĢamada ortaya çıkıĢ ve yaygın kanser türlerinin özelliklerinden ötürü 
daha da büyük ölçüdedir. Kadınlarda küresel olarak en önde gelen iki kanser türü olan meme ve 
serviks kanserleri erken safhada tespit edildiklerinde büyük ölçüde tedavi edilebilen kanserlerdir 
ve radyoterapi tedavi protokollerinde önemli bir rol oynar. Serviks kanseri Afrika‘daki kadınlarda 
en yaygın kanser türüdür ve radyoterapi inkâr edilemez bir zorunluluktur. Aynı zamanda halen 
mevcut olan % 70/% 30‘ luk palyasyon/iyileĢtirme dengesini de değiĢtirmek Ģarttır.  

Çoğu orta ve düĢük geliri olan ülkenin radyoterapiye kısıtlı bir eriĢimi mevcuttur, ancak 
30 Afrika ve Asya ülkesinde bu hizmetler hiç bulunmamaktadır. Afrika‘da halen radyoterapi arzı 
ihtiyacın % 20‘sindeyken Asya-Pasifik Bölgesi‘nde her yıl ortaya çıkan 3 milyon yeni kanser 
vakası ve 4000 radyoterapi makinesine ihtiyaca rağmen sadece 1200 civarında makine mevcuttur. 
Küresel ölçekte düĢük ve orta düzeyde gelirleri olan ülkelerdeki eksiklik 7000 radyoterapi 
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makinesinin üzerindedir ve eriĢilebilir, ekonomik ve uygun radyoterapi teknolojilerine duyulan 
ihtiyaç açıktır. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA – International Atomic Energy Agency) ve 
ortakları tarafından oluĢturulan Kanser Terapisi Eylem Programı (PACT – Programme of Action 
on Cancer Therapy) öncelikle ıĢın teknolojisinin dünyanın bu alanda ihtiyaç duyulandan az hizmet 
alan bölgelerine etkin ve sürdürülebilir transferini ve radyoterapiyi Ulusal Kanser Stratejilerinin 
bir parçası olarak kanser alanındaki daha geniĢ halk sağlığı önceliklerine entegre etmeyi 
amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak PACT kanıtlara dayanan, kanser insidansını ve kanser ölüm 
oranlarını düĢürmeye ve verilebilir etkin palyasyon miktarını artırmaya yönelik bir dizi uygun 
eylemi de ortaya koymak için bir odak vazifesi görme potansiyeline sahiptir. Uluslararası kanserle 
mücadele camiasının bir odağa ihtiyacı vardır ve PACT bunu sağlayabilir. 

Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG – Millenium Development Goals) dünyanın en fakir 
topluluklarının ihtiyaçlarını karĢılama adına daha önce eĢi benzeri görülmemiĢ çabaları harekete 
geçirdi. MDG‘ lere ulaĢmak birçok ülke için rekabetçi bir mücadele haline geldi ve dünya çapında 
birçok toplum için son derece değerli bir hedef teĢkil edecektir. Kanseri önleme ve kontrol de 
MDG‘ ler ile sağlanan aynı odağa ulaĢmalıdır. Dünyanın birçok yerinde kansere (ya da kronik 
hastalıklara) dair özel MDG‘ lerin yokluğu tespit edilen önceliklerin arasında kanserle savaĢın daha 
küçük bir rol almasına yol açmıĢtır. DüĢük ve orta seviyede gelirleri olan ülkelerin kanser ve diğer 
kronik hastalıkları ön plana alması için daha fazla saik lazımdır. Kalp damar hastalıkları için de 
benzer bir iddiada bulunulmuĢtur ve bunun gerekli olduğu intibaı yaygındır. 

Orta düzey geliri olan çok sayıda ülke gittikçe kendi ulusal sağlık stratejilerinde kanser 
de dâhil olmak üzere kronik hastalıklara yüksek öncelik vermektedir ancak hibe eden topluluk ve 
birçok çift taraflı kalkınma ajansı henüz kanserle savaĢı yüksek bir öncelik olarak 
düĢünmemektedir. Kansere iyi odaklanmıĢ küresel çabalar ile daha yüksek bir öncelik verilmez ise 
kanser vakalarının sayısı arttıkça düĢük ve orta düzeyde geliri olan ülkelerin sağlık sistemleri daha 
da büyük problemlerle karĢı karĢıya kalacaktır. Gittikçe daha fazla sayıda kiĢi kanser nedeniyle 
vakitsiz ve gereksiz yere ölecektir ve haneler, topluluklar ve ülkeler adına bunun yıkıcı sosyal ve 
ekonomik sonuçları olacaktır. Kanser kaynakları düĢük düzeyde olan ve ekonomik açıdan 
yükselmekte olan ülkeler için sosyoekonomik kalkınmanın önünde önemli bir engel haline 
gelebilir. 

Bugün zamanlama ihmal edilmiĢ kronik hastalıklar salgının ve ihmal edilmiĢ bir 
kalkınma hedefinin bir parçası olan bu büyüyen kanser yüküne müdahale etmek için son derece 
doğrudur. DSÖ (WHO) Kanserle SavaĢ Kararı (WHA 58.22) kanser insidansı ve ölüm oranlarını 
düĢürmeyi hedefleyen programlar geliĢtirmek için ülkelere önemli bir itici güç oluĢturmaktadır. 
Her ne kadar bu önemli bir teĢvik ise de bu alanda acil bir liderlik ve koordinasyon ihtiyacı vardır. 
Diğer küresel sağlık camialarına kıyasla küresel kanserle mücadele camiası dağınık ve çoğu zaman 
da etkisizdir. 

Bunun halk sağlığının yanısıra sağlık hizmetlerinin diğer unsurları için de önemli 
sonuçları vardır. Bu hastaları tedavi etmek için daha fazla sayıda tıp, hemĢirelik ve ilgili personele 
ihtiyaç duyulacaktır; daha fazla hastane ve tedavi tesisi ihtiyacı doğacaktır ve bu da yakın 
gelecekte hem önemli bir masraf kapısı, hem de önemli bir lojistik problemi olarak ortaya 
çıkacaktır. Planlamanın çıkarımları aksi durumda gerçekleĢecek ölüm oranı yükünü aĢağı çekmek 
için kanserle savaĢ faaliyetlerinin artırılması gerekliliğine yöneliktir. 

Önceliklerin gerçekçi ve ulaĢılabilir olması ve düĢük ve orta seviyede gelirleri olan 
ülkeler için etkin kanserle savaĢ önlemlerinin tespit edilmesi, uygulamaya konulması ve 
değerlendirilmesine yönelik bir odak içermesi gereklidir. Kaynaklara ve rekabet içindeki sağlık 
önceliklerine göre önlenebilir kanserleri önlemek; tedavi edilebilir kanserleri tedavi etmek; 
iyileĢtirilebilir kanserleri iyileĢtirmek ve kanser süreci boyunca hastalara palyasyon ve destekleyici 
bakım sağlamak için her türlü adım atılmalıdır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
2008 yılı tamamında tüm dünyada 12.400.000 (12,4 milyon yeni kanser vakası ve 7,6 

milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiĢtir. Ġnsidans yönünden dünyada en yaygın kanserler 
akciğer (1,52 milyon), meme (1,29 milyon), ve kolorektal (1,15 milyon) kanserleridir. Kötü 
prognoz nedeniyle akciğer kanseri aynı zamanda en fazla ölüme (1,31 milyon) neden olan kanser 
iken onu mide kanseri (780.000 ölüm) ve karaciğer kanseri (699.000 ölüm) izlemiĢtir. 

Yıllık % 1‘ lik artıĢ oranına göre hesap yapıldığında 2030‘da yıllık 26,4 milyon yeni 
kanser vakasının ve 17,0 milyon kanser kaynaklı ölümün görülmesi beklenebilir. 

Toplamda yeni kanser vakalarının % 50‘sinden fazlası ve ölümlerin % 60‘ı az geliĢmiĢ 
ülkelerde meydana gelmektedir. Erkeklerde prostat kanseri, geliĢmiĢ bölgelerde en fazla teĢhis 
edilen kanser türü haline gelirken (643.000 vaka, yeni vakaların toplamının % 20,2‘si), az geliĢmiĢ 
ülkelerde birinci sıradaki akciğer kanserinin (538.000 vaka, % 15,3) oldukça gerisinde, altıncı 
sıradadır (197.000 vaka, % 5,6).  Kadınlarda meme kanseri geliĢmiĢ bölgelerdeki tahmini 715.000 
(toplamın % 26,5‘ i) ve az geliĢmiĢ ülkelerdeki 577.000 yeni vaka ile (% 18,8) büyük farkla dünya 
genelindeki en yaygın kanser türüdür.   

2008 ve 2030 yılları arasında az geliĢmiĢ ülkelerin nüfuslarının % 38‘ lik bir artıĢ 
göstermesi beklenirken, geliĢmiĢ bölgelerin nüfus artıĢı % 4‘ le sınırlı kalacaktır. Kanser genellikle 
ileri yaĢ gruplarını etkilemektedir ve aynı zaman dilimi içerisinde 65 yaĢ üzeri nüfusun az geliĢmiĢ 
ülkelerde % 5,3‘ ten % 9,8‘e, geliĢmiĢ ülkelerde ise % 14,6‘dan % 22,6‘ya tırmanacağı 
öngörülmektedir. 

Halen, küresel kanser yükünün en az yarısı sosyoekonomik geliĢmiĢliği düĢük ve orta 
düzeyde olan ülkelerde bulunmaktadır. 

Kanserle mücadele de birincil, ikincil ve üçüncül önleme etkinlikleri yapılır. Bunlar 
arasında en önemlisi birincil önlemedir, yani kanser yapıcı etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
kapsamda tütünle mücadele, aĢırı kilo ve obezite ile mücadele, fiziksel aktivitenin arttırılması, 
günlük sebze ve meyve tüketilmesi, dengeli ve doğru beslenme alıĢkanlıklarının topluma 
kazandırılması, baĢta Hepatit B olmak üzere kanser etkisi olan enfeksiyonlarla mücadele edilmesi, 
alkol kullanımından sakınılması, aĢırı güneĢ maruziyetinden kaçınılması tüm ülkeler için en 
önemli mücadele stratejileri olmalıdır. 

Ġkincil önlemede kanser taramaları vardır. Tüm dünyada taraması kabul edilen 3 kanser 
vardır: Meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler. 

Üçüncül önleme ise, en pahalı olanıdır. Burada da kanser teĢhisi alan hastaların 
tedavisinin en etkin Ģekilde yapılması ve yeterli palyatif bakım hizmetlerinin sunulmasıdır. 
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2.2. DÜġÜK VE ORTA GELĠRLĠ ÜLKELERDE KANSERLE SAVAġ 
POLĠTĠKALARI  
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Kaynakların kısıtlı olduğu ortamlarda kanser yükü giderek büyümekte ve gelecek 20 yıl 
içerisinde düĢük ve orta gelirli ülkeleri ağır bir hastalık, ölüm ve ekonomik maliyet yükü altında 
bırakmakla tehdit etmektedir. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde kanserin yaygınlaĢmasının öngörülen 
halk sağlığı boyutu etkili ve geniĢ çaplı bir uluslararası yanıtı gerekli kılmaktadır. Öte yandan 
düĢük kaynak ortamlarında ortaya çıkan kanserlerin çoğunun önlenebilir ve erken tespitle tedavi 
etkinliğinin artırılabilir. Günümüzde kanserin önlenmesi, tarama/erken tespit, kanser tedavisi ve 
palyatif bakıma yönelik kanıta dayalı ve doğru uygulamaların hayata geçirilmesi için yeterli bilgi 
mevcuttur. Mevcut bilgiler ıĢığında yeni kanser vakalarının üçte birinin önlenmesi ve erken tespit 
edilen kanserlerin üçte birinde de hayatta kalma oranlarının artması sağlanabilir. Bu hedefe 
ulaĢılabilmesi için, bilginin eyleme dönüĢtürülmesi gerekmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde son elli yıl içerisinde bilginin eyleme dönüĢtürülmesi yönünde büyük 
mesafe kaydedilmiĢtir. Ancak aynı Ģeyi kanserin sağlık öncelikleri arasında alt sıralarda yer aldığı 
veya değerlendirmeye dahi alınmadığı az gelirli ülkeler için söylemek mümkün değildir. Ne yazık 
ki buna rağmen bilinen gerçek Ģudur ki, 2030 yılı itibariyle yeni kanser vakası sayısı 27 milyona, 
ölümlerin de 17 milyona ulaĢması ve insidans, hastalık ve ölüm yükünün büyük bir kısmının 
düĢük-orta gelirli ülkelerde ortaya çıkması beklenmektedir. 

Yine de, düĢük kaynaklı ortamlarda kanser insidansının kötü görünümüne rağmen 
yapılabilecek pek çok Ģey vardır. Birincisi, kanser kronik hastalıklar arasında en yüksek 
önlenebilirlik potansiyeline sahip olanıdır. Her yıl ortaya çıkan 12 milyon kanser vakasının en 
azından üçte birinin önlenebileceği bilinmektedir.  Buna ek olarak, az gelirli ülkelerde enfeksiyona 
bağlı kanser yükünü agresif bir Ģekilde kontrol altına alabilmek için gerekli bilgi ve araçlara da 
sahibiz. Uygun düĢük teknoloji araçların ve bunların kullanımı için gerekli kaynakların 
sağlanmasıyla öngörülen yeni vakaların ikinci bir üçte birlik kısmının daha önlenmesi 
mümkündür. Kanserin erken evrelerinde bulunanlar için hayatta kalma oranını artıran etkili 
stratejiler mevcuttur. ĠlerlemiĢ ve yayılmıĢ kanserlerde ise, palyatif tedavi   büyük  bir   miktarda  
ızdırabı   ortadan kaldırabilir ve kanser hastalarının ve ailelerinin yaĢam kalitesini iyileĢtirebilir. 

Çoğu düĢük kaynaklı ülkede önleme optimumun altındadır, ancak asetik asitle görsel 
muayene yöntemleri (VIA-Vısual Inspection Asetic Asit) ve insan papilloma virüsü nedeniyle 
oluĢan serviks kanserlerini önleyici aĢılar gibi umut vaat eden yaklaĢımlar mevcuttur.  

DSÖ, bu tehditkar kanser salgınına cevap olarak, sürdürülebilir değiĢim sağlayabilecek 
çok sayıda ümit verici yöntemle dünya çapında kansere karĢı savaĢını yoğunlaĢtırmıĢtır. 2005 
yılında, DSÖ‘nün Dünya Sağlık Asamblesi (WHA 58) kanserin önlenmesi ve kanserle mücadele 
konulu kapsamlı bir kararla küresel kanser insidansın aciliyetine iĢaret etmiĢtir.  

DüĢük ya da orta gelirli ülkelerde hiç Ģüphesiz ki kanseri önleme, erken tespit, teĢhis, 
tedavi, rehabilitasyon ve palyatif tedavi politikalarının geliĢtirilmesi için kaynakların seferber 
edilmesine yönelik geniĢ çaplı politikalar ve stratejiler gerektiren devasa bir giriĢim olacaktır. Bu 
stratejiler Ģu anda var olmayan boyutlarda ekonomik ve insani kaynak (ve siyasi irade) 
gerektirecektir. Kısıtlı geliri olan ülkelerde kanserle mücadelenin baĢarısı adil ve kalıcı ortaklıklara 
ve kültürel açıdan münasip, ekonomik açıdan gerçekleĢtirilebilir ve bulguya dayalı müdahalelerin 
yapılabilmesine bağlıdır. Ancak bu ülkelerin arasında da kanserle mücadele programlarını 
uygulama yetileri arasında büyük farklılıklar görülmektedir. BütünleĢik (çok yönlü, kapsamlı) bir 
kanserle savaĢ stratejisi kanserle mücadele aktivitelerinin uygulamasındaki önemli farkları göz 
önünde bulundurmalıdır. Ülkelerinde kanserle mücadele stratejilerinde benzer politikaları takip 
etmeleri, pek çok konu baĢlığında toplu yatırımlar yapmalarını gerektirmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) bu kapsamda tüm ülkelere danıĢmanlık desteği vermekte ve öncelikleri 
belirlemektedir. Ülkemiz kanser kontrol programı 2009-2015 planlaması da DSÖ ile iĢ birliği 
içerisinde hazırlanmıĢtır. 
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 2.2.1. DSÖ’nün Kapsamlı Kanserle SavaĢ Stratejisilerindeki Rolü 
DSÖ‘nün bütünleĢik bir kanserle savaĢ stratejisindeki rolünü tam olarak anlayabilmek 

için ülkelerin DSÖ‘nün kanserle mücadeleye kapsamlı yaklaĢımını kavraması gerekmektedir. Bu 
yaklaĢım 5 odak üzerine yoğunlaĢmaktadır (ġekil 63). 

 
 

1. Gözetim 
Sürekli gözetim ve kanser kayıtçılığı Ģu amaçlar için vazgeçilmezdir: (1) güncel ve 

gelecekteki kanser yükü yönünden müdahale ihtiyacının belirlenmesi; (2) araĢtırma plan ve 
önceliklerinin belirlenmesi için gerekli bulgu tabanının sağlanması; ve (3) önleyici müdahalelerin, 
kanser tedavilerinin ve palyatif tedavilerin sonuçlarının izlenmesi.  

 

 
 ġekil 63. Dünya Sağlık Örgütü‘nün kanserle mücadeleye kapsamlı yaklaĢımı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 

2. Birincil Önleme 
Kanserle mücadele programlarının uygulanmasında üç adımlı bir müdahale 

sınıflandırması bulunmaktadır. Bunların ilki, bilinen risk faktörlerine maruziyetinin ortadan 
kaldırılması veya azaltılmasını içeren birincil önlemedir.  Bu yaklaĢım potansiyel olarak halk 
sağlığının iyileĢtirilmesinin en değerli yolu olmanın yanında kanser yükünü azaltma çerçevesinde 
maliyet-etkinliği açık ara en yüksek ve en kalıcı müdahaledir. Örnekler arasında tütün 
kullanımının kontrol altında tutulması, aĢırı kilo ve hareketsiz hayat tarzı ile mücadele, mesleğe 
bağlı kanserojen kimyasal veya atık maruziyetinin azaltılması ve kanserle iliĢkilendirilmiĢ hepatit 
B virüsü (HBV) ve insan papillomavirüsü (HPV) gibi enfeksiyonların yaygınlığının azaltılması 
bulunmaktadır. 
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3. Ġkincil Önleme 
DSÖ‘nün stratejisinin ikinci bileĢeni ikincil önleme veya semptomatik bireylerin 

zamanında teĢhisi ve risk altındaki asemptomatik kiĢilerin taranması anlamına gelen erken 
tespittir. Kanser iĢaret ve semptomlarına yönelik bilincin artırılması için eğitim bu stratejinin 
önemli bir parçasıdır. Kanserin erken tespiti özellikle serviks, meme, ağız, gırtlak, kolon, rektum, 
testis ve deri kanserlerinde tedavinin iyileĢtirme Ģansını artırmaktadır. Bu kanserlerin birçoğunda 
bireylere beze veya lezyon gibi erken uyarı sinyallerini tanıma yolları öğretilebilir. 

 

4. TeĢhis ve Tedavi 
TeĢhis endoskopi, sitoloji, görüntüleme ve doku patolojisi gibi yöntemler vasıtasıyla 

klinik değerlendirme gerektirmektedir. Kanserle savaĢa ve hastayı normal sağlığına döndürmeye 
yönelik yöntemlerse cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi veya bunların kombinasyonlarını 
içermektedir. Optimal tedavi kanserlilerin hayatta kalma oranını belirgin Ģekilde artırabilir. Ne 
yazık ki, az gelirli ülkelerde kanser teĢhisi çoğu zaman ancak ileri evrelerde yapılabilmektedir.  

 

5. Palyatif Tedavi 
DSÖ palyatif tedaviyi hayati tehlike arz eden hastalıklarla bağlantılı problemlerle karĢı 

karĢıya kalan hastaların ve ailelerinin hayat kalitesinin iyileĢtirilmesi için erken teĢhis ve 
değerlendirme ile ağrının ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin tedavisi yoluyla 
ızdırabın önlenmesi ve giderilmesi olarak tanımlamaktadır. 

Palyatif tedavi: 
- ağrı ve benzeri rahatsızlık verici semptomları giderir; 
- ölümü doğal bir süreç olarak görür;  
- ölümü ne hızlandırmayı ne de geciktirmeyi hedefler; 
- hasta bakımının psikolojik ve manevi yönlerini birleĢtirir; 
- hastalar ölene kadar mümkün mertebe aktif bir yaĢam sürmeleri için destek sağlar;  
- hastanın ailesine hastalık sürecine ve kayıplarını takip edecek yas sürecine 

dayanabilmeleri için destek sağlar; 
- hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına bir takım anlayıĢıyla yaklaĢır; 
- yaĢam kalitesini iyileĢtirir, ve hastalığın seyrini de iyi yönde etkileyebilir ve 
- hastalığın erken evrelerinde yaĢam süresini uzatmaya yönelik kemoterapi veya 

radyoterapi gibi diğer tedavilerle birlikte uygulanır ve rahatsızlık kaynağı olan klinik 
komplikasyonların anlaĢılması ve kontrol altında tutulabilmesi için gerekli tetkikleri ihtiva eder. 

 
DSÖ‘ye göre; palyatif tedavi ve ağrı kontrolü kanserle mücadele spektrumunun 

vazgeçilmez ve her ülkede öncelik verilmesi gereken parçalarıdır. Bu özellikle geç evrelerde 
tespitin sık olduğu ve gelecek on yıllar içerisinde kanser hastalarının çoğunluğunun 
iyileĢtirilemeyeceği az gelirli ülkeler için doğrudur. 

 

 2.2.2. Kapsamlı Bir Kanserle SavaĢ Stratejisine Yönelik DSÖ Faaliyetleri 
Yıllar içerisinde DSÖ kanserle savaĢ konusunda yayınlar üretmenin yanısıra bilgiyi 

eyleme çevirmek konusunda kilometre taĢı sayılabilecek bazı faaliyetlere imza atmıĢtır. Bunlar 
arasında tütün konusunda önemli bir uluslararası anlaĢma, beslenme ve fiziksel aktivite hakkında 
küresel stratejiler, serviks kanserini önleme ve mücadele programlarının planlanması ve 
uygulanması ile ulusal kanserle mücadele programları konusunda çeĢitli kılavuzlar bulunmaktadır. 

 

1. Tütün AnlaĢması-Tütünle Mücadele Hakkında Çerçeve SözleĢmesi (DSÖ FCTC) 
Az gelirli ve geliĢmekte olan ülkelerde tütün tüketimi artmaktadır. Tütün tüketiminin 

artması sonucu oluĢacak tahribat çok büyük boyutlardadır. Eğer bir müdahale gerçekleĢmezse, bu 
artıĢ zaten kısıtlı ekonomisi olan bu ülkelerin sağlık sistemleri üzerine devasa bir yük 
bindirecektir. 



- 243 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Tütün tüm akciğer kanserlerinin % 80-90‘ ının ve geliĢmekte olan ülkelerdeki bütün 
kanserlerin % 30‘unun sebebi olarak kanserin önlenebilir nedenleri arasında birinci sıradadır. ġu 
andaki kullanım tarzına göre, dünyadaki tütüne bağlı ölümler 2050 yılında 500 milyona ulaĢacak 
bir eğriyi takip ederek yükselecektir. Yeni içicilerin sayısını yarıya indirecek müdahaleler bu 
rakamın 340 milyonda kalmasını sağlayacaktır. GeliĢmiĢ ülkelerde içim oranları düĢmüĢ olsa bile, 
çokuluslu tütün firmaları gayretlerini Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Latin Amerika‘daki yeni 
pazarlara yönlendirmiĢlerdir. 

 

2. Beslenme ve Fiziksel Aktivite konusunda Küresel Strateji 
Dünya kanser yükünün büyük bir kısmı az sayıda önlenebilir risk faktörüyle 

iliĢkilendirilebilir. Beslenme dünya çapında dikkat çeken ve değiĢtirilmesi mümkün kanser risk 
faktörlerinden biridir. DSÖ‘nün Beslenme ve Fiziksel Aktivite Konusunda Küresel Stratejisi 2004 
yılında kabul edilmiĢtir.  

Az gelirli ve geliĢmekte olan ülkeler ulusal gıda politikaları belirlemeli ve çocuklara 
yönelik pazarlama konusunda etik prensipler geliĢtirmelidirler, çünkü önceden yüksek gelirli 
ülkelerin sorunu olarak görülen bu problemler günümüzde geliĢmekte olan ülkeleri de etkilemeye 
baĢlamıĢtır. Bu durum endüstrileĢme, ĢehirleĢme, iktisadi geliĢim ve gıda pazarının artan 
küreselleĢmesi sonucu dünya çapında beslenme alıĢkanlıklarında ve fiziksel aktivitede gerçekleĢen 
belirgin bir değiĢimi yansıtmaktadır. Buna ek olarak birçok ülke halen yüksek oranda tuz içeren 
yiyecekler tüketmektedir. Taze meyve ve sebzelerden oluĢan sağlıklı bir diyet birçok kanserin 
riskini azaltabilir. 

 
3. Serviks Kanseriyle Kapsamlı Mücadele 
Serviks kanseri geliĢmekte olan ülkelerdeki yetiĢkin kadınlar için en önemli sağlık 

sorunlarından biridir. Serviks kanseri dünya çapında kadınlarda en fazla sayıda görülen kanserler 
arasında ikinci sıradadır. Ülkemizde ise servikal kanser insidansı düĢüktür. Sünnetli olmak, tek 
eĢlilik servikal kanser açısından koruyucudur ve muhtemelen ülkemizde de görülen düĢük 
insidansı açıklaya bilir. Fakat, gelecek yıllar için değiĢen sosyo-kültürel yapımız da dikkate 
alındığında tedbirli olunması gerekmektedir. 

Dünyada her yıl 409.000 yeni serviks kanseri vakası teĢhis edilmekte ve serviks 
kanserine bağlı 234.000 ölüm gerçekleĢmektedir. Hastalığın oluĢturduğu büyük yük, etkin tarama 
ve erken tedavi programlarının kanıtlanmıĢ etkisi ile beraber göz önüne alındığında bu hastalığı 
hayati eylem alanlarından birisi yapmaktadır. 

DSÖ‘den çok sayıda önemli kaynak serviks kanseriyle mücadele programlarının 
geliĢtirilmesi ve uygulanmasına yol göstermeye yardımcı olmaktadır. DSÖ tarafından 2001 yılında 
baĢlatılan bir uzman konsültasyonu Gelişmekte Olan Ülkelerde Serviks Kanseri Taraması isimli 
raporu ortaya çıkarmıĢtır. Bu rapor orta gelirli ülkelerde sitoloji taraması üzerine bir pozisyon 
sahibi olmanın önemi konusunda bu tür bölgelerdeki programların etkinliğini artırmaya yönelik 
spesifik tavsiyeler içeren bir kılavuz niteliğindedir. Buna ek olarak, bu rapor asetik asitle görsel 
muayene ve serviks kanseri için HPV taraması ile ilgili geliĢmeler hakkında bir durum raporuna da 
ön ayak olmuĢtur. Rapor değiĢik kaynak durumları için bunların etkinliği hakkındaki bulgu 
seviyesini analiz etmekte ve isabetli politikalar geliĢtirilmesi için halen ele alınması gereken 
araĢtırma meselelerinin altını çizmektedir. Bu politikaların uygulanması için gerekli bilgiler 
yönetici kadroların serviks kanseri önleme ve mücadele hizmetlerini planlamasına, uygulamasına 
ve izlemesine yardımcı olmak için geliĢtirilmiĢ Serviks Kanseri Önleme ve Mücadele Programları 
için Planlama ve Uygulama: Yöneticiler için Bir Kılavuz‘da mevcuttur. Bu kılavuz serviks kanseri 
önleme ve mücadele  konusunda uygun, maliyetleri kabul edilebilir ve etkin mekanizmaları 
desteklemektedir. Klinik uygulamalara yönelik ilkelere iliĢkin detaylı bilgilere ise DSÖ‘nün 
yayınladığı Serviks   Kanseriyle   Kapsamlı Mücadele: Hayati Uygulamalar için bir Kılavuz’da 
mevcuttur. 
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 2.2.3. DüĢük Kaynaklı Ülkelerde DSÖ Faaliyetlerine KarĢı Olası Engeller 
 

1. Kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmemesi 
Kanser çoğu zaman geliĢmekte olan ülkelerin sağlık harcamalarında öncelik olarak 

belirtilmemektedir. Çoğunlukla enfeksiyon hastalıklarının bu ülkelerin sağlık gündemlerine 
hükmetmesi nedeniyle kanserle mücadele gayretleri ulusal sağlık otoritelerinin diğer önceliklerinin 
genellikle arkasında kalır. Kanserlerin çoğu erken evrelerde tespit ve tedavi edilirse 
iyileĢtirilebilecekken sınırlı kanser bilinci nedeniyle geliĢmekte olan ülkelerde durum böyle 
değildir. Çünkü bu ülkelerde kanser hastalarının % 80‘ i ilk sunum sırasında ileri evreye eriĢmiĢ 
vakalardır.  

Bir baĢka faktör de nüfusa dayalı kanser insidansı ve ölüm verilerinin bulunmamasıdır. 
Bu sorun kanserin önemli bir sağlık problemi olarak gereken önemi görmeyiĢini pekiĢtirmektedir. 
Yöresel veri eksikliği ve batılı ülkelerde elde edilmiĢ verilerin kullanılması kansere ayrılan düĢük 
önceliği katmerlendirmektedir. Çünkü sağlık bakanlıkları bulgu-tabanlı rehberlik yokluğunda 
ülkelerindeki kanserle nasıl en etkin Ģekilde mücadele edeceklerini bilememektedirler. Dahası 
sosyal ve kültürel etkenler, hayat tarzları ve var olan teknoloji arasındaki farklar ve diğer etkenler 
nedeniyle geliĢmiĢ ülkelerde yapılan araĢtırmalar geliĢmekte olan ülkelerde bilgi verici veya 
uygulanabilir olmayabilir. Bir baĢka nokta da kanserin geliĢmekte olan ülkelerin resmi sağlık 
gündeminde düĢük önceliğe sahip olmasına rağmen, kaynakların yine de ileri evredeki hastaların 
ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak için kansere harcanıyor olmasıdır. Kaynakların plansız 
harcanması sadece daha düĢük baĢarı oranına yol açmaz, aynı zamanda planlı ve sistematik 
harcamadan daha pahalıya gelebilir. 

DSÖ üye ülkelere erken tespit, teĢhis, tedavi ve kanser semptomlarının palyatif 
tedavisini içeren kanser tedavisi sorununa eğilme yükümlülüğü getiren kapsamlı bir kanser önleme 
ve mücadele kararı (WHA 58) çıkartmıĢtır. Ülkelere yapılan bu kanserle mücadele çağrısı kanseri 
genel olarak temel ulusal sağlık meselelerinden biri olarak ele alma konusunda yepyeni bir fırsat 
vermektedir.  

 

2. Sağlık personeli ve altyapısındaki eksiklikler 
Sağlık çalıĢanlarının iĢe alınması, eğitimi ve elde tutulması geliĢmekte olan ülkelerde 

çok ciddi bir sorun teĢkil etmektedir. Doktorlar, hemĢireler ve destek sağlık personeli sayı olarak 
azdır ve genellikle en çok ihtiyaç duyuldukları bölgelerde eksiktirler. Ödenekler hastaneleri tam 
olarak donatmaya ve uygun Ģekilde eğitim görmüĢ sağlık personeline rekabetçi ücretler vermeye 
yeterli değildir. GeliĢmekte olan ülkeler çoğu zaman sağlık çalıĢanlarına kariyer geliĢim olanakları 
sağlayamamakta ve uygun ücretler verememektedirler. ÇalıĢanların iĢlerini yapabilmesi için 
gerekli altyapının bulunmaması hüsrana ve sisteme yönelik hayal kırıklığına yol açmaktadır. Bu 
faktörler bir araya geldiklerinde yeni çalıĢanları cezbetmeyi ve var olan eğitimli personeli elde 
tutmayı zorlaĢtırmaktadır. Farklı geliĢmekte olan ülkeler kaynaklarına, nüfuslarına, hastalığın 
yaygınlığına ve baĢka etkenlere bağlı olarak aynı kanser sorununa farklı çözümler 
gerektireceklerdir. Durum analizleri araĢtırmacıların ve sağlık bakanlıklarının hali hazırdaki sağlık 
sistemlerinin bu ülkelerdeki kanser tedavisinin iyileĢtirilmesinde nasıl kullanılabileceğini 
belirleyebilmesini sağlar.  

 

3. GeliĢmekte olan ülkelerde araĢtırmanın lüks olarak görülmesi 
DüĢük kaynaklı ülkelerde araĢtırmanın lüks olduğu yönünde temelsiz bir inanç 

bulunmaktadır. Bu doğru değildir. GeliĢmekte olan ülkelerde gerçekleĢtirilebilecek üç araĢtırma 
kategorisi vardır (temel, epidemiyolojik, müdahale odaklı). Günümüzde düĢük kaynaklı ülkelerde 
araĢtırmaların çoğu epidemiyolojiktir; bir miktar müdahale odaklı araĢtırma baĢlamakta ise de halk 
sağlığı araĢtırmaları yetersizdir. Bu çalıĢmalar aynı zamanda kamu ve sağlık çalıĢanlarına ne gibi 
ihtiyaçları ve sorunları olduğunun sorulmasını içeren ve genel ve tıbbi camiaya iliĢkin ihtiyaç 
değerlendirilmesi yapılabilmesi için önemlidir.  
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4. Sağlık çalıĢanlarının göçle kaybedilmesi 
Zaten var olan insan gücü eksikliğine ek olarak sağlık çalıĢanlarının kırsaldan kentsel 

alanlara hareketi, kamunun sağlık sektöründen özel sektöre geçiĢi ve fakir ülkelerden zengin 
ülkelere göçü problemleri de vardır. Eğitimli sağlık çalıĢanlarının onları daha iyi imkânlar 
sağlayarak kendine çeken varlıklı ülkelere kaybedilmesi sıklıkla ―beyin göçü‖ olarak 
adlandırılmaktadır. Bu kayıp bazen de sağlık çalıĢanlarının kendilerine eğitimleriyle ve kariyer 
potansiyelleriyle kıyaslanabilecek bir kariyer veremeyen sistemlerden kaçıĢı olarak gerçekleĢtiği 
için ―beyin kaçıĢı‖  olarak da isimlendirilebilir. Bu nedenle hem düĢük hem de yüksek kaynaklı 
ülkeler bu göç olgusunda rol oynarlar. 

 

5. Kanser tedavisi önündeki sosyal ve kültürel  engeller 
GeliĢmekte olan ülkelerde maddi olmayan bazı sebepler kanserin erken tespitini ve etkili 

tedavisini zorlaĢtırmaktadır. Bu sebepler batıl inanç ve tabulardır. Eğer hastalarda kendi sağlık 
sistemlerine güvensizlik varsa, kanserin tedavi edilemeyeceğine inanıyorlarsa veya kanser teĢhisi 
nedeniyle toplulukları içerisinde ayrımcılığa ve kayba maruz kalacaklarsa bu hastalar tahmin 
edileceği üzere ne kadar eriĢilebilir ve maliyetleri makul düzeyde olsa da kanser hizmetlerini 
kullanmayacaklardır. Hastalar genellikle ciddi sağlık sorunlarını çözmede eĢit derecede veya daha 
üstün güce sahip olduklarına inandıkları alternatif sağlık stratejilerine ve geleneksel Ģifacılara 
yöneleceklerdir. ĠlerlemiĢ kanser yan etkiler doğuran agresif tedaviler gerektirmekte ve bu da 
hastaların korkularını ve tedavi talep etmelerinin önündeki engelleri daha da pekiĢtirmektedir. En 
kötü senaryo da halkın kanserin değil tedavinin öldürdüğü inancına kapılmasıdır. Sosyal ağa bir 
kez yerleĢtikten sonra söküp atması çok zor olan bu inançlar ülkelerin erken tespit programlarına 
yönelik gayretlerini temelden sarsar. Kanser üzerindeki sosyal damga bu denli güçlü olabileceği 
için düĢük düĢük-orta gelirli ülkelerde herhangi bir ileri strateji uygulanmadan önce sosyal 
engellerin tam olarak anlaĢılması gerekir. 

Sadece bir sistem kurmak ve halkın onu kullanmasını beklemek yeterli olmayabilir. 
Buna ek olarak özellikle bilinç eksikliği, kadercilik, damga ve korku gibi kanser tedavisi talep 
etme önünde ciddi engeller bulunan toplumlarda halka neden sistemi kullanmaları gerektiği 
konusunda bir fikir aĢılamak gerekebilir. Toplumsal engeller eğitimle ve hastaların kendi 
sağlıklarını kendi ellerine almaya yüreklendirilmesiyle aĢılabilir.  

ÇeĢitli gruplar kanser tedavisindeki sosyal engellerin aĢılmasında etkili olabilirler. 
Halkın katılımının artırılmasının potansiyel olarak çok etkili bir yolu halkın aktif rol alması veya 
muteber toplum liderlerinin halka sahiplik hissi aĢılamasıdır.  

 

6. GeliĢmekte olan ülkelerde kanser hizmetlerinde kötü kaynak dağıtımı  
Sağlık hizmetlerine ayrılan yetersiz kaynakların ıĢığında sınırlı ekonomisi olan ülkelerde 

genel olarak sağlık önceliklerinin ve spesifik olarak kanser tedavisi önceliklerinin belirlenmesi 
oldukça güçtür. Sağlık müdahalelerini spesifik seviyelere ayıran ve ek maliyet getirmeyen 
uygulama stratejilerine dayanan teklifler içeren bulgu temelli kılavuzlar oluĢturarak geliĢmekte 
olan ülkelerdeki yöneticilere kendi sağlık sistemleri içerisinde kanser hizmetlerinin 
ulaĢtırılmasının planlanması hususunda gerçekçi seçenekler sunulmalıdır.  

 

7. Diğer sektörler ve örgütlerle iĢ birliği eksikliği 
Kanserin daha iyi tedavisi için birden fazla sektör ve örgütün iĢ birliği içerisinde hareket 

etmesi gerekmektedir. Bunun iyi bir örneği IAEA/PACT programıdır. Kanser Tedavisi için Eylem 
Programı (The Programme of Action for Cancer Therapy - PACT) Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu (International Atom Energy Agency - IAEA) içerisinde Kurumun radyasyon tıbbındaki 
tecrübesini temel alarak geliĢmekte olan ülkelerin kendi kanser tedavisi kapasitelerini ve 
hizmetlerini sürdürülebilir bir Ģekilde baĢlatmalarını, geniĢletmelerini veya iyileĢtirmelerini 
sağlama misyonuyla 2004 yılında oluĢturulmuĢtur.  PACT bunu radyoterapiyi tedavinin etkinliğini 
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ve etkisini maksimize eden kapsamlı bir kanser savaĢ programına entegre ederek yapmaktadır. 
PACT kanser önleme, tarama, erken tespit, tedavi ve palyatif bakım aktivitelerini birleĢtirir ve 
birbirine uyumlu hale getirir. DSÖ kılavuzlarını temel alarak PACT geliĢmekte olan ülkelerdeki 
kanser tedavisi çalıĢanlarının sürekli eğitimine uzun vadeli destek sağlanması gibi baĢka sorunların 
da üzerine eğilmektedir. 

 

8. Bilgi teknolojisinin ve diğer yaratıcı yaklaĢımların sınırlı kullanımı 
DüĢük-orta gelirli ülkelerde kanser tedavisi üzerindeki sınırların ve engellerin 

aĢılabilmesi yeni fikirler ve yaratıcı yaklaĢımlar gerektirmektedir. Bu önemlidir çünkü bu ülkelerin 
insan kaynağına ve çabuk teĢhise imkân veren uygun donanıma eriĢimi sınırlıdır. Çoğu yerde 
mevcut olan iletiĢim teknolojilerinin yani teletıp yoluyla teĢhis, az gelirli ülkeler için oldukça 
faydalı olabilir. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
DüĢük-orta gelirli ülkeler kanser tedavisinin iyileĢtirilmesi amaçlı programların 

dizaynında ve uygulanmasında çok sayıda sorunla karĢı karĢıyadır. Parasal sınırlamalar kanser 
sonuçlarının iyileĢtirilmesinde bariz engellerden biri olsa da, düĢük kaynaklı ülkeler tedavinin 
etkili ve zamanında sağlanmasını engelleyen sosyal/kültürel etkenlerle ve kaynak planlamasını 
yönlendirecek bilimsel ve epidemiyolojik bilgi eksikliği, gerekli klinik bakımı sağlayacak eğitimli 
çalıĢan yetersizliği, siyasi güvensizlik veya bunların kombinasyonlarından oluĢan ve dikkati uzun 
vadeli sağlık sorunlarından uzaklaĢtıran çeĢitli baĢka engellerle de karĢı karĢıyadır. 

Özellikle hastaların erken semptomları fark ettikleri zaman tedavi konusunda tereddüt 
etmesine veya isteksiz olmasına yol açan halk arasındaki yanlıĢ inançlar kanserin erken tespitine 
yönelik gayretleri baltalamaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü düĢük kaynaklı ülkelerde kanserle savaĢ ve kanser sonuçlarının 
iyileĢtirilmesi konusundaki çerçeveyi oluĢturmuĢ, evrensel stratejiler geliĢtirmiĢ, ülkelere ulusal 
kanser kontrol programlarında danıĢmanlık yapmıĢ ve kanser alanında çalıĢan baĢka örgütlerle 
beraber çalıĢmanın önemini vurgulamıĢtır. 
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2.3. TÜRKĠYE’DE KANSER DURUMU VE ULUSLARARASI  
GÖSTERGELERLE UYUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Türkiye, tarihi coğrafyası kapsamında Asya ile Avrupa kıtaları arasında yerleĢik bir 
köprü görevi görmektedir. Bu nedenle ülkemiz bir yandan Avrupa, bir yandan Asya, bir yandan da 
Orta Doğu ile etkileĢim içerisindedir. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizin diğer ülkeler ile 
karĢılaĢtırılması oldukça önemli epidemiyolojik veriler doğurabilir. 

Kanser çok yönlü bir hastalık olduğu için, ülkemizin diğer dünya ülkeleri ile 
kıyaslanması pek çok farklı açıdan yapılabilir. Örneğin, genel kanser insidansları, sık görülen 
kanserler açısından coğrafik farklılıklar, kanser tedavisi ya da palyatif bakım hizmetleri açısından 
çok sayıda karĢılaĢtırma yapılabilir. Bu karĢılaĢtırmaların büyük bir bölümü, ilgili konu baĢlıkları 
altında bulunabilir. Burada genel kanser insidansları açısından kabaca bir tablo çizilecektir.  



- 247 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Ülkemizde bazı verilerin kesinliğinde sıkıntılar bulunmakta, hatta bazı veriler hiç 
bulunmamaktadır. Örneğin, tüm dünyada kanserin en önemli istatistiksel parametresi olan 
mortalite hızları yeterli değildir. Mortalite bu bölümde 3 ana baĢlık halinde incelenecektir. 

a) Genel Kanser Ġnsidansı 
b) En Sık Görülen Kanserlere Göre Ġnsidanslar 
c) Tarama Programlarının KarĢılaĢtırılması 
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 ġekil 64. Dünyada-Erkeklerde Tüm Kanser Türleri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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ġekillerde (64-78) genel ve türe özel kanserlerin yaĢa standardize insidans oranları isimli 
bölümünde detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. Bu bölümde yapılan uluslar arası karĢılaĢtırmalarda 
Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin en son verileri olan 2006 yaĢa standardize kanser verilmektedir. En sık 
ve en az görülen on ülkedeki insidans figürleri verilmiĢtir. Türkiye verileri 2004, 2005, 2006 ve 
2004-2006 toplam değerlendirmeleri bu raporun Türkiye‘de Kanser Sorunu hızları (YSH ya da 
ASR: Age Standardised Rate) kullanılacaktır. Türkiye‘de kanser kayıtçılığı bölümünde de detaylı 
bir Ģekilde anlatıldığı gibi, bu veriler ülkemizi yansıtan 8 ayrı ilden toplanan aktif kanser kayıt 
verileridir.  

Türkiye‘de erkeklerde cilt kanseri hariç tüm kanserlerin insidansı 100.000‘de 
230‘ lardadır. Türkiye‘de erkeklerde cilt kanserleri dahil tüm kanserlerin insidansı ise 255‘ lerdedir 
(KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri). 
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 ġekil 65. Dünyada-Kadınlarda Tüm Kanser Türleri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda cilt kanserleri hariç tüm kanserlerin insidansı 100.000‘de 

140‘ lardadır. Ülkemizde kadınlarda cilt kanseri dahil tüm kanserlerin insidansı 100.000‘de 
160‘ lardadır. 
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 ġekil 66. Dünyada-Erkeklerde Akciğer Kanseri. 
 Kaynak:WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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Türkiye‘de erkeklerde akciğer kanseri insidansı 100.000‘de 65‘ lerde, kadınlarda ise 
100.000‘de 7-8‘ lerdedir. (KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri) 

 
 ġekil 67.Dünyada-Kadınlarda Akciğer Kanseri. 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 ġekil 68. Dünyada-Kadınlarda Meme Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda meme kanseri insidansı 100.000‘de 37‘ lerde, kadınlarda servikal 

kanser insidansı ise 100.000‘de 5 düzeyindedir. (KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri) 
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 ġekil 69. Dünyada-Kadınlarda Servikal Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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 ġekil 70. Dünyada-Erkeklerde Prostat Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de erkeklerde prostat kanseri insidansı 100.000‘de 29 civarındadır. (KSDB 2006 
Kanser Kayıt Verileri) 

 

 
 ġekil 71. Dünyada-Erkeklerde Kolorektal Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de erkeklerde kolorektal kanser insidansı 100.000‘de 18 düzeylerindedir (KSDB 
2006 Kanser Kayıt Verileri). 

 
 ġekil 72. Dünyada-Kadınlarda Kolorektal Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de kadınlarda kolorektal kanser insidansı 100.000‘de 12‘ ler düzeyindedir. 
(KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri) 

 
 ġekil 73. Dünyada-Erkeklerde Mide Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de erkeklerde mide kanseri 100.000‘de 15 oranındadır. (KSDB 2006 Kanser 
Kayıt Verileri) 

 
 ġekil 74. Dünyada-Kadınlarda Mide Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de kadınlarda mide kanseri 100.000‘de 8‘ lerdedir. (KSDB 2006 Kanser Kayıt 
Verileri) 

 
 ġekil 75. Dünyada-Erkeklerde Mesane Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de erkeklerde mesane kanseri insidansı 100.000‘de 20 seviyelerindedir. (KSDB 
2006 Kanser Kayıt Verileri) 

 ġekil 76. Dünyada-Kadınlarda Mesane Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda mesane kanseri insidansı 100.000‘de 3 civarındadır. (KSDB 2006 

Kanser Kayıt Verileri) 
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 ġekil 77. Dünyada-Erkeklerde Troit Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de erkeklerde tiroit kanseri insidansı 100.000‘de 2-3 seviyelerindedir. (KSDB 

2004-2006 3 Yıllık Ortalama Kanser Kayıt Verileri Değerlendirilmesi) 
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 ġekil 78. Dünyada-Kadınlarda Troit Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda tiroit kanseri insidansı 100.000‘de 9-11 seviyelerindedir. (KSDB 

2004-2006 3 Yıllık Ortalama Kanser Kayıt Verileri Değerlendirilmesi) 
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Cilt Kanserleri 
 
Tablo 42. Cilt Kanserlerinin Bazı Bölgelerde Ġnsidansı 

Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

Yayın Coğrafi bölge Yıllar BCC SCC 
   Erkek Kadın Erkek Kadın 
Kuzey Amerika* 

Scotto ve ark. 1974 Dallas 1971-1972 394 205 124 51 
 Iowa 1971-1972 123 69 47 13 

 Minneapolis-
Saint Paul 

1971-1972 165 103 35 12 

 San Francisco 1971-1972 198 117 45 15 
Haris ve ark. 2001 Güneydoğu 

Arizona 
1996 936 497 271 112 

Gallagher ve ark. 1990 Kanada 1973-1987 120 92 31 17 

Avustralya**  

Giles ve ark. 1998 Avustralya 
(anket) 

1985 735 593 209 122 

Marks ve ark. 1993 Avustralya 
(anket) 

1990 849 605 338 164 

Buettner ve Raasch 
1998 

Townsville, 
Avustralya 

1997 2058 1194 1332 755 

Avrupa** 

Osterlind ve ark. 1998 Danimarka 1978-1982 30 24 6,7 2,5 

Holme ve ark. 2000 Güney Galler, 
Britanya 

1998 128 105 25 8,6 

Hannuksela-Svahn ve 
ark. 1999 

Finlandiya 1991-1995 49 45 7 4,2 

Magnus 1991 Norveç 1982, 1984-
1986 

43 39 6,4 3,2 

Coebergh ve ark.  1991 Eindhoven, 
Hollanda 

1975-1988 46 30 11 3,4 

Katalanic ve ark. 2003 Schleswig-
Holstein, 
Almanya 

1998-2001 54 44 11 5,3 

Levi ve ark. 1995 Vaud, Ġsviçre 1991-1992 69 62 29 18 
Plesko ve ark. 2000 Slovakya 1993-1995 38 29 6,7 3,8 

Revenga ve ark. 2004 Soria, Ġspanya 1998-2000 65 53 23 13 

Asya** 
Koh ve ark. 2003 Singapur 

(Çinliler) 
1993-1997 6,4 5,8 3,2 1,8 

 Singapur 
(Malaylar) 

1993-1997 2,3 3,0 1,3 0,5 

 Singapur 
(Hintliler) 

1993-1997 1,2 1,4 1,8 1,9 
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Bazal Hücreli (BBC) ve Skuamoz Hücreli (SCC) Cilt Kanserlerinin Dünyanın 
Farklı Bölgelerindeki Ġnsidansları 

Melanom olmayan cilt kanserleri skuamoz ve bazal hücreli kanserlerdir. Bu iki deri 
kanseri de açık renk tenli populasyonda en sık görülen kanserlerdir; fakat bu kanser türleri nadiren 
ölüm sebebi teĢkil etmektedir, bu nedenle çoğunlukla kanser istatistikleri cilt hariç olarak 
hesaplanır. Cilt kanserlerinin tam anlamıyla kayıtları da tüm dünyada oldukça zordur. 
Avustralya‘da, melanom olmayan deri kanserleri o denli sık görülmektedir ki nüfusun yaklaĢık 
yarısı yaĢam süreleri içerisinde bir deri kanseri geliĢtirmektedir ve bunların çoğu birden fazla 
yineleme geliĢtirmektedir. Ġnsidans, Avrupa‘ya kıyasla ABD‘de 5 kat, Avustralya‘da ise 20-40 kat 
daha yüksektir. 

Türkiye‘de erkeklerde cilt kanserleri insidansı 100.000‘de 20-25, kadınlarda ise 
100.000‘de 15-20 seviyelerindedir. (KSDB 2004-2006 3 Yıllık Ortalama Kanser Kayıt Verileri 
Değerlendirilmesi). Tüm dünyada olduğu gibi bu raporda da cilt kanserleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 

 2.3.1. Avrupa Birliği Ülkeleri ve GeliĢmiĢ Ülkeler ile Kıyaslama 
Türkiye‘de cilt kanserleri dahil tüm kanserlerin insidansı erkeklerde 100.000‘de 

245‘ lerde, kadınlarda ise 100.000‘de 150‘ lerdedir. 
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 ġekil 79. Ülkeler Arası Ġnsidans Oranı KarĢılaĢtırması 
 Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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 Tablo 43. AB‘de Kanser Ġnsidansları 

 
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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  ġekil 80. a Ġngiltere - Türkiye, Kadınlar, Ġnsidans Oranı KarĢılaĢtırması 
 Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 80. Ġngiltere-Türkiye Kadın ve Erkek Kanser Vaka Sayısı KarĢılaĢtırması  
 Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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FRANSA ĠLE KARġILAġTIRMA 
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 ġekil 81. a Fransa-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 81. Fransa-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ALMANYA ĠLE KARġILAġTIRMA 
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ġekil 82. a Almanya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 82. Almanya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ÇEK CUMHURĠYETĠ ĠLE KARġILAġTIRMA 
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ġekil 83. a Çek Cumhuriyeti-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 83. Çek Cumhuriyeti-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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MACARĠSTAN ĠLE KARġILAġTIRMA 
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  ġekil 84. a Macaristan-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 84. Macaristan-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 



- 272 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
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  ġekil 85. a ABD-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 85. ABD-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
 
Görüldüğü üzere yıllar içerisinde Amerika‘da kanser insidansında düĢme baĢlamıĢtır. 
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JAPONYA ĠLE  KARġILAġTIRMA 
 

 
ġekil 86. a Japonya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 

 

 
ġekil 86. Japonya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
 

 2.3.2. Servikal Kanser Tarama Programları 
Servikal kanser tarama programı açısından Avrupa Birliği ülkeleri arasında ciddi 

farklılıklar vardır. Taramaya baĢlama yaĢı, tarama yı sonlandırma yaĢı ve tarama aralığı ülkeden 
ülkeye değiĢmektedir. Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerin en geç 30 yaĢına kadar servikal 
kanser açısından toplum tabanlı taramaya baĢlamalarını önermiĢtir. 

Ülkemizde AB uyum süreci içerisinde bu öneriler doğrultusunda ulusal servikal kanser 
tarama standartları ve kalite kriterlerini geliĢtirmiĢtir. Tarama programının etkin olabilmesi için en 
az % 70‘ lik kapsama oranına ulaĢılması gerekmektedir. Pek çok ülke örneği göstermiĢtir ki, hedef 
toplumun en az % 70‘ ini kapsayan bir tarama programının gerçekleĢtirilmesi yıllar alabilmektedir. 
Bugün halen pek çok Avrupa Birliği ülkesinde tarama programları bu ideal düzeye ulaĢamamıĢtır 
(Fransa, Ġspanya, Yunanistan gibi). Ülkemizde KETEM‘ ler aracılığı ile yürütülen bu programın 
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kapsama oranı günümüz itibari ile % 14‘dür. Hedef, aile hekimliğinin de devreye girmesi ile 2015 
sonunda % 70 oranı yakalamaktır. 

 

DÜNYA’DA YILLAR ĠÇERĠSĠNDE KANSER ĠNSĠDANSLARI  

 
ġekil 87. Dünyada Meme ve Servikal Kanser Ġnsidansları 
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 88. Yıllara göre tüm kanserler için YSH*, Türkiye 
Kaynak: KSDB 2004-2006 Verileri 

 

 
ġekil 89. Türkiye Kadın-Erkek Kanser KarĢılaĢtırması  
*Yüz binde,  **M.Melonom dıĢı 
Kaynak: KSDB 2004-2006 Verileri 

 
Ülkemizde ilk bakıĢta kanser insidansında hızlı bir artıĢ var gibi görünmektedir. Ancak 

bu daha çok kanser kayıtçılığında son yıllarda görülen iyileĢmeye bağlıdır. Kanser kayıtlarımız 
düzeldikçe elbetteki daha doğru, tam ve güvenilir kanser istatistiklerine ulaĢılacaktır. Ancak, son 3 
yıl içerisinde kanser kayıtlarında belli bir standardın sağlandığı düĢünülürse, ülkemizdeki gerçek 
kanser artıĢı aĢağıdaki grafikteki gibidir. 
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ġekil 90. Kanser Ġnsidansımızdaki Gerçek ArtıĢ 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 2.3.3. Meme Kanseri Tarama Programları 
Meme kanseri taramasının yapılması da AB Konseyi tarafından önerilmektedir. Servikal 

kansere göre ülkelerin meme kanseri tarama konusundaki durumu daha iyidir. 11 Avrupa 
Ülkesi‘nde % 70 kapsamaya ulaĢmıĢ toplum tabanlı meme kanseri tarama programı varken, 11 
ülkede halen % 70‘ lik kapsama oranı yakalanamamıĢtır. 6 ülkede ise mevcut program toplum 
tabanlı değil, fırsatçı taramadır. Ülkemizde de toplum tabanlı taramalar KETEM‘ ler aracılığı ile 
yürütülmekte ve kapsama oranı % 19‘ lardadır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Dünyada kanser sıklığı ülkeden ülkeye değiĢmekte olup, insidansı 100-350/100.000 

arasında bildirilmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri için genel kanser insidansı erkekler için 
100.000‘de 621.4, kadınlar için ise 100.000‘de 408.0 olarak bildirilmektedir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde ise kanser insidansları 100.000‘de 350-400 arasında değiĢmektedir.  

Ülkemizde ise, son verilere göre tüm kanserler için erkeklerde insidans 100.000‘de 
255‘ lerde, kadınlar için ise 100.000‘de 150‘ lerdedir. Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, 
prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu sıralama akciğer, prostat ve mesane olmaktadır. 
Kadınlarda ilk üç kanser türü dünya da meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de sıralama 
meme, kolon ve tiroit Ģeklinde olmaktadır.  

Buna göre, Türkiye‘deki kanser insidansı geliĢmiĢ ülkelerdekinin 1/2‘si hatta 1/3‘ü 
civarındadır. Türkiye ile Avrupa arasındaki bu insidans farkının en önemli nedenlerinden biri 
nüfus yaĢ dağılımıdır. Kanser bilindiği üzere orta-ileri yaĢ hastalığıdır ve yeni tanı alan olguların 
% 90‘ ı 45 yaĢ ve üzerindeki hastalardır.  

Türkiye‘nin kanser profili Batılı ülkelere benzerdir. Erkeklerde görülen en sık kanser 
akciğer kanseridir, kadınlarda ise meme kanseridir. Ancak genel insidans pek çok ülkeye göre 
düĢüktür. Özellikle meme ve prostat kanserleri için bu geçerlidir. Ancak, pek çok Avrupa ülkesi ile 
kıyaslandığında önemli oranda yüksek bir akciğer kanseri i le karĢılaĢılmaktadır. Bu muhtemelen 
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yoğun sigara içimi alıĢkanlığı ile iliĢkilidir, çünkü ülkemiz dünyada en fazla sigara tüketen 
ülkelerden birisidir. 

Servikal kanser sıklığı, ülkemizde Batılı ülkelere nazaran çok gerilerdedir. Bunda 
muhtemel etken olarak HPV virüsüne karĢı koruyucu olan sünnet uygulaması ve ayrıca gelenek 
görenek ve inançsal olarak Batılı ülkelerden daha farklı yaĢam biçimlerini tercih etmemiz 
gösterilebilir.  

Öte yandan servikal kanser ulusal tarama standartlarımızı ve toplum tabanlı tarama 
programımızı kıyasladığımızda, henüz pek çok geliĢmiĢ ülkeye göre gerilerden gelmekte 
olduğumuz görülmektedir. Ancak, toplum tabanlı tarama programları ülkemizde daha çok yeni 
baĢlamıĢtır. Tarama programlarını baĢarı ile tamamlamıĢ ülkelerde de yaĢanan tecrübeler 
göstermiĢtir ki, yeni baĢlanan bir tarama programının tüm ülkeyi kapsayabilmesi 20-25 yıl gibi çok 
uzun süreler alabilmektedir. 

ABD, Ġngiltere gibi ülkelerde kanser insidansı artık düĢüĢe geçmiĢtir. Ancak ülkemiz 
gibi geliĢmekte olan ülkelerde kanser insidansı yılda % 1-2 oranında yükselmeye devam 
etmektedir ve Ģimdi alınacak önlemler en erken etkilerini 15-20 yıl sonra gösterecektir. 

Ülkemizin en önemli eksikliklerinden birisi de mortalite verisinin yokluğudur. Her ne 
kadar kanser sıklığımızı biliyor olsak da, acaba ne kadar insanımızı, hangi kanserden dolayı 
kaybediyoruz. TÜĠK tarafından yapılan çalıĢmaları tamamlanmıĢtır ve 2011 itibari ile ülkemizin 
sağlıklı ölüm verileri de olacaktır. Aile Hekimliği Sistemi‘nin, hem mortalite verilerinin elde 
edilmesinde hem de tarama programımızın hızla tüm toplumu kapsamasında önemli olacağı 
açıktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
3.TÜRKĠYE’DE KANSER SORUNU 
3.1. KANSERĠN TÜRKĠYE’DEKĠ ÖNEMĠ VE HASTALIK YÜKÜ 
Türkiye için kanser kamu politikaları içinde öncelikli bir konuma gelme noktasına 

gelmiĢtir. Ekonomik büyüme ve sosyal geliĢme politikaları içinde sağlık sektörüne yönelik 
öncelikler arasında kansere iliĢkin politikalar ve stratejiler gelecek on yılların önemli bir politika 
baĢlığı olacaktır. Önemli olan bu gereksinimi önceden görmek ve buna göre Ģimdiden adımları 
sabırla ve özenle atmaktır. Her atılan adımın gelecekte ülkemize çok daha yüksek ekonomik ve 
sosyal faydalar sağlayacağı bilinmelidir. 

Türkiye açısından kanser diğer geliĢmekte olan ülkeler gibi önemli bir politika alanı 
haline gelmiĢtir. Kanserle etkin mücadele etmek için doğru politikaların doğru zamanda 
oluĢturulması ve uygulamaya konulması bundan sonrası için önemli bir gündem maddesidir.  

 

 3.1.1. Türkiye’de Kanser: Mortalite, Ġnsidans ve Prevalans 
Türkiye‘de toplam ölümlerin içinde kanserden kaynaklanan ölümlerin oranı 2000 yılı 

için hastalık yükü çalıĢmasında % 13,1 oranında hesaplanmıĢtır (2000 Hastalık Yükü AraĢtırması). 
2000 yılında yapılan çalıĢmada aslında DSÖ tarafından yapılan hesaplamalarda çıkan oran ile 
Türkiye oranı aynı çıkmaktadır. TÜĠK verilerine göre‘de kansere bağlı ölüm % 12-16 arasındadır. 
Bu oranın daha kapsamlı ve uluslararası standartlara uygun bir hesaplama yöntemiyle daha yüksek 
çıkacağı söylenebilinir.  

Bu çerçevede toplam nüfus içinde mortalite hızı 2000 yılında yüz binde 6,3 olarak 
hesaplanırken (2000 HYA), bu oran kanser mortalitesinde yüz binde 0,8‘e çıkmaktadır. 2006 
yılında TÜĠK ölüm istatistikleri çerçevesinde mortalite hızının yükselmesiyle birlikte genel 
mortalite hızının yüz binde 7,1 oranına, kanser mortalite hızının ise 10/1000‘e çıktığı tahmin 
edilmektedir. Buna göre 2006 yılı itibarıyla yılda 70 bin civarında kiĢi kanserden hayatını 
kaybetmektedir. Bu ise dünyada kanserden dolayı toplam yaĢanan ölümlerin binde 1,2‘sinin 
Türkiye‘de olduğu anlamına gelmektedir.  

 
Türkiye‘de cilt kanserleri hariç tüm kanser insidansı, sekiz il verilerinden hareketle 2006 

sonu itibarıyla yüz binde erkeklerde yaklaĢık 230, kadınlarda ise yaklaĢık 140 olarak 
hesaplanmaktadır. Bu oran tüm dünyada erkeklerde 203‘ lerde, kadınlarda ise 165‘ lerdedir. Avrupa 
ortalamasına bakıldığında erkeklerde 292‘ lerde iken, kadınlarda ise 215-220 seviyelerindedir 
(Tablo 44). Burada dünya nüfusunun çok azının aktif kanser kayıt merkezleri ile takip edildiği ve 
bu nedenle mevcut insidansların beklenilenin altında olabileceği vurgulanmalıdır. 

 
Tablo 44. Dünyada ve Avrupa‘da Cilt Hariç Tüm Kanserlerin Ġnsidansı 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Erkek 203 292 230 

Kadın 165 215-220 140 

Kaynak: SB KSDB, 2004-2006  
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 ġekil 91. Türkiye‘de Kanser Ġnsidansı (yüz binde)  
 Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 

 
AB üyesi ülkeler ile raporun diğer bölümlerinde yapılan karĢılaĢtırmalarda Türkiye‘de 

insidans oldukça düĢük çıkmaktadır. AB ülkelerinde kaba insidans hızları birçok ülkede yüz binde 
400‘ün üzerindedir. Ancak ülkemizde de kanser insidansı her geçen gün artmaktadır (ġekil 92).  
Ancak bu artıĢ daha çok kanser kayıtlarının düzelmesi ve sağlığa eriĢimin artmasına bağlıdır, 
gerçek kanser artıĢları 2004‘den sonraki insidanslarda görülmektedir. 

  

 
 ġekil  92. Türkiye‘de Kadın ve Erkeklerde Kanser Ġnsidansının Yıllara Göre DeğiĢimi 
 Kaynak: SB  KSDB 2000-2006, Verileri. 

 
Kanser insidansına Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin en son verilerine göre erkeklerde akciğer 

kanseri yeni vakaların toplamda %  25-30‘unu oluĢturmaktadır. Bunun anlamı erkeklerde her üç-
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dört kanserli kiĢiden birisinin akciğer kanserli olmasıdır. Akciğer kanserini prostat, mesane ve 
kolorektal kanserler izlemektedir. Bu dört kanser erkeklerde yıllık yeni vaka toplamının yarısından 
fazlasına karĢılık gelmektedir. 

Kadınlarda meme kanseri insidansı toplam insidans içinde yaklaĢık % 25 çıkmaktadır. 
Meme kanserini % 7-8 ile kolorektal kanserler ve % 6-7 ile tiroit kanserleri takip etmektedir. 

 

 
ġekil 93. Türkiye'de Erkeklerde En Sık Görülen Kanser Türlerinin Oranları 2004-2006  
Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 
 

 
ġekil 94. Türkiye'de Kadınlarda En Sık Görülen Kanser  Türlerinin  Oranı 2004-2006, 
Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 
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Bu veriler çerçevesinde 2006 kanser kayıt verileri ile Türkiye‘de insidans değerleri 
ıĢığında yıllık 120-150 bin yeni vakanın teĢhis edildiği söylenebilir. Kaba prevalans tahmini 
yaptığımızda kanserli hasta teĢhisi almıĢ ve yaĢamını sürdüren toplam nüfus 350-400 bin kiĢi 
arasında tahmin edilmektedir.  

Türkiye‘nin sahip olduğu kanser türlerinin insidans hızlarına erkek ve kadın olarak 
bakıldığında ve Sağlık Bakanlığı verilerini dünya verileri ile kıyasladığımızda;  

 Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu 
sıralama akciğer, prostat ve mesane Ģeklinde olmaktadır.  

 Erkeklerde akciğer kanseri insidansı Türkiye‘de yüz binde yaklaĢık 65‘ lerde olup dünya 
ortalaması ise yüz binde 30-35‘ lerde, Avrupa Birliği Ortalaması ise 100.000‘de 48‘ lerdedir 
(Globocan 2008 Verileri).  

 Prostat kanseri için, dünya ortalaması yüz binde 28‘ lerde iken, Avrupa ortalaması yüz binde 
60‘ larda ve ülkemizde ise yüz binde 29-30‘ lardadır (Globocan 2008 Verileri). 

 Dünyada kolorektal kanser yüz binde 20‘ lerde iken, Avrupa Ortalaması yüz binde 37, 
Türkiye‘de ise yüz binde 18‘ lerdedir (Globocan 2008 Verileri). 

 Mesane kanserleri için ise, dünya ortalaması yüzbinde 10‘ larda iken, Avrupa‘da bu oran 
yüzbinde 16-17, ülkemizde ise yüz binde 20‘ lerdedir (Globocan 2008 Verileri). 

 Kadınlarda ilk üç kanser türü dünya da meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de 
sıralama meme, kolon ve tiroit Ģeklinde olmaktadır.  

 Meme kanserinin dünyada ortalama insidansı yüz binde 38-40 iken, Avrupa‘da bu oran yüz 
binde 66-67, ülkemizde ise ortalama yüzbinde 37 civarındadır (Globocan 2008 Verileri). 

 Kolon kanseri dünyada görülme sıklığı kadınlarda yüz binde 14-15 iken, Avrupa‘da 23-25, 
ülkemizde ise yüz binde 12‘ lerdedir (Globocan 2008 Verileri).  

 Akciğer kanseri ise hem dünyada hem de Avrupa‘da kadınlarda görülme insidansı yüz binde 
13-14 iken ülkemizde bu oran yüz binde 7-8 civarındadır (Globocan 2008 Verileri).  

 Tiroit kanserleri ülkemizde kadınlarda yüz binde 9-11 oranında iken, dünyada bu oran yüz 
binde 4-5, Avrupa‘da ise 7-8 oranındadır (Globocan 2008 Verileri).   

 
 Tablo 45. Erkeklerde-Dünyada, Avrupa‘da ve Türkiye‘de En Sık Görülen Kanserler 
 Yüz binde 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Akciğer 30-35 48 65 

Prostat 28 60 29-30 

Kolorektal 20 37 18 

Mesane 10 16-17 20 

Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 

 
 Tablo 46. Kadınlarda-Dünyada, Avrupa‘da ve Türkiye‘de  En Sık Görülen Kanserler 
 Yüz binde 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Meme 38-40 66-67 37 

Kolorektal 14-15 23-25 12 

Akciğer 13-14 13-14 7-8 

Tiroit 4-5 7-8 9-11 

Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 
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 3.1.2. Türkiye’de Kanser Yükü: SeçilmiĢ Ülkelerle KarĢılaĢtırmalı 
Türkiye’de Kanser Tedavi Maliyetleri 

Türkiye‘de kanser harcamalarına yönelik kapsamlı bir çalıĢma ve veri bulunmamaktadır. 
Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlatılan aĢağıdaki raporda Türkiye için kanser 
harcamaları hem kamu harcamaları hem de özel harcamaları kapsayacak Ģekilde iki farklı yöntem 
kullanılmak suretiyle tahmin edilmiĢtir.  

Birinci Yöntem: Bu yöntem Wilking ve Jönsson (2007) çalıĢmasında yer alan ülke 
ortalamaları kullanılmak suretiyle kanser harcamalarının tahminine dayanmaktadır. Burada AB 
ülkeleri ortalaması ile harcamaları Türkiye‘ye yakın olan ülkelerin ortalaması alınmak suretiyle 
toplam sağlık harcamaları (tedavi) içinde kansere yönelik tedavi harcamaları hesaplanmıĢtır. 

Bu yöntemde kanser harcamaları tahmini aĢağıda sıralanan  noktalar dikkate alınarak 
yapılmıĢtır: 
 Sağlık harcamaları içinde AB ülkelerinin sahip olduğu ortalama oran (% 6,4) ile AB ülke 

ortalamasının altında olan Polonya, Macaristan gibi ülkelerin ortalaması (% 5) alınmıĢtır. 
 Daha sonra Türkiye için 2006 yılı tedavi amaçlı sağlık harcamaları toplamı OECD bazlı 

hesaplanmıĢtır.  
 Bulunan toplam harcama tutarı ve kiĢi baĢına kanser harcaması satın alma gücü paritesi (SGP) 

ile düzeltilerek avro cinsinden tekrar hesaplanmıĢtır. 
Bu metodoloji kullanılarak yapılan hesaplama sonrasında Türkiye‘de 2006 yılında 

kansere yönelik yapılan harcamalar toplamı 1,9–2,2 milyar avro arasında tahmin edilmektedir. 
Dolar cinsinden yapılan hesaplamada ise bu tutar 2,4–2,8 milyar dolar düzeyine çıkmaktadır. Bu 
tahminde kiĢi baĢına harcama ise üst sınırda yaklaĢık 32 avro çıkmaktadır.  

 
 Tablo 47. Ülke Ortalamalarına Göre Türkiye‘de Kanser Harcamaları 

 Avro Dolar 

 Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

 Min  Maks Maks. Min Maks Maks 

2006 1,9 2,2 31,6 2,4 2,8 40,5 

 Kaynak: SGP, 2006 

 
Ġkinci Yöntem: Ġkinci yöntemle kanser harcamaları kanser türlerine göre hesaplanan 

ortalama maliyetlerin Türkiye‘de kanserle yaĢayan nüfusun kanser türlerine göre dağıtılan hasta 
sayısına çarpılması suretiyle elde edilmiĢtir. Bu yöntemde; 
 Öncelikle bir önceki baĢlık altında tahmin edilen kanserli hasta sayısı 350 bin olarak alınmıĢtır. 
 Ġkinci aĢamada 350 bin yaĢayan kanserli hasta 2004 yılı insidans dağılımı kullanılarak (KSDB 

verileri) kanser türlerine göre ayrılmıĢtır. 
 Yazıhan-Yılmaz (2007, 2008) çalıĢmalarından meme ve mide; Edis-Karlıkaya (2007) 

çalıĢmasından akciğer; SB Hastalık Yükü (2004) çalıĢmasından ise kolon ve geri kalan 
kanserlerin diğer baĢlığında ortalama maliyeti alınmıĢtır. 

 En son olarak ise ortalama tedavi maliyetleri (2006 fiyatlarıyla) ile kanser türlerine göre 
ayrılan hasta sayıları çarpılmak suretiyle kansere yönelik toplam harcama tutarı 
hesaplanmıĢtır.  

Bu yöntemle Türkiye‘de 2006 yılında kanser tedavisine yönelik harcama toplamı SGP 
ile standardize edilmiĢ olarak 2,4–2,7 milyar avro, Dolar cinsinden ise 3,1–3,4 arasında 
çıkmaktadır. Buna göre kiĢi baĢına kanser tedavi harcaması ise 38,3 avro seviyesindedir. 
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Tablo 48. Ortalama Kanser Maliyetlerine Göre Türkiye‘de Kanser Harcamaları 

 Avro Dolar 

 Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

 Min  Maks Maks. Min Maks Maks 

2006 2,4 2,7 38,3 3,1 3,4 49,1 

 Kaynak: SGP, 2006 

 
Sonuçların SeçilmiĢ Ülkelerle KarĢılaĢtırılması 
Türkiye‘deki yukarda anlatılan  iki yöntemle alt ve üst sınırlar çerçevesinde hesaplanan 

kanser harcamaları ile Wilking ve Jönsson (2007) çalıĢmasında yer alan ülke sonuçları 
karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki temel değerlendirmelerde bulunulmuĢtur: 
 Türkiye AB ülkeleri içinde mutlak büyüklük olarak kansere toplamda en fazla harcama yapan 

ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Türkiye‘nin üstünde Almanya, Fransa, Ġngiltere, Ġtalya ve 
Ġspanya bulunmaktadır. Türkiye‘nin nüfusu Almanya hariç diğer dört ülkeden büyüktür. 

 Bu tespit yapılmakla birlikte dikkat edilmesi gereken nokta, Türkiye‘nin nüfusunun AB 
ülkelerine göre oldukça genç olmasıdır. Nüfusun yaĢ dağılımındaki farklılık ve Türkiye‘deki 
nüfus toplamının AB ülkeleri içinde Almanya sonrasında ikinci büyüklükte olması kanser 
harcamalarına iliĢkin bu değerlendirmenin baĢka Ģekillerde de yapılmasını gündeme 
getirmektedir.  

 Yukarda açıklanan çerçevede kanserin genel olarak 45 yaĢ üstünde görülme sıklığı nedeniyle 
kiĢi baĢına kanser maliyetlerine her bir ülke için 45 üstü yaĢ grubu için bakılmıĢtır. Bu Ģekilde 
hesaplama yeniden yapıldığında, Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser harcaması 
140-170 avro arasında çıkmaktadır. 

 Bu ise gelecek dönemde nüfusun yaĢlanması ile birlikte kanser maliyetlerinin -bu eğilimin 
devam etmesi durumunda- bugünkü düzeyin en az üç-dört kat üstüne çıkacağını bize 
göstermektedir. 

 
Türkiye‘de kanser yükü çalıĢmalarında dikkate alınması gereken verilerden birisi de yurt 

dıĢına tedavi amacıyla giden hasta sayısı ve bunun % kaçının kanser nedeniyle gitmiĢ olduğudur. 
Kamu kurumları ve sosyal güvenlik kurumları tarafından yurt dıĢına gönderilen hastalar Sağlık 
Uygulama Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli izlenmekle birlikte kiĢilerin kendi 
imkânlarıyla gitmeleri durumunda kaç kiĢinin gittiği bilinmemektedir. 
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ġekil 95. SeçilmiĢ Ülkelerin Toplam Kanser Harcamaları  
Kaynak: SGP-milyon avro, 2006 
 
Tablo 49. 2000–2007 YurtdıĢına Tedavi Amacıyla Giden Hasta Sayısı 

ÜLKE ADI  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOPLAM 

ABD 90 51 27 18 24 28 13 11 262 

RUSYA 8 4 3 - - - - - 15 

ĠNGĠLTERE 7 4  2 1 4 3 2 23 

ALMANYA 5 2 3 2 5 9 5 3 34 

ĠSVĠÇRE 3 3 - 1 1 2 3 2 15 

FRANSA - 2 1 1 2 3 1  10 

HOLLANDA - 1 3  - - - - 4 

ĠSRAĠL 1 - - 1 1 1 - 1 5 

JAPONYA - - - 1 1 - - - 2 

BELÇĠKA 1 - - - 1 - - - 2 

AVUSTURYA - 1 - - - 1 3 6 11 

ĠTALYA - - - - - 4 1  5 

TOPLAM 115 68 37 26 36 52 29 25 388 

 Kaynak: SB THGM, 2008 
 

Üstteki tabloda 2000-2006 arası kamu personeli ve bunların emeklilerinden, 2007 yılında 
ise sosyal güvenlik kurumları dâhil toplam olarak kamu kurumları yurt dıĢına kaç kiĢinin tedavi 
amacıyla gittiği gösterilmektedir. SSK ve Bağ-Kur kapsamında 2007 öncesi bir kaç kiĢi 
gönderildiği için bu rakamı kamu için toplam olarak almak yanıltıcı olmayacaktır. Buna göre 
2000-2007 arasında toplam 388 kiĢi yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilmiĢtir. Uzmanlarla 
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yapılan görüĢmelerde kendi imkânlarıyla yurt dıĢına gidenlerin bu rakamın en az bir kat üzerinde 
olduğu ifade edilmiĢtir. 

2005-2007 döneminde kamu kurumları ve sosyal güvenlik kurumları tarafından yurt 
dıĢına tedavi amacıyla gönderilen hastaların yaklaĢık olarak % 60‘ ı kanser nedeniyle 
gönderilmiĢtir. Benzer oranın kendi imkânlarıyla giden kiĢiler içinde geçerli olduğunu 
söyleyebiliriz. Özel imkânlarıyla gidenlerin kamu tarafından gönderi lenlerden bir kat fazla olduğu 
varsayıldığında sekiz yılda Türkiye‘den yurt dıĢına tedavi amacıyla giden kanserli kiĢi sayısı 
yaklaĢık 1200 çıkmaktadır. 

 
 Tablo 50. 2005-2007 YurtdıĢına Tedaviye Giden Kanserli ve Diğer Hastaların Oranları 

 2005 2006 2007 

KANSER 36 (% 69) 14 (% 48) 13 (% 52) 

DĠĞER 16 (% 31) 15 (% 52) 12 (% 48) 

TOPLAM 52 (% 100) 29 (% 100) 25 (% 100) 

 Kaynak: SB THGM, 2008 
 

Kamu kurumları tarafından yurt dıĢına tedavi için gönderilen kanserli hastaların yıllık 
ortalama maliyeti Sağlık Bakanlığı‘ndan elde edilen örneklem veriler çerçevesinde hasta baĢına 
ortalama yıllık maliyet 100–150 bin Dolar civarında değiĢmektedir. Bu ise sekiz yılda en az 120–
180 milyon dolar civarında bir kaynağın kanser tedavisi için yurt dıĢına aktarılmıĢ olması anlamına 
gelmektedir. 

 

 3.1.3. Türkiye’de Kanserlerin Evre Dağılımı 
 2006 yılı verilerine göre ülkemizde önemli bir diğer problem ise kanser olgularının 
teĢhis edildiği evrelerdir. Ne yazık ki ülkemizde kanserler çoğunlukla ileri evrelerde teĢhis 
edilmekte, bu nedenle de hem tedavi maliyetleri ve komplikasyonları artmakta, hem de yaĢam 
süreleri daha kısa olmaktadır. AĢağıda Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi 2006 verilerine 
göre bazı kanserlerin kaba evre dağılımları verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 96. Akciğer Kanserinin  TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Erkekler, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 
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ġekil 97. Akciğer Kanserinin  TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Kadınlar, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 

 

 
ġekil 98. Meme Kanserlerinin TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Kadınlar, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 
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ġekil 99. Kolorektal Kanserlerin TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Erkekler, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 

 

 
ġekil 100. Kolorektal Kanserlerin TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Kadınlar, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 

 
Ülkemiz açısından sigara kanser kontrolünde çok önemli bir konudur. AĢağıda 2004-

2006 kanser istatistikleri ortalama değerlerine göre sigara ile iliĢkili kanserler görülmektedir. 
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Tablo 51. Sigara Ġle ĠliĢkili Kanser Oranları 

Topografi Erkek(% ) Kadın(% ) 

Dudak 0,7 0,2 

Dil 0,2 0,4 

Ağız 0,3 0,3 

Tükrük Bezleri 0,2 0,2 

Tonsil 0,1 0,1 

Diğer Orofarinks 0,1 0,1 

Nasofarinks 0,5 0,3 

Hipofarinks 0,2 0,1 

Farinks, tanımlanmamıĢ 0,1 0,1 

Özofagus 1,1 1,1 

Mide 5,9 4,8 

Burun, sinüsler vb. 0,2 0,2 

Larinks 3,9 0,4 

Trakea,BronĢ,Akciğer 27,0 5,0 

Diğer Torasik organlar 0,2 0,2 

Penis 0,1  

Diğer Deri 9,4 11,6 

Serviks, vulva, vajen  3,5 

Mesane 8,2 1,7 

Pankreas 1,9 1,8 

Akut Myeloid Lösemi 1,1 1,3 

Böbrek 2,0 1,7 

Karaciğer 1,5 1,1 

Kolorektal ve Anal 7,1 8,0 

Toplam Sigara Kaynaklı Kanserlerin %si % 72,0 % 44,2 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 
Ülkemizdeki kanserlerin yaklaĢık % 60‘ ı erkeklerde, % 40 ise kadınlarda görülmektedir. 

O halde, yıllık 150.000 yeni kanser olgusunun 90.000‘ i erkeklerde, 60.000‘ i ise kadınlarda 
olacaktır. Erkeklerdeki kanserlerin % 70-75‘ i (63.000-67.500), kadınlardaki kanserlerin de % 40-
45‘ i (24.000-27.000) sigaraya bağlı geliĢmektedir. Yani ülkemizde her yıl yaklaĢık 100.000 
kanserin ( 87.000-94.500) sigara ile iliĢkili olduğu söylenebilir. Öte yandan anne ve babaların 
sigara kullanımı çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları ile ilĢki lidir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
2004 sonrası dönemde özellikle sağlığa eriĢimin hızlanması, kanser kayıtçılığının daha 

iyileĢmesi ile kanser insidansı ülkemizde erkeklerde yüz binde 250‘ lere kadınlarda ise yüz binde 
160‘ lara yaklaĢan bir orana çıkmıĢtır.  AB üyesi ülkeler ile karĢılaĢtırmalı bakıldığında; Türkiye‘de 
insidans oldukça düĢük çıkmaktadır.  

Akciğer kanseri erkeklerdeki kanser vakalarının % 25-30‘ larını oluĢturmaktadır. Bunun 
anlamı erkeklerde her üç-dört kanserli kiĢiden birisinin akciğer kanserli olmasıdır. Akciğer 
kanserini prostat ve mesane kanseri izlemektedir. Beraber bu kanserler erkeklerde yıllık yeni vaka 
toplamının yarısından fazlasına karĢılık gelmektedir.Kadınlarda ise meme kanseri toplam insidans 
içinde %  25‘ ler oranında çıkmaktadır. Meme kanserini ise kolorektal ve tiroit kanseri 
izlemektedir.  

Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu 
sıralama akciğer, prostat ve mesane Ģeklinde olmaktadır. Erkeklerde akciğer kanseri insidansı 
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dünyada ortalama yüz binde 30‘ larda iken, Türkiye‘de yüz binde 60‘ lar civarında olup, iki misli 
daha fazla sıklıkta görünmektedir. Dünya ortalamasına benzer kolorektal ve prostat kanseri 
insidansları varken, Avrupa‘ya kıyasla bu kanserler ülkemizde çok daha azdır. Ülkemizde 
erkeklerde dünya ortalamasının iki misli mesane kanseri vardır. Bu nedenle Türkiye‘de erkeklerde 
esas sorun akciğer kanseri gibi tütün‘ le iliĢkili kanserlerdir.     

Kadınlarda ilk üç kanser türü dünya da meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de 
sıralama meme, kolon ve tiroit Ģeklinde olmaktadır. Akciğer kanseri henüz kadınlar arasında 
yayılmamıĢtır ve tütün kontrolü gelecek yıllarda özellikle kadınlarımız üzerinde koruyucu yönde 
etkili olacaktır. Meme ve kolorektal kanserler açısından ülkemiz insidansları dünya ile 
benzeĢirken, Avrupa ortalamasının oldukça gerisindedir. Kadınlarımızda dünya ortalamasının 
üzerinde tiroit kanseri görülse de, bu oranlar Avrupa‘da görülen ortalamalara benzerdir.    

Bu veriler çerçevesinde Türkiye için bir kaba prevalans tahmini yaptığımızda kanser 
teĢhisi almıĢ ve yaĢamını sürdüren toplam nüfus 350-400 bin kiĢi arasında tahmin edilmektedir. 
Yıllık yeni teĢhis sayısı da 120-150 bin arasındadır. 

Türkiye AB ülkeleri içinde mutlak büyüklük olarak kansere toplamda en fazla harcama 
yapan ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser 
harcaması 140-170 avro arasında çıkmaktadır.  

2000-2007 arasında toplam 388 kiĢi yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilmiĢtir (kendi 
imkanları ile gidenler hariç). Kendi imkânlarıyla gidenlerin, kamu tarafından gönderilenlerden bir 
kat fazla olduğu varsayıldığında sekiz yılda Türkiye‘den yurt dıĢına tedavi amacıyla giden kanserli 
kiĢi sayısı yaklaĢık 1200 çıkmaktadır. Bu ise sekiz yılda en az 120-180 milyon dolar civarında bir 
kaynağın kanser tedavisi için yurt dıĢına aktarılması anlamına gelmektedir. Türkiye‘de kanserler 
çoğu zaman  ileri evrelerde teĢhis edilmektedir. Sigara kullanımı ülkemizde görülen 150.000 
kanserin yaklaĢık 100.000‘ i ile iliĢkilidir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. H. Yılmaz, N. Yazıhan. Ulusal Kanser Kurumu Kurulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan 

Kanun tasarısının Düzenleyici Etki Analizi Raporu, Kanserle SavaĢ Dairesi ve TEPAV 
AraĢtırma Projesi, 2009. 

2. Kanserle SavaĢ Dairesi 2004-2006 Kanser Kayıt Verileri 
3. GLOBOCAN 2008, www.iarc.fr 
 

3.2.BÖLGELERE GÖRE  KANSER VAKALARI  
 3.2.1. Türkiye’de Kanser Ġstatistikleri 2004-2006 Serisi Toplu 
Değerlendirme 

2004-2006 yılları arası istatistiki bilgiler ağağıdaki tablo ve Ģekillerde toplu olarak 
verilmiĢtir. Tablo ve Ģekillerde genelde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı belirtilmiĢtir. Devamında da 
coğrafi bölgelere göre istatistiki bilgiler ayrı ayrı verilmiĢtir. 

 
 Tablo 52. Erkeklerde Kanser Olgu Sayısı, Rölatif Frekans ve Ġnsidans Hızları,2004-2006 

YerleĢim Yeri Olgu 
Sayısı1 

Rölatif Frekans 
% 

Kaba 
Hız2 

YSH
3 

ICD-10 

Dudak 280 0,7 1,7 1,6 C00 

Dil 103 0,2 0,6 0,6 C01-C02 

Ağız 134 0,3 0,8 0,8 C03-C06 

Tükrük Bezleri 84 0,2 0,5 0,5 C07-C08 

Tonsil 56 0,1 0,3 0,3 C09 

Diğer Orofarinks 20 0,0 0,1 0,1 C10 

Nasofarinks 211 0,5 1,3 1,2 C11 

Hipofarinks 65 0,2 0,4 0,4 C12-C13 

http://www.iarc.fr/
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Farinks, tanımlanmamıĢ 14 0,0 0,1 0,1 C14 

Özofagus 443 1,1 2,6 2,7 C15 

Mide 2460 5,9 14,6 14,6 C16 

Ġnce Barsak 75 0,2 0,4 0,4 C17 

Kolon 1694 4,1 10.0 10.0 C18 

Rektum 1194 2,9 7.1 7.0 C19-C20 

Anüs 39 0,1 0,2 0,2 C21 

Karaciğer 629 1,5 3,7 3,8 C22 

Safrakesesi vb, 259 0,6 1,5 1,6 C23-C24 

Pankreas 767 1,9 4,5 4,5 C25 

Burun, sinüsler vb, 79 0,2 0,5 0,5 C30-C31 

Larinks 1596 3,9 9,5 9,5 C32 

Trakea,BronĢ,Akciğer 11177 27,0 66,3 66,7 C33-C34 

Diğer Torasik organlar 82 0,2 0,5 0,5 C37-C38 

Kemik 192 0,5 1,1 1,1 C40-C41 

Deri Melanomu 268 0,6 1,6 1,5 C43 

Diğer Deri 3893 9,4 23,1 23,2 C44 

Mezoteliyoma 150 0,4 0,9 0,9 C45 

Kaposi sarkomu 87 0,2 0,5 0,5 C46 

Konnektif yumuĢak doku 329 0,8 2 1,9 C47;C49 

Meme 118 0,3 0,7 0,7 C50 

Penis 9 0,0 0,1 0,1 C60 

Prostat 4522 10,9 26,8 27,5 C61 

Testis 537 1,3 3,2 2,8 C62 

Diğer erkek genital 7 0,0 0 0 C63 

Böbrek 761 1,8 4,5 4,6 C64 

Renal Pelvis 42 0,1 0,2 0,2 C65 

Üreter 21 0,1 0,1 0,1 C66 

Mesane 3390 8,2 20,1 20,3 C67 

Diğer Üriner organlar 26 0,1 0,2 0,2 C68 

Göz 47 0,1 0,3 0,3 C69 

Beyin, sinir sistemi 901 2,2 5,3 5,3 C70-C72 

Tiroit 394 1,0 2,3 2,2 C73 

Adrenal bez 36 0,1 0,2 0,3 C74 

Diğer Endokrin 7 0,0 0 0 C75 

Hodgkin hastalığı 350 0,8 2,1 2 C81 

Non-Hodgkin lenfoma 1082 2,6 6,4 6,4 C82-C85;C96 

Ġmmunoproliferatif has, 1 0,0 0 0 C88 

Multiple Myelom 306 0,7 1,8 1,8 C90 

Lenfoid Lösemi 476 1,1 2,8 3,1 C91 

Myeloid Lösemi 458 1,1 2,7 2,6 C92-C94 

Lösemi, tanımlanmamıĢ 44 0,1 0,3 0,2 C95 

Diğer & tanımlanmamıĢ 1523 3,7 9 9 Diğer 

Tüm kanserler 41438 100,0 245,6 246,5 Toplam 

Deri hariç4 tüm 
kanserler 

37545 90,6 222,6 223,2  C44 dıĢı 
toplam 

1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 
 Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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 Tablo 53. Kadınlarda Kanser Olgu Sayısı, Rölatif Frekans ve Ġnsidans Hızları 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans 
% 

Kaba 
Hız2 

YSH3 ICD-10 

Dudak 65 0,2 0,4 0,3 C00 

Dil 110 0,4 0,7 0,6 C01-C02 

Ağız 92 0,3 0,5 0,5 C03-C06 

Tükrük Bezleri 63 0,2 0,4 0,3 C07-C08 

Tonsil 8 0,0 0 0 C09 

Diğer Orofarinks 3 0,0 0 0 C10 

Nasofarinks 89 0,3 0,5 0,5 C11 

Hipofarinks 33 0,1 0,2 0,2 C12-C13 

Farinks, tanımlanmamıĢ 5 0,0 0 0 C14 

Özofagus 295 1,1 1,8 1,6 C15 

Mide 1318 4,8 7,8 7 C16 

Ġnce Barsak 50 0,2 0,3 0,3 C17 

Kolon 1345 4,9 8.0 7.2 C18 

Rektum 841 3,0 5.0 4.5 C19-C20 

Anüs 37 0,1 0,2 0,2 C21 

Karaciğer 299 1,1 1,8 1,6 C22 

Safrakesesi vb, 280 1,0 1,7 1,5 C23-C24 

Pankreas 502 1,8 3 2,7 C25 

Burun, sinüsler vb, 48 0,2 0,3 0,3 C30-C31 

Larinks 100 0,4 0,6 0,5 C32 

Trakea,BronĢ,Akciğer 1380 5,0 8,2 7,5 C33-C34 

Diğer Torasik organlar 48 0,2 0,3 0,3 C37-C38 

Kemik 163 0,6 1 1 C40-C41 

Deri Melanomu 245 0,9 1,5 1,3 C43 

Diğer Deri 3207 11,6 19 17 C44 

Mezoteliyoma 94 0,3 0,6 0,5 C45 

Kaposi sarkomu 38 0,1 0,2 0,2 C46 

Konnektif yumuĢak doku 297 1,1 1,8 1,6 C47;C49 

Meme 6597 23,8 39,1 35,8 C50 

Vulva 103 0,4 0,6 0,5 C51 

Vajina 26 0,1 0,2 0,1 C52 

Uterus Serviksi 844 3,0 5 4,6 C53 

Uterus Korpusu 1373 5,0 8,1 7,7 C54 

Uterus unspec, 104 0,4 0,6 0,6 C55 

Over 1054 3,8 6,3 5,8 C56 

Diğer Kadın Genital 40 0,1 0,2 0,2 C57 

Plasenta 8 0,0 0 0 C58 

Böbrek 440 1,6 2,6 2,5 C64 

Renal Pelvis 14 0,1 0,1 0,1 C65 

Üreter 4 0,0 0 0 C66 

Mesane 473 1,7 2,8 2,5 C67 

Diğer Üriner organlar 7 0,0 0 0 C68 

Göz 31 0,1 0,2 0,2 C69 

Beyin, sinir sistemi 714 2,6 4,2 4,1 C70-C72 

Tiroit 1744 6,3 10,3 9,3 C73 
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Adrenal bez 32 0,1 0,2 0,2 C74 

Diğer Endokrin 15 0,1 0,1 0,1 C75 

Hodgkin hastalığı 208 0,8 1,2 1,2 C81 

Non-Hodgkin lenfoma 824 3,0 4,9 4,5 C82-85;C96 

Ġmmunoproliferatif has, 3 0,0 0 0 C88 

Multiple Myelom 269 1,0 1,6 1,5 C90 

Lenfoid Lösemi 309 1,1 1,8 2,1 C91 

Myeloid Lösemi 347 1,3 2,1 2 C92-C94 

Lösemi, tanımlanmamıĢ 34 0,1 0,2 0,2 C95 

Diğer & tanımlanmamıĢ 1037 3,7 6,2 5,5 Diğer 

Tüm kanserler 27709 100,0 164,4 150,3 Toplam 

Deri hariç4 tüm 
kanserler 

24502 88,4 145,4 133,3  C44 dıĢı 
toplam 

1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
 Tablo 54. Erkeklerde En Sık Kanserlerin Olgu Sayısı, Rölatif Frekans, Ġnsidans Hızları 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans %  Kaba Hız2 YSH3 

Trakea, BronĢ, Akciğer 11177 27,0 66,3 66,7 

Prostat 4522 10,9 26,8 27,5 

Mesane 3390 8,2 20,1 20,3 

Kolorektal 2888 7,0 17,1 17 

Mide 2460 5,9 14,6 14,6 

Larinks 1596 3,9 9,5 9,5 

Non-Hodgkin lenfoma 1082 2,6 6,4 6,4 

Beyin, sinir sistemi 901 2,2 5,3 5,3 

Böbrek 761 1,8 4,5 4,6 

Pankreas 767 1,9 4,5 4,5 

Tüm kanserler 41438 100,0 245,6 246,5 

Deri hariç4 tüm kanserler 37545 90,6 222,6 223,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
Tablo 55. Kadınlarda En Sık Görülen Kanserlerin Olgu Sayısı, Rölatif Frekansı ve Ġnsidansı 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans %  Kaba Hız2 YSH3 

Meme 6597 23,8 39,1 35,8 

Kolorektal 2186 7,9 13 11,7 

Tiroit 1744 6,3 10,3 9,3 

Uterus Korpusu 1373 5,0 8,1 7,7 

Trakea,BronĢ,Akciğer 1380 5,0 8,2 7,5 

Mide 1318 4,8 7,8 7 

Over 1054 3,8 6,3 5,8 

Uterus Serviksi 844 3,0 5 4,6 

Non-Hodgkin lenfoma 824 3,0 4,9 4,5 

Beyin, sinir sistemi 714 2,6 4,2 4,1 

Tüm kanserler 27709 100,0 164,4 150,3 

Deri hariç4 tüm kanserler 24502 88,4 145,4 133,3 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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ġekil  101. Erkeklerde YerleĢim Yerlerine Göre En Sık Görülen Kanserler, Türkiye 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 

 
ġekil  102. Kadınlarda YerleĢim Yerlerine Göre En Sık Görülen Kanserler, Türkiye 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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ġekil  103. En Sık Görülen Kanserler,  YaĢa Standardize Ġnsidans Hızları 
Türkiye, 2004-2006,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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ġekil 104. Erkeklerde En Sık Görülen BeĢ Kanserin YÖH 
Türkiye, 2004-2006,YaĢa Özel Hız, yüz binde 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 

 
ġekil  105. Kadınlarda En Sık Görülen BeĢ Kanserin YÖH 
Türkiye,  2004-2006,YaĢa Özel Hız, yüz binde 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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 3.2.2. Türkiye 2004, 2005, 2006 Yılları  Ġstatistiklerinin Yıllık 
Değerlendirmesi 

 
 Tablo 56. Erkeklerde En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2004 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 
Rölatif Frekans 
 (% ) Kaba Hız2 YSH3 

Trakea, BronĢ, Akciğer 3532 27,4 62,9 65,1 

Prostat 1315 10,2 23,4 24,9 

Mesane 1045 8,1 18,6 19,3 

Kolorektal 912 7,1 16,3 16,5 

Mide 773 6,0 13,8 14,1 

Larinks 548 4,3 9,8 10 

Non-Hodgkin Lenfoma 346 2,7 6,2 6,3 

Beyin, sinir sistemi 266 2,1 4,7 4,7 

Böbrek 221 1,7 3,9 4,1 

Pankreas 219 1,7 3,9 4 

Tüm kanserler 12886 100,0 229,4 236,3 

Deri hariç4 tüm kanserler 11751 91,2 209,2 215,5 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
 Tablo 57. Kadınlarda Ensık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2004 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 
Rölatif Frekans  
(% ) Kaba Hız2 YSH3 

Meme 2083 24,4 37,3 34,7 

Kolorektal 683 8,0 12,2 12,2 

Tiroit 445 5,2 8 7,3 

Uterus Korpusu 442 5,2 7,9 7,6 

Trakea, BronĢ, Akciğer 441 5,2 7,9 7,4 

Mide 384 4,5 6,9 6,4 

Over 338 4,0 6,1 5,8 

Uterus Serviksi 266 3,1 4,8 4,5 

Non-Hodgkin Lenfoma 265 3,1 4,7 4,4 

Beyin, sinir sistemi 205 2,4 3,7 3,6 

Tüm kanserler 8528 100,0 152,7 142,9 

Deri hariç4 tüm kanserler 7648 89,7 136,9 128,5 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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 Tablo 58. Erkeklerde En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2005 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans %  Kaba Hız2 YSH3 

Trakea, BronĢ, Akciğer 3741 26,8 65,9 65,9 

Prostat 1580 11,3 27,8 28,6 

Mesane 1164 8,3 20,5 20,6 

Kolorektal 934 6,7 16,5 16,2 

Mide 846 6,1 14,9 14,9 

Larinks 497 3,6 8,8 8,9 

Non-Hodgkin Lenfoma 340 2,4 6 5,9 

Beyin, sinir sistemi 323 2,3 5,7 5,7 

Pankreas 253 1,8 4,5 4,4 

Böbrek 233 1,7 4,1 4,1 

Tüm kanserler 13971 100,0 246 246,5 

Deri hariç4 tüm kanserler 12583 90,1 221,6 221,9 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
 Tablo 59. Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2005 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans% Kaba Hız2 YSH3 

Meme 2179 23,3 38,4 35 

Kolorektal 703 7,5 12,4 11,1 

Tiroit 615 6,6 10,8 9,6 

Trakea, BronĢ, Akciğer 462 4,9 8,1 7,4 

Mide 445 4,8 7,8 6,9 

Uterus Korpusu 429 4,6 7,6 7,1 

Over 351 3,8 6,2 5,6 

Uterus Serviksi 277 3,0 4,9 4,4 

Non-Hodgkin Lenfoma 249 2,7 4,4 4 

Beyin, sinir sistemi 242 2,6 4,3 4 

Tüm kanserler 9334 100,0 164,6 149,7 

Deri hariç4 tüm kanserler 8166 87,5 144 131,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 Tablo 60. Erkeklerde En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2006 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans % Kaba Hız2 YSH3 

Trakea,BronĢ,Akciğer 3904 26,8 70 68,9 

Prostat 1627 11,2 29,2 28,9 

Mesane 1181 8,1 21,2 21 

Kolorektal 1042 7,1 18,7 18,2 

Mide 841 5,8 15,1 14,8 

Larinks 551 3,8 9,9 9,7 

Non-Hodgkin lenfoma 396 2,7 7,1 6,9 

Beyin, sinir sistemi 312 2,1 5,6 5,4 

Böbrek 307 2,1 5,5 5,5 

Pankreas 295 2,0 5,3 5,2 

Tüm kanserler 14581 100,0 261,6 256,4 

Deri hariç4 tüm kanserler 13211 90,6 237 232,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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Tablo 61. Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı ve Ġnsidans Hızı, 2006 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans  (% ) Kaba Hız2 YSH3 

Meme 2335 23,7 41,7 37,6 

Kolorektal 800 8,2 14,3 12,5 

Tiroit 684 6,9 12,2 10,8 

Uterus Korpusu 502 5,1 9 8,4 

Mide 489 5,0 8,7 7,6 

Trakea,BronĢ,Akciğer 477 4,8 8,5 7,7 

Over 365 3,7 6,5 5,9 

Non-Hodgkin lenfoma 310 3,1 5,5 4,9 

Uterus Serviksi 301 3,1 5,4 4,8 

Beyin, sinir sistemi 267 2,7 4,8 4,6 

Tüm kanserler 9847 100,0 175,9 158,1 

Deri hariç4 tüm kanserler 8688 88,2 155,2 140,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 

 
ġekil  106. Yıllara Göre Tüm Kanserler Ġçin YSH 
Türkiye,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, M.Melonom dıĢı 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 107. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Erkek, 
Türkiye,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu Kaynak: KSDB Verileri 
 

 
ġekil  108. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH 
Kadın, Türkiye,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu Kaynak: KSDB Verileri 
  
Tablo 62. Kanser Kayıt Merkezleri ve Bölgeler Arası Farklılıklar (2004–2006)  

 Erkek Kadın 

 Ġnsidans (100.000'de) Ġnsidans (100.000'de) 

Antalya 226,6 160,4 

Bursa 195,3 117,8 

Edirne 204.0 105.3 

Erzurum 147.0 95.9 

EskiĢehir 205.3 134.9 

Ġzmir 316,3 187,3 

Samsun 224.9  127.5  

Trabzon 217.0 140.4 
Kaynak: KSDB Verileri 
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Ülkemizin önemli bir özelliği, hem Avrupa‘ lı hem de Asyalı olmamızdan kaynaklı 
olarak, kanser çeĢitliliğimizde de önemli bölgesel farklılıklar görülmesidir. SanayileĢmiĢ 
bölgelerimizde serviks, over gibi genital kanserler daha sık iken, Akdeniz yöresinde cilt kanserleri, 
Doğu Anadolu bölgemiz de de Ġran ve Kafkas toplumlarına benzer olarak mide kanseri daha sıktır. 
NevĢehir ve yöresinde erionit maruziyetine bağlı endemik mezotelyoma görülebilmektedir.  Bu 
nedenle, bir yandan global kanser önleyici tedbirleri almamız gerekirken diğer yandan da ulusal ve 
kendi Ģartlarımıza uygun olarak bölgesel tedbirler almamız gerekmektedir. 

Kanser vakalarının coğrafi bölgelere göre dağılımı aĢağıda verilmiĢtir. Bölgeler arasında 
bazı farklar olsada akciğer kanseri erkeklerde tüm bölgelerde ilk sırayı almaktadır. Kadınlarda ise 
meme kanseri benzer bir durum sergilemektedir. 

 

 
ġekil 109. Tüm Bölgeler ve Ayrı Ayrı Bölgelere Göre Önemli Kanser Türleri, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. a Akdeniz Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 109. b Doğu Anadolu Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. c Ege Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. d Güneydoğu Anadolu Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 
Kaynak: KSDB Verileri, 2006 



- 303 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 

 
ġekil 109. e Ġç Anadolu Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. f Marmara Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 109. g Karadeniz Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de kanser insidansı açısından bölgeler arasında önemli bir fark yoktur. 
Ülkemizde kadınlar ve erkekler arasında en sık görülen kanser tipleri açısından da 

bölgeler arasında belirgin bir fark yoktur. 
Ülkemizde sadece bazı kanser tipleri göreceli olarak bazı bölgelerde daha sık 

görülmektedir, ancak genel kanser sıklığı açısından farklılık yoktur. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde genel kanser insidansları Türkiye geneli 

ile benzerdir. Diğer bölgelere göre artıĢ yoktur. Sadece Kafkas kuĢağı boyunca, bu bölgede komĢu 
ülkelerde de görüldüğü gibi (Ġran gibi), mide ve yemek borusu kanserleri göreceli olarak diğer 
kanserlere göre daha ön plandadır. Bu muhtemelen hem bu bölgedeki beslenme alıĢkanlıklarına 
hem de Kafkas genetik özelliklerine bağlıdır. 

Karadeniz Bölgesi özeline bakıldığında ise, genel kanser insidansları, en sık görülen 
kanser tipleri Türkiye genelinden ve diğer bölgelerden farklı değildir. Bu nedenle Çernobil 
kazasına atfedilen yüksek bir kanser oranı görülmemektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Kanserle SavaĢ Dairesi 2004-2006 Kanser Kayıt Verileri. 
2. 09.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. A. Murat Tuncer (Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanı) sunumu. 
3. Moore MA, Eser S, Igınısov N, Igınisov S, Mohagheghi MA, Mousavi –Jarrahi A, Ozenturk 

G, Soipova M, Tuncer M, Sobue T. Cancer Epidemiology and control in North-Western and 
Central Asia-past, present and future. Asian Pac J Cancer Prev. 2010,11 Suppl : 17-32. 

4. Reza Malekzadeh, Alireza Sadjadi, Shadi Kolahdoozan. Cancer in Asia Pasific Region 
Countries. Islamic Republic of Iran, pp.328. 

 

3.3. KADINLARDA TĠROĠT KANSERĠ  VE BÖLGESEL DAĞILIMI  
Bilindiği üzere tiroit kanserleri ülkemizde kadınlarda görülen en sık üçüncü  kanser 

türüdür (Cilt kanserleri hariç). Kadınlardaki insidans en son verilere göre yüz binde‘de 9-11 
arasında olup, genel dünya ortalamasının üzerinde ve Avrupa ortalamasının da biraz üzerindedir 
(Tablo 63). 
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Tablo 63. Dünyada, Avrupa‘da ve Türkiye‘de  En Sık Görülen Kanserler 
Kadınlar, 2006 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Meme 38-40 66-67 37 

Kolorektal 14-15 23-25 12 

Akciğer 13-14 13-14 7-8 

Tiroit 4-5 7-8 9-11 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Burada vurgulanılması gereken nokta dünya ortalamasının genellikle nüfusların çok 

düĢük bir kısmının kanser kayıtları ile takip edilmesinden ötürü beklenilenden düĢük olduğudur. 
Halen tüm dünya nüfusunun sadece % 7‘si kanser kayıt merkezlerince aktif olarak takip 
edilebilmektedir. Bu oran ülkemizde >% 20‘nin üzerindedir. Bu nedenle ülkemizde tiroit 
kanserleri dünya ortalamasının iki misli kadar daha yüksek bulunmuĢ olabilir. Bununla beraber 
Avrupa ortalaması ile kıyaslandığında aradaki farkın çok az olduğu aĢağıdaki ġekillerde 
görülmektedir. 

Tiroit kanserleri insidansları ülkemizde özellikle son yıllarda artıĢ göstermektedir. Her 
iki cinsiyette de iki misline çıkmıĢtır ve tüm dünyada olduğu gibi kadınlarda erkeklerden daha 
sıktır. Bu artıĢ hem erkeklerde hem de kadınlardadır. Bunun önemli bir sebebi de son yıllarda 
hekime ulaĢılabilirliğin artması, kanser kayıtlarının düzelmesi ve belki de önceleri hiç üzerinde 
durulmayan tiroit nodüllerin günümüzde daha fazla incelenip biopsi alınması ile iliĢkili olabilir 
(ġekil 110,111,112). 

 
ġekil 110. Yıllara Göre Kanser Ġnsidansları (Erkek) 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 111.  Yıllara Göre Kanser Ġnsidansları (Kadınlar) 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 
ġekil 112. Yıllara Göre Erkek Kadınlarda Tiroit Kanserleri 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Bir diğer sorun ise Çernobil Kazasından sonra tiroit kanserlerinde bir artıĢın olabileceği 

hipotezidir. Bu hipotez doğru olsaydı ülkemizde tiroit kanserleri ile beraber diğer kanserlerde de 
bir artıĢ beklenirdi. Öte yandan kazadan en çok etkilenen bölgelerde diğer bölgelere nazaran tiroit 
kanserlerinde daha fazla bir artıĢ beklenirdi. AĢağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere, ülkemizde 
tiroit kanserleri açısından gözle görülür bir fark olmadığı gibi en yüksek insidanslara da EskiĢehir, 
Ġzmir gibi Ģehirlerde rastlanılmaktadır. 

Ayrıca Kanserle SavaĢ Dairesi‘nce yürütülen çalıĢmalar ve Doğu Karadeniz‘e yapılan 
komisyon ziyaretinde de bölgede kanser artıĢına dair hiçbir göstergenin olmadığı ilgili 
akademisyen araĢtırmacılarca ifade edilmiĢtir. AĢağıdaki tablo‘ larda 9 ildeki ilk 5 kansere 
bakıldığında sadece Trabzon‘da değil, pek çok ilde tiroit kanserlerinin kadınlarda ilk 3‘ te olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 64. Kadınlarda Tiroit Kanseri Ġnsidansları, 9 Aktif Kayıt Merkezinin Verileri 

ĠLLER Kaba Hız YSH 

Ankara 13,6 12,0 

Antalya 9,4 9 

Bursa 7,1 6,1 

Edirne 3,7 3 

Erzurum 8,5 8,8 

EskiĢehir 9,3 7,6 

Ġzmir 19,7 16,7 

Samsun 6,9 6,2 

Trabzon 12,4 11,5 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Tablo 65. 9 Ġlde-Kadınlarda Önemli Kanser Türleri ve Ġnsidansları, 2006  
 *YSH:YaĢa Standardize Hızı 

ANKARA  

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 46.7 43.3 

Tiroit 13.6 12.0 

Kolon 13.5 13.4 

Over 10.2 9.9 

Mide 9.3 9.4 

ANTALYA  

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 35.6 34.7 

Kolon 9.0 9.4 

Tiroit 9.4 9.0 

Uterus Korpusu 8.2 8.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 7.7 8.3 

BURSA 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 34.1 30.5 

Uterus Korpusu 7.3 7.0 

Over 7.5 6.9 

Kolon 7.4 6.6 

Tiroit 7.1 6.1 

EDĠRNE 

Ġ lk 9 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 28.4 21.4 

Kolon 10.5 6.8 

Uterus Korpusu 8.4 6.7 

Mide 7.4 4.5 

Over 4.7 4.0 

Beyin, sinir sistemi 3.7 4.0 

Uterus Serviksi 4.7 3.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 5.3 3.4 

Tiroit 3.7 3.0 
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ERZURUM 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 26.8 30.7 

Mide 15.9 18.0 

Özofagus 10.4 11.3 

Trakea,BronĢ,Akciğer 9.3 10.6 

Tiroit 8.5 8.8 

ESKĠġEHĠR 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 43.8 35.3 

Trakea,BronĢ,Akciğer 11.2 8.7 

Uterus Korpusu 10.7 8.4 

Tiroit 9.3 7.6 

Mide 8.4 6.6 

ĠZMĠR 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 53.9 45.6 

Tiroit 19.7 16.7 

Uterus Korpusu 12.1 10.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 10.8 9.2 

Kolon 9.7 7.9 

SAMSUN 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 33.0 31.1 

Mide 8.2 7.6 

Kolon 8.4 7.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 7.9 7.3 

Tiroit 6.9 6.2 

TRABZON 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 36.9 34.6 

Mide 17.5 13.9 

Tiroit 12.4 11.5 

Kolon 9.4 7.7 

Uterus Korpusu 6.2 5.7 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Çernobil nükleer kazası sonrasında özellikle çocukluk çağı tiroit kanserlerinde bir artıĢ 

olacağı tahmin edilmiĢtir. AĢağıda Ģekilde çocukluk çağı (<18 yaĢ) tiroit kanserlerinin yıllara göre 
artıĢı görülmektedir. Buradan da anlaĢılacağı üzere, çocukluk çağı kanserlerinde kanser 
kayıtlarındaki düzelmenin bir yansıması olarak hafif bir artıĢ görülmekte ve Çernobil‘e bağlı 
belirgin bir artıĢ görülmemektedir. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin 8 il 
mukayesinde çocukluk çağı tiroit kanserleri için Karadeniz Bölgesi‘ne has bir artıĢın olmadığı 
saptanmıĢtır. 
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ġekil 113.  Çocukluk Çağı Tiroit Kanserleri Ġnsidansının Yıllara Göre Dağılımı 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Tiroit kanseri çoğu zaman selim huylu seyretmektedir ve ölümcül değildir. Çoğu olgu 

rastgele yapılan tetkiklerle teĢhis edilmektedir. Bu nedenle prevelansı ve halk arasındaki 
farkındalık düzeyi yüksektir. Ancak, tiroit dokusu radyasyona son derece duyarlı bir dokudur. Bu 
nedenle gereğinden fazla yapılan radyolojik tetkiklerden sakınılmalıdır ve son yıllarda bu tür 
radyadiagnostik iĢlemlerinde özellikle çocukluk çağlarında sıkça kullanılıyor olması son yıllardaki 
artıĢın potansiyel bir sebebi olabilir. 

Bir diğer epidemiyolojik bilgi ise, endemik guatrında yüksek Tiroit Uyarıcı Hormon 
(Tyhroid Stimulating Hormone-TSH) etkisi nedeni ile tiroit kanserlerinin geliĢiminde rol 
alabilmesidir. Bilindiği üzere ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgeleri‘nde endemik guatrlar 
görülmektedir (muhtemelen beslenme ile iliĢkili). 

Öte yandan tiroit kanserlerinde bu yükseliĢin araĢtırılmasına yönelik olarak Kanserle 
SavaĢ Dairesi‘nce Aralık 2009‘da uzman patologlar (Türk Patoloji Derneği Temsilcileri) ve 
epidemiyologların katılımı ile ―Tiroit Kanserlerinin ArtıĢının Nedenleri‖  isimli bir toplantı 
düzenlenmiĢtir. Bu toplantıda yukardaki gerekçeler dıĢında iki gözlem daha yapılmıĢtır; 

 Daha önceleri 2 ya da 3 noktadan örnek alınmakta iken, son dönem patoloji uygulamalarında 
yaklaĢık 10 civarı biopsi alınmaya baĢlanmıĢtır. Böylelikle mikrokarsinom yakalama Ģansı 
oldukça artıyor ki mikrokarsinom hemen herkeste olabilir. 

 Son yıllarda gündeme gelen malpraktis uygulamaları ile patologların Ģüphede kaldıkları pek 
çok olguda foliküler varyant tiroit kanseri teĢhisi koymaya baĢlaması, ICD-10 kodlamasında 
da tüm bu olguların habis kanser olarak görülmesi neticesinde de tiroit kanserleri 
insidanslarında yükselme söz konusudur (ġekil 114).  
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ġekil 114. Tiroit Kanseri Histolojik Tipler: Tüm Türkiye 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 
ġekil 114. a Tiroit Kanseri Histolojik Tipler: Tüm Türkiye 
Kaynak: KSDB Verileri 2003 ile 2006 KarĢılaĢtırması 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 

1. Tiroit kanseri çoğu zaman ölümcül olmayan bir kanserdir (deri kanserleri gibi), bu nedenle 
prevalansı yüksektir ve halk arasında farkındalık doğurmaktadır. 

2. Türkiye‘de tiroit kanseri kadınlarda önde gelen bir kanserdir. 
3. Türkiye‘de aktif kayıt merkezleri kıyaslandığında bölgeler arası fark ya da Doğu Karadeniz 

kıyılarında bir artıĢ saptanmamıĢtır. 
4. Ancak, Yıllar içerisinde tiroit kanserlerinde bir artıĢ vardır. Mevcut veriler dünya ortalamasına 

nazaran yüksek de olsa, AB ortalamasına yakındır (kadınlarda). 
5. Tiroit kanserinde ülkemizde görülen artıĢın olası sebebleri: 
a. Düzelen kanser kayıtları 
b. Sağlığa eriĢimin artması ve tiroit nodüllerinin geçmiĢe nazaran daha fazla irdelenmesi 
c. Daha fazla radyolojik tetkik kullanılıyor olması (tiroit radyasyona en hassas organlardandır). 
d. ICD-10 kodlamalarında,  hekimlerin tereddütte kalması ve bunun olası istatistikleri etkilemesi, 

daha fazla benign nodülün kanser kayıtlarında malign olarak görülmesi olabilir. 
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Tüm bu nedenler ile kadınlarda görülen tiroit kanserlerinin verileri sıkı takip edilmeli, 
artıĢın devam etmesi durumunda olası etyolojik faktörlerin araĢtırılmasına yönelik projeler uzman 
epidemiyologlarca gerçekleĢtirilmelidir. Özellikle küçük yaĢtaki çocuklar olmak üzere gereksiz 
radyolojik tetkiklerden sakınılmalıdır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Troung T, Baron-Dubourdie D, Rougier Y, Guenel P. Role of dietary iodine and cruciferous 

vegetables in thyroid cancer: a countrywide case-control study in New Caledonia. Cancer 
Causes Control, 2010 Aug; 21(8): 1183-1192. 

2. Verburg FA, Reiners C. The association between multinodular goiter and thyroid cancer. 
Minerva Endocrinol 2010 Sep;35(3):187-192. 

3. Liu XH, Chen GG, Vlantis AC, van Hasselt CA. Iodine mediated mechanisms and thyroid 
carcinoma. Crit Rev Clin Lab Sci 2009; 46 (5-6):302-318.  

4. Leux C, Guenel P. Risk factors of thyroid tumors: role of enviromental and occupational 
exposures to chemical pollutants. Rev Epidemiol Sante Publique 2010 Oct; 58(5):359-67.  

 

3.4. DOĞU KARADENĠZ VE DOĞU ANADOLU ÖZELĠNDE MĠDE 
KANSERĠ  

AĢağıdaki Ģekillerde ülkemizdeki mide kanserlerinin yıllar içerisinde bölge bölge 
dağılım istatistikleri verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 115. Bazı Ġllerde Mide Kanseri 2004 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
8 aktif kayıt merkezi 2004 verilerine göre Trabzon‘da mide kanseri en yüksek insidansta 

çıkmaktadır. 2004 verilerinin toplandığı dönemde Erzurum Kanser Kayıt Merkezi kalite düzeyi 
henüz istenilen seviyelerde değildi. 
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ġekil 115. a Bazı Ġllerde Mide Kanseri 2005 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
2005 verileri değerlendirildiğinde, Erzurum‘daki verilerin kalitesindeki düzelme ile 

beraber, mide kanserleri en yoğun Erzurum ve Trabzon kayıt merkezlerinden bildirilmeye 
baĢlandı. 

 

 
ġekil 115. b Bazı Ġllerde Mide Kanseri 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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8 ilden gelen aktif kayıtlara göre, 2006 verileri ıĢığında mide kanseri en yüksek 

Erzurum‘da ve Trabzon‘da görülmekteydi. 
 

 
ġekil 116. Bölgelere Göre Mide Kanseri 2004 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Güney Doğu Anadolu Bölgesi özelinde aktif kanser kayıt merkezi 2010 yılı içerisinde 

kurulmuĢtur. Halen aktif hale gelmemiĢtir ve kaliteli veri gönderimi en erken 2013 yılında 
baĢlayacaktır. Burada Güney Doğu Anadolu Bölgesi pasif kayıtlar ile temsil edilmiĢtir (hekimlerin 
bildirdiği) ve gerçek insidansı yansıtamaz.  2004 verilerinde Erzurum merkezinin de yeterli 
kalitede olmadığı bir kez daha vurgulanılmalıdır. 

 

 
ġekil 117. Bölgelere Göre Mide Kanseri 2005 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
2005 verilerine göre mide kanseri ülkemizde en sık Karadeniz ve Doğu Anadolu‘da 

görülmektedir.  Güney Doğu Anadolu Bölgesi yine pasif verilerle yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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ġekil 118. Bölgelere Göre Mide Kanseri 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
En son verilere göre (2006), mide kanseri ülkemiz genelinde en sık Doğu Anadolu ve 

Karadeniz Bölgelerinde görülmektedir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi yine pasif kayıtlarla temsil 
edilmiĢtir.  

Mide kanseri ülkemizin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde göreceli olarak 
yüksek insidanslarda görülmektedir. Muhtemelen Güney Doğu Anadolu Bölgesi‘nde de böyledir 
ancak aktif kanser kayıt merkezi henüz yeni faaliyete geçtiği için istatistiklere 
yansıtılamamaktadır.  

Dünya kanser istatistiklerinde de mide kanserinin yoğun olarak görüldüğü bir coğrafi 
kuĢaktan bahsedilmektedir. Kuzey Kafkas‘ lardan baĢlayıp, ülkemizin Doğu Karadeniz, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinden geçen bu kuĢak Ġran‘ ı da içine alarak Yemen‘e kadar devam 
etmektedir. Bu nedenle,  bu bölgelerdeki yüksek mide kanserlerini bahsi geçen bu kuĢak içerisinde 
yer almasına bağlanmaktadır. Bununla beraber, bu bölgelerde yüksek görülen mide kanserlerinin 
beslenme ya da genetik faktörler ile iliĢkisi gelecekte araĢtırılmalı ve önlenebilecek sebepler var 
ise ortadan kaldırılmalıdır.  

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesince üç çalıĢma yürütülmektedir; 
1. Gaziantep ve Malatya Ģehrine aktif kanser kayıt merkezi kurulmuĢtur (2010) ve gelecek yıl 

aktif hale gelecektir.  
2. Mide kanseri erken teĢhisine yönelik endoskopi çalıĢması: Ankara Üniversitesi ile ortaklaĢa 

gerçekleĢtirilmektedir.  Rutin endoskopik taramanın mide kanserlerinin erken teĢhisinde rolü 
araĢtırılmaktadır. Proje sorumlusu Prof. Dr. Hikmet Akgül‘dür. 2011 yılında nihai sonuçlar 
elde edilecektir. Bu sonuçlara göre, riskli bölgelerde KETEM‘ ler aracılığı ile endoskopik mide 
kanseri taraması baĢlatılması planlanmıĢtır. 
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3. TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) ile beraber MĠKA adı verilen Mide 
Kanserleri AraĢtırma Projesi için KAMAG 1007 projesine baĢvurulmuĢtur. Kabul edilirse 
ġubat 2011 yılında baĢlanması planlanan projede mide kanseri erken teĢhisine yönelik bir 
panel geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Genetik faktörler ile beraber, mikroarray analizlerinin, 
proteomik ve epigenomik olmak üzere diğer kan belirteçlerinin, beslenme, demografik ve 
diğer epidemiyolojik faktörler ile endoskopik taramanın rolünü araĢtıracak olan bu proje çok 
merkezli yürütüleceği için aynı zamanda mide kanserleri ile ilgili ülkemiz açısından ciddi bir 
epidemiyolojik veri kaynağı oluĢturacaktır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi‘nde göreceli yüksek mide 

kanserleri görülmektedir. Bu yükseklik bu bölgelerin uluslar arası verilerle de kabul edilen coğrafi 
mide kanseri riskinin yüksek olduğu kuĢak içerisinde yer almasına bağlanmıĢtır. Ancak yine de bu 
verilerin daha detaylı incelenmesi için Kanserle SavaĢ Daire‘since planlanan projelerin en kısa 
sürede tamamlanması gerekmektedir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Moore MA, Eser S, Igınısov N, Igınisov S, Mohagheghi MA, Mousavi –Jarrahi A, Ozenturk 
G, Soipova M, Tuncer M, Sobue T. Cancer Epidemiology and control in North-Western and 
Central Asia-past, present and future. Asian Pac J Cancer Prev. 2010,11 Suppl : 17-32. 

2. Reza Malekzadeh, Alireza Sadjadi, Shadi Kolahdoozan. Cancer in Asia Pasific Region 
Countries. Islamic Republic of Iran, pp.328. 

 

 3.5. ÜLKEMĠZDE KANSERE BAĞLI ÖLÜMLER 
Ülkemizde önemli eksikliklerden birisi de kansere bağlı ölüm verileridir. Ne yazık ki, 

pek çok farklı kamu kuruluĢu, sivil toplum örgütleri bu eksikliğimizi sık sık dile getiriyor olsa da, 
bu konuda bir çalıĢmaya yıllardır ülkemizde baĢlanamamıĢtır. Ölüm verilerimizin çoğu hastane 
kayıtlarına dayanmaktadır. Avrupa Birliği istatistikleriyle karĢılaĢtırdığımızda 27 Avrupa Birliği 
üyesi ülke içerisinde kalite ve kapsam açısından en eksik olan ülke Ģu anda ne yazık ki 
Türkiye‘dir. 

Ülkemizde güvenilir ölüm verisinin olmayıĢının nedenlerini Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Hekimlerin ölü gömme izin kâğıdını yeterli açıklıkta doldurmaması: Pek çok ölen hastanın 
formuna ―kardiovasküler arrest‖  yazılmaktadır. Hâlbuki bu bir ölüm nedeni değil, bir sonuçtur. 
Örneğin; kansere bağlı da kardiovasküler arrest olabilir. 

 Hekimlerin azlığı ve yurt genelinde dağılımı: Önemli bir diğer sorun da hekim sayısı ve 
dağılımlarıdır. Kentsel bölgelerden daha yüksek oranda ve niteliksel olarak daha iyi olan geri 
bildirim raporları toplanmaktadır. Ancak, uzun yıllar hekimin bulunmayan yerleĢim yerleri 
vardır. Buralardan gelen geri bildirimler ciddi anlamda sorunlar içerebilmektedir. Türkiye 
Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verileri halen il ve ilçe merkezlerinden gelmektedir. Yeterli sağlık 
personeli ya da hekimin bulunmaması nedeniyle, bucak ve köylerden derlenen ölüm verileri 
sağlıksız olması nedeniyle durdurulmuĢtur. Ancak kırsal kesimlerde ölümler daha fazladır. 

 Türkiye‘de maalesef kayıtlardan elde edilen bir ölüm sayımız yoktur. TÜĠK ölüm sayısını 
Türkiye geneli için nüfus projeksiyonlarından elde etmektedir. Tabii ki projeksiyonda ölüm 
sayısı hesap edilirken birtakım varsayımlarla hesap edilmektedir (Göçün olmadığı, ölüm 
sayısının arttığı, artıĢ hızları gibi). TÜĠK nüfus projeksiyonlarında Türkiye geneli için ölüm 
sayısının yılda ortalama 430 bin  olduğunu kabul etmektedir. Bunların ölüm nedeni olarak % 
50‘si, ölüm sayısı olarak % 70‘ i ancak derlenebilmektedir. 

 Hekimlerin eğitimi: Geri bildirim formlarının tam olarak toplanamaması yanında, bu formun 
doldurulması konusunda yeterince eğitimli değildirler ve geri bildirim formunda alınan 
verilerin kalitesi de tartıĢmalıdır. 
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 Hastalık kodlarının sık değiĢmesi: 2009 yılına kadar ICD-9 kodları kullanılırken, Avrupa 
Birliği uyum sürecine paralel olarak 2009 itibarı ile ICD-10‘a geçilmiĢtir.  Bu konuda bazı 
iyileĢtirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır ve 2011 itibari ile sonuçları alınacaktır. 

 
Aile Hekimliği Sistemi‘ne geçiĢ ile tüm yurt genelinde sağlık hizmetlerinde olduğu gibi 

ölüm kayıtlarında da önemli bir düzelme sağlayacaktır. Ayrıca, Sağlıkta DönüĢüm Programı 
kapsamında hekim dağılımları yurt çapında dengelenmiĢtir. 

Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ICD-10 kodlaması ile yeni bir ölüm raporu 
kullanılmaya baĢlanmıĢ olup, bu konuda hekim eğitimleri tamamlanmıĢtır. Bu nedenle 2009 itibari 
ile çok daha kaliteli ve güvenilir verilere ulaĢılacaktır. 

Bu bölümde kanser ölümleri ile ilgili 3 veri kullanılacaktır: 

 1999-2008 Ölüm Verileri Ġstatistikleri (TÜĠK) 

 2008 Türkiye Sağlık AraĢtırması Sonuçları 

 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢması (UHY-ME) 
 

 3.5.1. 1999 - 2008 Yılları Arası Ölüm Ġstatistikleri 
Coğrafi kapsam olarak veriler il ve ilçe merkezlerinden temin edilmiĢtir. Hastaneler, 

sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları ve belediye tabiplikleri veri giriĢi yapan birimlerdir.  
Veri derleme sistemi; Ġl ve ilçe merkezlerinde meydana gelen ölüm olaylarına iliĢkin 

bilgiler, ―Ölü Gömme Ġzin Kâğıdı‖  vermekle yükümlü görevlilerce doldurulan, illerde sağlık 
müdürlükleri, ilçelerde sağlık ocakları kanalıyla TÜĠK‘e gönderilen ―Ölüm Ġstatistik Formları‖na 
dayanılarak derlenmektedir.  

Yöntem: Tek bir nedene göre, ICD 8 sınıflaması kullanılarak derlenmektedir. 
Not: 2009 yılından itibaren DSÖ önerileri ile uyumlu olarak birden çok nedene göre ve 

ICD 10 sınıflaması kullanılarak ölüm nedeni verileri derlenmeye baĢlamıĢtır. Hekimi olan kırsal 
yerlerin de sürece dahil edilmesi ile kapsam geniĢletilmiĢtir. 

 
Tablo 66. Yıllara Göre Ölüm Verileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
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ġekil 119. Ölüm Oranları: Cinsiyete ve Yıllara Göre Dağılım  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ġekil 120. Ölüm Oranları: Tüm Ölümler Ġçinde Kanser Nedeniyle Ölüm Oranları 
Cinsiyet ve Yıllara Göre Dağılımı  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 
ġekil 119 ve ġekil 120‘de görüleceği üzere, yıllar içerisinde toplam ölümler artsa da, 

kansere bağlı ölümler ve oranı daha fazla artmaktadır. 
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ġekil 121.Ölüm Oranları: Yıllar Ġçerisinde Toplam Ölüm Oranı  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
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ġekil 122.Yıllar Ġçerisinde Kansere Bağlı Toplam Ölüm Oranı 
Kaynak: TÜĠK 1999-2008 
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Kanser nedeniyle ölümlerin toplam ölümler içindeki payı (%)
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 ġekil 123. Yıllara Göre Kansere Bağlı Ölümlerin Toplam Ölümler Ġçerisindeki Oranı 
 Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 

AĢağıdaki Ģekilde de görüleceği üzere, ülkemizde en fazla ölüme yol açan kanser 
akciğer kanseridir. Kansere bağlı ölümler, erkeklerde en fazla akciğer kanserine bağlı iken,  
kadınlarda diğer kanserlere bağlı geliĢir. 

 

 
ġekil 124. Kanser Türlerine Göre Ölüm Oranları (Ġlk 8 Kanser Türü)  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008  
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ġekil 125. Erkeklerde Kanser Türlerine Göre Ölüm Oranları (Ġlk 7 Kanser Türü) 
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 

 
ġekil 126. Kadınlarda Kanser Türlerine Göre Ölüm Oranları  (Ġlk 7 Kanser Türü)  
Kaynak:TÜĠK, 1999-2008 
 

 3.5.2. 2008 Türkiye Sağlık AraĢtırması Sonuçları 
 TÜĠK  tarafından yapılan bu araĢtırmada kapsam 15 yaĢ üzeri kurumsal olmayan nüfus 
olarak belirlenmiĢtir. 

2008 Türkiye Sağlık AraĢtırması birçok sağlık verisini barındıran bir çalıĢmadır ancak 
içerisinde bir ya da iki tane  kanser sorusu vardır.  
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Tablo 67. Cinsiyete Göre Kanser Görülme Prevelansı 

  Toplam (% ) Erkek (% ) Kadın (% ) 

Herhangi bir zamanda kendisine kanser 
teĢhisi konanlar 

0.83 0.79 0.87 

Son 12 ay içerisinde hala kanser olanlar 0.61 0.53 0.69 

Herhangi bir zamanda kendisine kanser 
teĢhisi konulanlardan son 12 ay 
içerisinde kanser olmayanlar 

26.27 32.77 20.60 

Kaynak:TÜĠK, 1999-2008 
 

 3.5.3. Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢması (UHY-ME) 
Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü‘nün  2000 yılındaki Ulusal Hastalık 

Yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢması‘na göre 2000 yılında toplam 430.459 ölüm olduğu 
hesaplanmıĢtır. Bu ölümlerin 205.457‘si kardiovasküler hastalıklar, 56.250‘si ise kanserler 
nedeniyle olmuĢtur (ġekil 127). Ulusal düzeyde ölüm nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında kanserler % 13.1 ile 2. sırada yer almaktadır ve akciğer kanserleri en fazla 
ölüme yol açan kanserlerdir (ġekil 128). 
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ġekil 127. 2000 Yılı Temel Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Sayıları, Türkiye 
Kaynak: UHY-ME ÇalıĢması 2000 
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Kardiyovasküler 
Hastalıklar; 47,7

Kanserler; 
13,1

HIV/AIDS Hariç 
Diğer Enfeksiyon 

Hast.; 8,8

Solunum Sist. 
Hast.; 8,0

Maternal ve 
Perinatal Ned.; 6,0

Yaralanmalar ; 
5,8

Türkiye Ulusal Düzeyde Ölümlerin Temel 
Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı 

  
 ġekil 128. Ölüm Nedenlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre % Dağılımı 

Kaynak: UHY-ME ÇalıĢması 2000 
 
UHY-ME çalıĢmasında Türkiye için ulusal düzeyde 2010, 2020 ve 2030 yılları için 

kansere bağlı gerçekleĢmesi beklenen ölüm sayıları; erkekler için 2010 yılında 44.616, 2020 
yılında 61.076 ve 2030 yılında 89.117 olarak tahmin edilmektedir. Kadınlarda, kansere bağlı 
gerçekleĢmesi beklenen ölüm sayısı ise 2010 yılı için 25.307, 2020 yılı için 31.099 ve 2030 yılı 
için 39.094 olarak tahmin edilmektedir (ġekil 129). 
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ġekil 129. Yıllara Göre Kanserlere Bağlı Ölüm Sayıları Projeksiyonları 
Kaynak: UHY-ME ÇalıĢması 2000 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de geçmiĢ yıllara ait güvenilir kanser mortalite ölüm verileri yoktur. Ölüm 

nedenleri, aile hekimliğine geçilmeyen yerlerde sadece il ve ilçe merkezlerinden toplanılmaktaydı.  
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 (DSÖ, OECD ve AVROSTAT tarafınca kabul edilen Yeni ölüm formları), 2009 yılı 
baĢından itibaren sahada uygulanmakta olup ICD 10‘a ve temel ölüm nedenine göre veriler 
toplanmaktadır. Hekimler tarafından 1. ve 2. basamak sağlık kurumlarında  ve 2011 itibari ile tüm 
aile hekimleri tarafından bu formlar doldurulup TÜĠK‘e gönderilecektir. 

Elimizdeki mevcut verilere göre kanser ülkemizde en önemli ikinci ölüm nedenidir. 
Yıllık 70.000 kiĢinin kansere bağlı öldüğü projekte edilmektedir. TÜĠK verilerine göre kansere 
bağlı yıllık ölüm sayısı 33.000‘ ler düzeyindedir, ancak TÜĠK ölüm nedenlerinin sadece % 50‘sini 
toplayabilmektedir. UHY-ME ÇalıĢmasında da 2010 yılı için yapılan projeksiyon yaklaĢık 70.000 
kansere bağlı ölüm Ģeklindedir. Akciğer kanseri en fazla ölüme yol açan kanserdir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. 04.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, 

Mehmet Günal ve Nevin Uysal (TUĠK  Uzmanları) sunumu 
2. Nazan Yardım, Salih Mollahaliloğlu, Berrak Nora BaĢara. Türkiye‘de Kanser Durumu ve 

Uluslar arası Göstergeler ile Uyumun Değerlendirilmesi, Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 
Türkiye‘de Kanser Kontrolü, 2009. 

 

 3.6. ÜLKEMĠZDE KANSER KONUSUNDA ÇALIġAN ĠNSAN 
KAYNAKLARI  

Ülkemizde en ciddi sorunlardan birisi insan gücüdür. Ġnsan kaynaklarının sadece sayı 
açısından değil niteliksel olarak da yetersizliği söz konusudur. Son yıllarda mecburi hizmet 
yükümlülüğü ile ciddi bazı düzelmeler olsa da, halen insan kaynaklarının dağılımı açısından ülke 
genelinde ciddi bir dengesizlik söz konusudur. AĢağıdaki tabloda Ocak 2011 itibari ile sağlık 
personelinin sayısı görülmektedir.  (Tablo 68). Bu veriler dinamik olarak değiĢmekte ve özellikle 
üniversite hastanelerinde çalıĢan hekimler ile ilgili veri eksiklikleri olabilmektedir. 

Uzman hekim sayısı azdır ve çoğu merkezi yerlerde çalıĢmaktadır. Bu da periferdeki 
hastaların hizmete ulaĢım konusunda ciddi sorun yaĢamalarına yol açmaktadır. Uzman hekim 
yokluğu nedeni ile bazen son derece basit tedavilere bile yüzlerce kilometre uzaklarda merkezi 
yerlerde ulaĢılabilmektedir. Tabii ki bunun hasta ve yakınları üzerinde ciddi bir ekonomik yükü 
vardır. Ayrıca, kanser gibi ağır bir hastalıkla mücadele eden bu kiĢiler üzerinde evlerinden ve 
yakın akrabalarından uzak geçirdikleri onlarca gün ciddi bir psiko-sosyal yük getirmektedir. Son 
yıllarda Sağlıkta DönüĢüm Programı ve mecburi hizmet uygulamasının yeniden baĢlatılması ile bu 
tür sorunlar kısmen de olsa düzelmeye baĢlamıĢtır. Uzman hekim sayısında da yıllar içerisinde 
belli oranda artıĢ olsa da, mevcut sayı halen yeterli değildir. 

Ülkemizdeki hekim ve hemĢire sayıları bazı diğer ülkeler ve de Avrupa Birliği ile 
aĢağıdaki grafiklerde kıyaslanmıĢtır. Görüldüğü üzere ülkemizde genel anlamda insan 
kaynaklarında ciddi bir sorun vardır ve bu sorunun çözümü en erken dönemde 10-15 yıl alacaktır. 

Tüm dünyada faaliyet alanları özellikle kanser olan uzmanlık alanları: Tıbbi onkoloji 
(medikal onkoloji), Radyasyon onkolojisi, Jinekolojik onkoloji, Cerrahi onkoloji, Çocuk 
Hematolojisi ve Onkolojisi, Palyatif bakım uzmanlığıdır. 

 

 3.6.1. Tıbbi Onkoloji (Medikal Onkoloji) 
Tıbbi onkoloji (Medikal onkoloji) alanında, Ocak 2011 tarihi itibarıyla aktif çalıĢan 

medikal onkoloji uzmanı sayısı ise 172‘dir. Ayrıca halen eğitimine devam eden toplamda 92 
uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Oysa Sağlık Bakanlığı hesaplamalarına göre, ülkemizde en 
azından 700 medikal onkolog hizmet vermelidir. Medikal onkoloji ülkemizde en fazla ihtiyaç 
duyulan insan gücüdür. Türkiye tüm Avrupa ülkeleri içinde nüfus baĢına en az tıbbi onkoloji 
uzmanı düĢen ülke (yaklaĢık 1 milyon nüfusa 2,4 uzman) durumundadır. Tıbbi onkoloji uzmanı 
sayısının yetersizliği onkoloji hizmet kalitesinin artırılmasında en önemli tıkanma noktalarından 
birini oluĢturmaktadır.  
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 Tablo 68. Tüm Sektörlerde Bazı Sağlık Personeli Sayıları Türkiye 

 
 Kaynak: SB Personel Genel Müdürlüğü Ocak 2011 Verileri 

 
Medikal onkoloji uzmanındaki bu açıklık klinik hizmetlerin sunumunda ciddi sorunlar 

doğurmaktadır. Tıbbi onkolog sayısındaki yetersizlik, diğer uzmanlık alanlarının, kendi 
kanserlerinin takip ve tedavilerini yapmaları sonucunu getirmiĢtir. Bugün için bu durum, özelikle 
Radyasyon Onkologları için ve bunun yanında onkolojiyle uğraĢan dallar için kabul edilebilir ve 
doğru bir yaklaĢımdır. YÖK ile gerekli temasların baĢlatılarak bazı yan dalların da (jinekolojik 
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onkoloji, üroonkoloji gibi) geliĢtirilerek kemoterapi verilmesi konusunda sertifikalandırılmaları 
ülkemizdeki mevcut açığın kapatılmasında önemli bir strateji olacaktır. 

 

 
ġekil 130. Her 1.000 KiĢi BaĢına DüĢen Doktor Sayısı 
Kaynak: SB KSDB Veri ve Sunumları 
 

 
 ġekil 131. Doktor Sayılarında Türkiye ile AB ülkeleri Ortalamasının KarĢılaĢtırılması 
(Her 100,000 KiĢiye DüĢen Doktor, Uzman Doktor ve HemĢire Sayısı) 
 Kaynak: SB KSDB Veri ve Sunumları 
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 3.6.2. Radyasyon Onkolojisi 
Radyasyon Onkolojisi alanında, Ocak 2011 tarihi itibarıyla 387 doktor aktif olarak 

çalıĢmaktadır. Ayrıca halen eğitimine devam eden 125 uzmanlık öğrencisi vardır. Ülkemizde 
yeterli sayıda radyasyon onkoloğu vardır. Bu kapsamda sorun doktor sayısında değil, aĢağıda 
değinildiği gibi cihaz kullanımında oldukça önemli olan radyasyon fizikçisi sayısındadır. 

 

 3.6.3. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 
Jinekolojik onkoloji yeni ihdas edilen dallar arasındadır. ġu an için bu dalda dosyalarını 

teslim eden 171 doktorun dosya inceleme iĢlemleri halen devam etmektedir. Ancak 
sertifikalandırma sonrası eğitimlerin devam etmesi ve yan dal eğitim programlarının açılması için 
gerekli yürütme mahkemece durdurulmuĢtur. 

 

 3.6.4. Cerrahi Onkoloji/Onkolojik Cerrahi 
1982 yılında bir uzmanlık dalı olarak oluĢturulan ancak 2002 yılında uzmanlık alanı 

olmaktan çıkarılan onkolojik cerrahi alanında ülkemizde 21 doktorun uzmanlık belgesi vardır. 
2009 yılında yeni yönetmelikle bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiĢtir. 363 genel cerrahi 
uzmanı doktor bu dalda uzmanlık belgesi almak talebiyle dosya vermiĢtir. Ancak DanıĢtay 8. 
Dairesinin 15.03.2010 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiĢtir. Bu nedenle 
363 doktora ait dosyanın inceleme iĢlemleri yapılamamaktadır. 

 

 3.6.5. Çocuk Hematolojisi Onkolojisi 
Çocuk hematolojisinde 1973 ve çocuk onkolojisinde 1983 yılından bu yana uzmanlık 

eğitimi verilmektedir. Bu alanlarda ülkemizde sırasıyla 82 ve 43 uzman bulunmaktadır. Bu 
sayıların yetersizliği nedeniyle 2009 tarihli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği ile bu iki dal Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında birleĢtirilmiĢtir. Ancak 
DanıĢtay‘ ın 18.05.2010 tarihli ve E.2009/9750 sayılı kararı ve E.2010/106 sayılı kararı ile bu 
birleĢtirme iĢleminin yürütülmesi durdurulmuĢtur. 

Halen eğitimine devam etmekte olan toplam 20 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. 
 

 3.6.6. Palyatif Bakım Uzmanlığı 
Türkiye‘de palyatif bakım halen neredeyse hiç yoktur. Bu konuda üniversitelerimizce 

verilen özel bir uzmanlık da yoktur. Temel tıp ve hemĢirelik eğitimlerinde de oldukça kısıtlı 
bilgiler verilmektedir. 

Yan dal eğitimlerindeki mevcut mecburi hizmet uygulamasının yeni mezun hekimlerin 
bu yan dalları tercih etmesinde önemli bir engel teĢkil ettiği de bir gerçektir. Fazladan eğitim alan 
bu kiĢilere ek olarak mecburi hizmet konulması ile açılan kadrolara tercih yapılmadığı 
görülmektedir ve bu konuda bazı değiĢikliklerin uygun olacağı tespit edilmiĢtir. 

Birinci faaliyet alanı kanser olan bu uzmanlık alanları dıĢında tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yan faaliyetler olarak onkoloji ile uğraĢan uzmanlıklar vardır. Bunlar arasında 
nükleer tıp uzmanları, patologlar, genel cerrahlar, gastroentereloji uzmanları sayılabilir (Tablo 69). 
Gelecek yıllarda planlanan merkezi kemoterapi ünitelerinde çalıĢacak onkoloji eczacıların da 
önemli bir ihtiyaç olacağı açıktır. 

 

 3.6.7. Diğer Önemli Sağlık Personeli 
Öte yandan bu alanda hizmet veren önemli bir  yardımcı sağlık personeli grubu vardır. 

Bunlar arasında onkoloji hemĢireliği, radyosyon teknisyenliği ve radyasyon fizikçisi, diyetisyen, 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanları sayılabilir (Tablo 70). Ülkemizde onkoloji alanında hizmet 
veren bu yardımcı personel sayılarında ciddi bir eksiklik söz konusudur. Bu sorun özellikle 
radyasyon fizikçisi ve teknisyenliği alanında çok önemlidir.  
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Tablo 69. Türkiye‘de Onkoloji Alanında Hizmet Veren Diğer Personelin Sayıları 

  Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Toplam 

Patolog 675 326 123 1124 

Genel cerrah 2209 520 1365 4094 

Gastroeneterolog 147 138 112 397 

Nükleer Tıp Uzmanı 167 139 75 381 

Diyetisyen 646 219 493 1358 

Halk Sağlığı Uzmanı 144 231 19 394 

Onkoloji HemĢireliği    525 

Psikologlar 796 135 184 1115 

Radyoloji Teknisyeni 8446 886 1773 11105 

Sosyal Hizmet Uzmanı 483 61 8 552 

Eczacı 1336 198 23435 24969 

Radyasyon Fizikçisi    110 

Radyoterapi Teknisyeni    300 

 Kaynak: SB SEGM 2009 verileri 
 
ESTRO (Avrupa Terapotik Radyasyon Onkolojisi Derneği)‘nun ve EFOMP (Avrupa 

Medical Fizikçiler Birliği)'un önerileri her 250 hastaya bir radyasyon onkoloğu, her 400 hastaya 1 
radyasyon fizikçisi, her 60 hastaya bir tekniker ve her makineye bir bakım mühendisi Ģeklindedir. 
Ayrıca, radyoterapinin nitelikli bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli olan radyoterapi teknisyen 
sayısı; her tedavi aygıtı, simülatör ve kalıp odası için ikiĢer teknisyen olarak hesaplanmalıdır. Buna 
göre ülkemizdeki açık Tablo 70‘ te gösterilmiĢtir.  

 
Tablo 70. Ülkemizde Radyasyon Onkoloğu, Fizikçisi ve Teknisyeni Konusundaki Açık 

  MEVCUT GEREKLĠ  AÇIK 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı 387 408 21 

Radyoterapi Fizikçisi  110 406 296 

Radyoterapi Teknisyeni 300 1700 1400 

Kaynak: SB THGM Verileri 

 

 3.6.8. Radyasyon Fizikçisi Sayısındaki Yetersizlik ve Çözüm Önerileri 
Mevcut personel 100-120 civarında olup ihtiyacın 1/4‘ ine karĢılık gelmektedir. 

Radyoterapi donanım parkının artırılması mutlak bir gerekliliktir. Ancak radyasyon fizikçisi sayısı 
mevcut donanımı bile sürdürmeye yetmemektedir. Bu açığın en hızlı biçimde kapatılması 
gerekmektedir.  

21 Temmuz 1994 tarih ve 1997 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Tıpta Tedavi 
Amacıyla Kullanılan ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Kaynaklarını Ġçeren Tesislere Lisans Verme 
Yönetmeliği‖  hükümlerine göre; radyoterapi yapılan merkezlerin bir fizik mühendisi adına 
lisanslanabilmesi için, 4. maddenin C bendinde ifade edilen Ģekliyle ―Fizik lisans, fizik 
mühendisliği veya nükleer mühendislik eğitimi üzerine, tercihen radyasyon onkolojisi veya ilgili 
bilim alanında lisansüstü eğitim yapmıĢ olmak‖ Ģartı aranmaktadır.  



- 328 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliğinde ise ―Madde 127 - Radyasyon 
fizikçisinin (Sağlık fizikçisi) yüksek fizik mühendisi olması Ģarttır. Bitirdiği yüksek okul ders 
programında bu dersi okumuĢ ve mastır yapmıĢ olanlar tercih edilir. Bulunmadığı takdirde bu 
konuda en az beĢ sene çalıĢmıĢ olanlar tercih edilir.‖  hükmü mevcuttur. 

Modern tıptaki geliĢmeler, hastalıkların teĢhis ve tedavisinde eğitimleri farklı dallarda 
olan uzmanların multidisipliner anlayıĢ içerisinde beraber çalıĢmaya baĢlamaları gerekliliğini 
doğurmuĢtur. Bu konu özellikle radyasyon üreten veya radyoaktif kaynak içeren son derece 
kompleks cihazların kullanıldığı dallardan birisi olan radyoterapide önem kazanmaktadır. Bu 
cihazların hatasız çalıĢması, hastaların en iyi Ģekilde teĢhis ve tedavisinin sağlanması ile hekim ve 
diğer personelin ise en az miktarda radyasyona maruz kalması için hasta dozimetrisi, karmaĢık 
yöntemlerin ve gereçlerin geliĢtirilmesi ve kullanılması, optimizasyonu, kalite kontrol dahil olmak 
üzere kalite güvencesi ve ıĢınlama konusunda radyasyondan korunmayla ilgili diğer hususlardaki 
söz konusu sorumluluklar EURATOM (Avropean Atomic Energy Comminity-Avrupa Atomik 
Enerji Kurumu) 97/43 direktiflerine göre medikal fizik uzmanına verilmiĢtir. 

Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği‘ndeki radyasyon fizikçisi olma Ģartları 
―Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Kaynaklarını Ġçeren Tesislere Lisans 
Verme Yönetmeliği‘ndeki tanıma göre tekrar gözden geçirilmelidir. Yataklı Tedavi Kurumları 
ĠĢletme Yönetmeliği‘ndeki radyasyon fizikçisi tanım, görev ve yetkilerinde Sağlık Bakanlığı‘nın 
değiĢiklik çalıĢmaları devam etmektir. 

 ―Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönetmelik‖  içerisinde yapılacak düzenlemeyle; radyasyon fizikçisinin mali ve özlük haklarının 
iyileĢtirilmesi, özel sektöre geçiĢlerin önlenmesi ve özel sektörde çalıĢanların bakanlık bünyesinde 
çalıĢmaları özendirilebilir. 

AB müktesebatı ile uyumlaĢtırma çalıĢmaları çerçevesinde radyasyon fizikçisi, nükleer 
tıp fizikçisi, radyodiagnostik fizikçisi gibi personel tanımları ya da tıbbi fizikçi tanımı bir an önce 
açık ifadesini bulmalıdır. Ayrıca ilerleyen dönemlerde yeterli uzman kadrolarının sağlanması ile 
radyasyon fizikçilerine yardımcı dosimetrist olarak tanımlanan bir ara meslek grubu da 
önerilebilir. Sağlık Bakanlığı‘nın bu meslek gruplarının tanımlanması ve özlük haklarının 
düzeltilmesi konusunda çalıĢmaları devam etmektedir. 

 

 3.6.9. Diğer Ara Meslek Grupları: 
Öte yandan, onkoloji hizmetlerinin tüm yurtta yaygınlaĢtırılması için bazı ülkelerde 

yıllardır uygulanılan ve baĢarılı sonuçların elde edilmiĢ olduğu ara meslek gruplarına da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Örneğin, tarama programlarında 72 milyon nüfusa yetecek kadar patoloğumuzun 
olmadığı açıktır. Mevcut az sayıdaki patoloğun da verimli kullanılması gerekir. Bu yetiĢmiĢ insan 
gücümüzü sıradan yapılan milyonlarca smear (rahim ağzı sürüntüsü) değerlendirilmesinde 
kullanmak hiç de ekonomik değildir. Bu kapsamda yurt dıĢı örneklerde olduğu gibi, sitoteknolog 
adını verdiğimiz bir ara gruba ihtiyaç olduğu açıktır. Sitoteknologlar, sağlık teknisyenleri, 
biyologlar veya tıbbi teknologların 2 yıllık bir üst ihtisas ile eğitilmesi ile yetiĢtirilirler. Görevleri 
rutinde tarama sonucu alınan milyonlarca smeari değerlendirmek ve sadece normal ile anormal 
hücre varlığını ayırmaktır. Böylece, uzman patologlarımız milyonlarca normal smeari 
değerlendirmek yerine sadece anormal bulguların ya da Ģüphenin olduğu preparatları 
değerlendirmelidir. Bu uygulama kısıtlı sayıdaki uzman patoloğumuzun daha verimli kullanımını 
sağlayacaktır. 

Bir diğer ara meslek grubu da, ―mamografer‖  denilen özel yetiĢtirilmiĢ teknisyenlerdir. 
Meme kanseri taramasında çekilen milyonlarca mamografinin değerlendirilmesinde uzman 
radyolog sayımız ne yazık ki yeterli değildir. Bu nedenle aynen yukarıda bahsedilen 
sitoteknisyenlerde olduğu gibi, mamografileri değerlendirecek ve normal-anormal ayrımını 
yapabilecek ve Ģüpheli filmleri uzman radyologlara yönlendirebilecek bir ara meslek grubuna 
ihtiyaç olduğu açıktır. Bu Ģekilde raporlama süreleri kısalacak, uzman hekimlerimiz verimli bir 
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Ģekilde kullanılacak ve toplum tabanlı ülke çapında bir tarama programı daha etkin bir Ģekilde 
çözülecektir. 

Onkoloji alanında önemli bir diğer uzmanlık dalı da nükleer tıp uzmanlığıdır. 
EndüstrileĢmiĢ ülkelerde yaklaĢık 100 bin kiĢiye bir nükleer tıp uzmanı düĢtüğü bildirilmektedir. 
2001 yılında Kanada‘daki nükleer tıp uzmanı sayısı nüfus ile orantılandığında, 150 bin kiĢiye bir 
nükleer tıp uzmanı düĢerken 1996 da ġili‘de bu oran 400 bin kiĢiye bir uzmandır. Türkiye‘de 381 
civarı nükleer tıp uzmanına karĢılık; nüfus 2010 yılı için yaklaĢık 72,5 milyon olarak alındığında 
190 bin kiĢiye bir uzman düĢmektedir. 

100 bin kiĢiye 1 uzman düĢmesi için, Ģu anda Türkiye‘de 720 uzmanın olması gerekir. 
Nükleer tıpta dört yılda uzmanlık verildiği göz önüne alınarak, mevcut tıpta uzmanlık 
öğrencilerinin kabaca 1/4‘ünün her yıl uzman olduğu düĢünülürse, yılda ortalama 40 uzman mezun 
olacaktır. Yeni uzmanlık öğrencisi kadrosu eklenmeyeceği, nükleer tıp uzmanlarının çoğunlukla 
genç olmaları nedeniyle alandan kaybın ihmal edilebileceği varsayılırsa ve 10 yıl sonra Türkiye 
nüfusu 80 milyon olarak öngörülürse; 100 bin kiĢiye 1 uzman oranına ulaĢılması yaklaĢık 10 yıl 
alacaktır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de onkoloji hizmetlerinin sağlıklı, eĢit ve dengeli bir Ģekilde yürütülmesinin 

önündeki en önemli sorun insan kaynaklarıdır. 
Ülkemizde onkoloji alanında özellikle medikal onkoloji alanında yetiĢmiĢ uzman 

personel sayısında ciddi yetersizlikler söz konusudur. Bu konuda YÖK tarafından gerekli 
giriĢimler yapılmalıdır. 

Yan dal ihtisasları için ek devlet hizmeti yükümlülüğü bu branĢların hekimlerce tercih 
edilmesinin önünde bir engeldir. 

Ülke çapında daha standart ve kaliteli tedavi olanaklarının sağlanması için diğer onkoloji 
yan dallarının da geliĢtirilmesi ve desteklenmesi gerekir (üroonkoloji, jinekolojik onkoloji ve 
cerrahi onkoloji gibi) 

Medikal onkoloji uzmanlarının azlığı nedeni ile kemoterapi uygulamalarında diğer yan 
dallardan da verimli bir Ģekilde faydalanılmalıdır. 

Palyatif bakım ve terminal hasta bakımı konuları temel tıp eğitimine yerleĢtirilmeli ve 
üzerinde önemle durulmalıdır. En azından birkaç üniversitemiz ya da Eğitim AraĢtırma 
Hastanemizde de palyatif bakım uzmanlık anabilim dalları açılmalıdır. 

Yardımcı personel sayıları açısından radyasyon fizikçisi sayısı oldukça kısıtlıdır. 
Ülkemizde radyasyon onkoloğu sayısı yeterli olsa da her cihazın çalıĢtırılmasında önemli olan 
radyasyon fizikçisi sayısı oldukça yetersizdir. Bu konuda YÖK tarafından gerekli önlemler 
alınmalıdır. Ayrıca bu meslek grubuna teĢvik edici bazı uygulamalar da yapılmalıdır. Bir baĢka 
önlem ise dosimetrist olarak ifade edilen ara meslek grupları olabilir. 

Daha etkin bir tarama programı  ve az sayıdaki olan patolog ya da uzman radyolog 
sayımızın daha verimli kullanılabilmesi için sitoteknisyen ve mamografer gibi bazı ara meslek 
gruplarına  ihtiyaç vardır.  
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1. Türkiye‘de Sağlık Personeli Sayısı (Tablo 68), Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

Verileri 
2. 09.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Dr. 

Engin Uçar, (SB Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü) sunumu 
3. 02.07.2010 Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü‘nün Komisyon Sunumu, 2 

Temmuz 2010 
4. Sağlık Bakanlığı, Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin Komisyon Sunumu, 9 Haziran 2010 
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8. Türkiye‘de Tıbbi Onkolojinin Durumu. Tıbbi Onkoloji Derneği Yayınları 2005 
 

 3.7. ÜLKEMĠZDE KANSER ALANINDA CĠHAZ ENVANTERĠ  
Kanser konusunda cihaz altyapısı oldukça geniĢ bir yelpazede incelenebilir. Burada hem 

tarama ve erken teĢhis cihazlarından, hem görüntüleme cihazlarından, hem cerrahi modern 
teknolojilerden ve yeni teknoloji radyoterapi cihazlarından bahsedilebilir. Bu bölümde modern 
ülkelerde olmazsa olmaz bazı cihazların mevcut sayıları verilecektir.  

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (THGM) tarafından 2020 yılına 
kadar yapılan geniĢ projeksiyonlu yatırım planları ayrı bir bölümde ele alınacaktır. Bu tedavi 
planına göre, ülkemiz belli sayıda sağlık bölgelerine bölünmüĢ ve mevcut durum ile gelecek 
planları bu bölgelere göre yapılmıĢtır. 

Ülkemizde tedavi gören yıllık onkoloji hasta sayıları aĢağıda verilmiĢtir. (Tablo 71) 
Tablo‘da görüldüğü gibi, cerrahi hasta sayıları, kemoterapi alan hasta sayıları ve radyoterapi alan 
hasta sayıları toplu olarak ele alındığında; ciddi bir hasta yükü ile karĢılaĢıldığı açıktır. Bu hasta 
yükü her geçen yıl artmaktadır ve bu nedenle geleceğe yönelik planlamaların da uygun Ģekilde 
yapılması gerekmektedir. 

 
Tablo 71. Onkoloji Kliniklerinde Tedavi Edilen Hasta Sayısı 2009 

Yatarak Tedavi Olan Yıllık Hasta Sayısı 42.598 

Ayaktan Tedavi Olan Yıllık Hasta Sayısı 681.211 

Onkoloji Servis Yatak Sayıları 10.724 

6 Aylık Kemoterapi Alan Hasta Sayısı 107.775 

6 Aylık Radyoterapi Alan Hasta Sayısı 95.098 

Kaynak: SB THGM 
 
Bu kapsamda, bu hasta sayısına hizmet veren onkoloji merkezlerimizin sayısının da 

yeterli olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değildir. Ülkemizde onkoloji hastalarının tedavi 
alabileceği hastane sayısı az olmakla beraber esas sorun geliĢmiĢ (komprehensif) kanser 
merkezlerinin sayısında ve dağılımındadır (Tablo 72). Daha önemli bir açık ise terminal hasta 
bakımının yapılacağı ve ağrı tedavisinin gerçekleĢtirileceği palyatif bakım merkezlerindedir. Ne 
yazık ki, ülkemiz bu açıdan pek çok batılı devletin gerisinde bulunmaktadır (Tablo 73). Ayrıca, 
mevcut basit ağrı merkezlerinin de % 70‘ inden fazlası Ankara ve Ġstanbul‘da yerleĢiktir. Bu 
nedenle ağrı Ģikâyeti olan hastaların son derece basit tedavilere dahi kendi yaĢadıkları yerlerde 
ulaĢma imkânları bulunmamaktadır. 7 palyatif bakım merkezinin pek çoğu da halen tam kapasite 
çalıĢmamaktadır. 

 
Tablo 72. Türkiye‘de Onkoloji Hastalarına Hizmet Veren Klinikler, 2009.  

 Sağlık 
Bakanlığı 

Üniversite Özel TOTAL 

Onkoloji 
Kliniklerinin 
Sayısı 

27 29 17 68 

 Kaynak SB THGM 2009 
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 Tablo 73. Türkiye‘deki Palyatif Bakım ve Ağrı Merkezleri Sayısı  2009  

 Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Toplam 

Palyatif Bakım 
Merkezi 

1 5 1 7 

Ağrı Üniteleri 35 31 6 72 

 Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
 ÇağdaĢ toplumların kanser kontrol programlarının en önemli parçası kanser 

taramasıdır. Tüm dünyada taranması önerilen üç kanser vardır: Rahim ağzı (servikal) kanserleri, 
meme kanserleri ve kolorektal kanserler. Ülkemizde servikal kanserlerin taranması için cihaz 
altyapısı ve tarama merkezi sayısı oldukça yeterlidir. Servikal kanserlerde ülkemizin önündeki 
esas sorun patolog sayımızın yetersiz olmasıdır. 

 Öte yandan kolorektal kanser taramalarının en önemli yapı taĢı, dıĢkıda gizli 
kan testi sonucuna göre yapılacak olan kolonoskopidir. Ülkemizdeki kolonoskopi sayısı ve 
kolonoskopi yapan hekim sayıları yeterli gibi görünmektedir (Tablo 74). Kolorektal kanser 
konusunda esas sorun, hekimlerimizin kolonoskopi açısından yeterince eğitilmiĢ olmaması ve belli 
uluslararası kalite standartlarında ve komplikasyon oranlarında gerçekleĢtirebilmeleridir. Zira 
kolonoskopi yapabilen hekimlerimizin çoğu gastroenteroloji uzmanı değil, genel cerrahi uzmanı 
olup, bu iki meslek grubunun ortak  eğitim programları açısından ortak çalıĢması gerekmektedir. 

 
Tablo 74. Kolorektal Kanser Taramalarında Ülkemizin Mevcut Altyapısı  2009 

Kolonoskopi Cihaz Sayısı 758 

Kolonoskopi Yapabilen Hekim Sayısı 1305 

Kaynak SB KSDB Verileri 
 
Meme kanseri taramasında kullanılan en önemli cihaz mamografi cihazıdır. Ne yazık ki, 

birkaç yıl öncesine kadar mamografi cihazı sayılarımız yeterli değildi. Son yıllarda, özellikle 
hizmet alımı metodunun kullanılıyor olması ayrıca KETEM sayılarındaki hızlı artıĢa paralel olarak 
mamografi cihazı sayılarımız hızla yükselmiĢtir (Tablo 75). Ancak burada değinilmesi gereken 
önemli bir diğer nokta da tek baĢına cihaz sayılarının bir Ģey ifade etmediğidir. Örneğin Ģu an için 
Ġngiltere‘deki mamografi sayısı bizim ülkemizden daha fazla değildir. Ancak, BirleĢik Krallık‘ ta 
çok ciddi bir Ģekilde yürütülen meme kanseri tarama programı vardır. Bu da göstermektedir ki, 
önemli olan nokta sadece cihaz sayısı değil, bu cihazların verimli kullanımı, ülke çapında dağılımı 
ve halkın bu servislere ulaĢmak için mevcut farkındalık durumlarıdır. Aksi takdirde, sadece cihaz 
sayılarına bağlı bir planlama, ülkemizi bir cihaz çöplüğüne dönüĢtürebilir. Ülkemizde mamografik 
taramalar konusunda önemli bir eksiklik gezici mamografidir. Kırsal bölgelerde kanser taraması 
hizmetlerinin en hızlı ve etkin Ģekilde ulaĢtırılması gezici bir takım mekanizmalar ile sağlanabilir. 

 
Tablo 75. Ülkemizdeki Mamografi Cihaz ve Tetkik Sayıları 2009 
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Sağlık Bakanlığı 209 101 643.275 249.217 892.492 

Özel 312 87 300.260 15.697 315.957 

Üniversite 60 1 188.800 3.822 192.622 

TOPLAM 581 189 1.132.335 268.736 1.401.071 

Kaynak: SB KSDB Verileri 
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Tablo 76. Ülkemizdeki Mamografi Cihaz Sayısının Yıllar Ġçerisindeki DeğiĢimi  2009  

 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
Tedavi konusunda cihaz altyapılarında en önemli konulardan birisi mevcut radyoterapi 

cihazlarıdır. Radyoterapi cihazları açısından teknoloji ne yazık ki çok hızlı ilerlemektedir. 
Cobalt‘ lı cihazlar ile baĢlayan radyoterapi araçları hızla LINAC, IMRT, eksternal radyoterapi ve 
brakiterapi cihazları, simulatör cihazları, cyberknife ve gamma knife gibi çok üst düzey yeni 
teknolojik cihazlar ile takip edilmiĢtir. AĢağıdaki tablolarda ülkemizdeki radyoterapi cihazlarının 
genel sayıları ve dağılımları görülmektedir (Tablo 77,78). Dünya Sağlık Örgütü; 300 hastaya bir 
megavoltaj tedavi aygıtı ve 900 hastaya 1 simülatör öneriyor. Kuzey Amerika rakamları ile cihaz 
baĢına, yıllık 400 hasta alınması ideal olarak kabul edilir. 1999 yılı için Fransa‘da cihaz baĢına 
yıllık radyoterapi hastası bölgelere göre 357 ile 604 arasında değiĢmekle birlikte genellikle 400-
500 arasındadır. Bölgesel cihaz sayısı 167.000 nüfusa 1 cihaz olacak Ģekilde sınırlandırılmıĢtır ve 
daha fazla cihaz sayısına izin verilmez. Mevcut cihazlara göre her 1 milyon kiĢiye 6 cihaz 
düĢmektedir. Radyoterapi fizikçisi sayısı Fransa için de bir sorun olarak görülmektedir ve ortalama 
cihaz baĢına 1 radyoterapi fizikçisi bulunmaktadır. Ülkemizde de cihaz baĢına 500 hasta hedef 
olarak seçilirse 2010 için toplam 203 megavoltaj tedavi cihaz mevcut olmalıdır. Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu verileri doğrultusunda ülkemizdeki C0-60 ve lineer hızlandırıcıların (LĠNAC) 23 
ilde toplamı 148 civarıdır (Sağlık Bakanlığı‘na bağlı 11). Ülkemizde beklenen hasta hızı ile 
mevcut tedavi cihaz sayısı dikkate alındığında yaklaĢık 1 milyon nüfusa 2 cihaz düĢtüğü 
görülmektedir. Genel verimlilik açısından bakıldığında yılda 500 hastayı tedaviye alacak bir ünite 
rakipsiz olarak 500.000 civarında bir nüfusa doğrudan hizmet veriyor olmalıdır. Cihaz baĢına 
yıllık 250‘den az hasta olması durumunda maliyet açısından verimli bir sağlık yatırımı olmadığı 
kabul edilebilir. Maksimum olarak bir cihazda yılda 750 hasta tedaviye alınabilir. 

Görüldüğü üzere, ülkemizde çok ciddi bir oranda olmasa da radyoterapi cihaz 
sayılarımızda eksiklikler söz konusudur (Tablo 77) ve yeni yatırımlar gerekmektedir. Bunun 
yanısıra, mevcut cihazlarımızın % 15-20 oranında da yenilenmesi gerekmektedir. Cihazların 
bakım ve onarım süreleri de hesaba katıldığında radyoterapi sırasında bazı hastaların neden 
haftalarca beklediği anlaĢılabilir. Nihai tedavilerinde ve prognozlarında bir kötüleĢme olmaması 
için radyoterapi planlamalarının ve gerekli yatırımlarının zamanında yapılması çok önemlidir.  
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Tablo 77. Ülkemizdeki Radyoterapi Cihazı Sayıları (Alt Gruplara Göre), 2010. 
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14(% 33)  21(% 20)  37(% 24)  2 1+5 2+1   

Üniversitelerde  20(% 45)  55(% 51)  75(% 49)  18   2 3 

Özel 
merkezlerde  

11(% 22)  29(% 29)  41(% 27)  7 1 2   

Toplam  45(% 30)  105(70)  150 27 2+5 6:+1 3 

 Kaynak: SB THGM Verileri 2010 

 
ġekil 132. Türkiye‘de Radyoterapi Cihazlarının Ġllere Göre Dağılımı, 2010.  
Kaynak: SB THGM Verileri 2010 

 
Tablo 78. Uluslararası Standartlara Göre Megavoltaj Aygıt Eksiklikleri 2010  

 400 Hasta/1 LĠNAC 500 hasta/1 LĠNAC 

Hasta/yıl ≥145000 ≥145000 

RT Hastası/yıl 101500 101500 

Aygıt ihtiyacı 254 203 

Mevcut cihaz sayısı 150/105 150/105 

SB‘da cihaz sayısı 35/21 35/21 

Açık 104 / 149 53 / 98 

Kaynak: SB THGM Verileri 2010 
 

 Tablo 79. Bir Milyon Nüfusa DüĢen Megavoltaj Cihaz Sayısı KarĢılaĢtırması, 2010 

Bir Milyon nüfusa düĢen Megavoltaj aygıt sayısı RT Uzmanı sayısı 

DSÖ önerisi 5 6 

ABD 12  

Fransa 6,5  

Ġngiltere 3,8  

Hindistan 0.3  

Türkiye 2 5,5 

Kaynak: SB THGM Verileri (DSÖ Önerilerine Göre) 
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Kanser konusunda önemli bir diğer altyapı ise görüntüleme cihazlarıdır. Mevcut durum 
ile ülkemizde ultrason, MR ya da tomografi sayılarının da ulaĢım imkanlarının da çok iyi bir 
konumda olduğu söylenebilir. Son yıllarda özellikle standart görüntüleme metotları ile 
görülemeyen ancak klinik olarak Ģüphenin devam ettiği olgularda kullanılan PET-BT kullanımı 
tüm dünyada popüler hale gelmiĢtir. AĢağıda ġekil 133‘de görüldüğü üzere, ilk defa 2002 yılında 
ülkemize giren PET-BT‘ ler çok hızlı bir Ģekilde artıĢ göstermiĢtir. Ancak, bu sefer daha önceki 
yıllarda yapılan hatalara düĢülmemiĢ ve PET-BT planlamasında belli bazı kontroller sağlanmıĢtır. 
Almanya‘da yaklaĢık 83 PET olup bir milyon nüfusa, 1 adet PET düĢmekte. Türkiye‘de 19 ilde 
(S.B. 9 il) 66 PET olup, bir milyon nüfusa 0,9 adet PET düĢmektedir. Ülkemiz PET konusunda 
dünya ortalamasının hayli üzerindedir ve geliĢmiĢ ülkeler düzeyini yakalamıĢtır. Bölgesel bazlı 
eksiklikler vardır. Bölgesel farklılıkların giderilmesi için yatırımlarımızın kısa ve uzun vadeli 
olarak hazırlanmıĢ bir plan çerçevesinde yaklaĢık 750 bin -1 milyon nüfusa bir PET-CT düĢecek 
Ģekilde yürütülmesi Sağlık Bakanlığı‘nca planlanmıĢtır (Tablo 80, ġekil 133,134).  

 
Tablo 80.Türkiye‘de Nükleer Tıp Cihaz Durumu,  2010  

Nükleer Tıp Cihaz Durumu  Sağ. Bak.  Üniversite  Özel  Toplam  

PET / PET-CT  15 (10 ilde) 24 18 67 (20 il) 

Nükleer Tıp Laboratuarı  53 (29 ilde) 53 111 217 (42 il) 

Gamma Kamera  70 105 112 287 

Ġ -131  14 20 4 38 

-FDG üretimi ve dağıtımı yapan 8 merkez var (Ġstanbul(2), Kocaeli(2), Ġzmir(2), Adana 1, 
Ankara1) 
 GA-67 üretimi Kocaeli'nde bir merkez var. -TL-201 üretimi yapan Kocaelinde bir merkez var 
-MO/TC-99 JENARATÖRÜ 4 merkezde var (Kocaeli, Ġzmir, Adana, Ankara).  

Kaynak: SB THGM Verileri 2010 
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 ġekil 133. PET-CT ve Nükleer Tıp Laboratuarlarının ve Uzman Doktorın Dağılımı 
 Kaynak: SB THGM Verileri 2009 

 

 
ġekil 134. Sağlık Bakanlığı‘na Ait Hastanelerde Nükleer Tıp Laboratuar ve Uzman 

Doktor Sayıları, 2009 
Kaynak: SB THGM Verileri 2009 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde kanser taraması konusunda mevcut altyapı yeterlidir ancak hizmetin perifere 

yayılması için gezici üniteler oluĢturulabilir. 
Mevcut onkoloji hizmet ünitelerimizin altyapıları güçlendirilmelidir. Bununla beraber 

ülkemizde komprehensif kanser merkezlerinin sayısı da azdır. Kısıtlı sayıda olan bu merkezler 
Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde yerleĢiktir. Bu nedenle hem hastanelerde 
yığılmalar hem de kanserli hastaların günlerce yakınlarından ayrı bir Ģekilde baĢka Ģehirlerde 
geçirmelerine yol açmaktadır. 

Ülkemizde palyatif bakım merkezi yok denecek kadar azdır, bununla beraber ağrı 
ünitelerinin sayıları da, ülke çapında dağılımları da yetersizdir. 

Radyoterapi merkezlerimiz yeterli değildir. Mevcut cihazların % 20‘sinin yenilenmesi 
gerekir iken, bir yandan da uzun dönem planlamalar ıĢığında yeni yatırım planları yapılmalıdır. 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün bu kapsamda 2020 yılına kadar 
gerçekleĢtirmeyi planladığı yatırımların ilden ile sırayla gerçekleĢtirilebilmesi ve tüm yurtta 
yaygınlaĢtırılması önemlidir. 

Ülkemizde görüntüleme cihazları sayısı yeterlidir. Bununla beraber PET-BT cihazları da 
uzman doktor sayılarına paralel olarak planlanmaktadır. Mevcut sayılar birkaç yıl içerisinde çok 
hızlı bir artıĢ göstermiĢ olmakla beraber halen tüm ülke çapında yeterli değildir ve yeni alımlara bu 
planlama dâhilinde devam edilmelidir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Verileri 

 

 3.8. TÜRKĠYE'DE KANSER TEDAVĠ MERKEZLERĠ  
Bu bölümde ülkemizde hizmet vermekte olan kanser tedavi merkezleri tek tek ele 

alınmayacaktır. Ancak, ülkemizde hizmet veren klinikler için ideal çalıĢma prensipleri ele 
alınacaktır. Bu kapsamda, 2005 yılında Prof. Dr. Tezer Kutluk ve Dr. Meltem ġengelen tarafınca 
hazırlanan ve 44 kanser tedavi merkezi ile 3 onkoloji enstitüsünün katıldığı bir araĢtırma raporu 
kısaca sunulacaktır.  

Ayrıca, olası sorunları yerinde görebilmek için Komisyon olarak Ankara Abdurrahman 
Yurtaslan Onkoloji Hastanesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampusu Medikal 
Onkoloji Bölümleri ziyaret edilmiĢtir.  Bu ziyaretler i le ilgili tutanaklar raporun Ekler bölümünde 
bulunabilir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan yeni tedavi merkezleri bu raporun 
ilerleyen kısımlarında sunulduğu için burada değinilmeyecektir. 

 

 3.8.1. Kanser Merkezleri  
Sağlık alanında teknolojideki heyecan verici, ama pahalı ve kontrolü güçleĢen 

biyoteknoloji patlaması, iletiĢim alanındaki tele-tıp, web tabanlı bilgi kaynakları gibi değiĢimler, 
klasik tıp eğitiminde daha az yer alan takım perspektifinin giderek önem kazanması, sürekli 
değiĢim içinde olan pahalı enformasyon sistemlerinin vazgeçilmez hale gelmesi, maliyet-kamuoyu 
duyarlılığı, malpraktis gibi politik ve yasal konular, yaĢam süresi ve bireyin topluma maliyeti ile 
ilgili demografik değiĢiklikler, sigortacılığın geliĢmesi ve yaygınlaĢmasına rağmen yoksulların 
nasıl sağlık hizmeti alması gerektiği ile ilgili sorunlar, hekim hasta iliĢkilerinin giderek artan grup 
pratikleri, ĢirketleĢme kültürü ile sanayi türü bir iliĢki haline dönüyor olması, bakım kalitesinde 
yapı-süreç-çıktı-etki iliĢkisinin önemi gibi noktalar sağlık sisteminde yakın yıllarda ciddi 
değiĢimleri baĢlatmıĢtır. Bu değiĢimlerin iyi anlaĢılması, izlenmesi ve uyum sağlanarak sağlık 
hizmetlerinin geliĢtirilmesi hayati önem taĢımaktadır. DeğiĢimin iyi izlenememesi büyük sorunlara 
yol açmaktadır. 

Ölüm nedenleri arasında ikinci sırada olan kanser bir taraftan birinci sırada olan 
kardiyovasküler sebeplerle arayı kapatırken, geliĢmiĢ ülkeler ile geliĢmekte olan ülkeler arasındaki 
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farklılık onkoloji alanındaki geliĢmelerden geliĢmekte olan ülkelerin nasıl yararlandırılacağı 
konusunu daha da ön plana çıkartmaktadır. Bu açıdan onkoloji ile uğraĢanların özellikle yönetim 
alanında çalıĢanların kendi sorumluluk alanlarındaki onkoloji kuruluĢları ile ilgili 
değerlendirmeleri düzenli olarak yapmaları önem taĢımaktadır.  

Ülkemizde onkologların çoğu genellikle yüksek standartlara sahip büyük merkezlerde 
çalıĢmaktadır. Ülkemizde onkologların çalıĢtığı merkezlerde ―standartlarla‖  ilgili sorun var mıdır? 
Varsa hangi standartlar daha uygundur? Bu standartları kim nasıl koyacak, nasıl yükseltilecektir?  

Kanserli hastalar ise genellikle tecrübeli büyük merkezlere gelmek istemektedir. Büyük 
Ģehirlere akın etmenin temel sebebi budur. Tecrübeli merkez neresidir? Büyük olmak, eski bir 
kurum olmak tecrübeli olmanın garantisi midir? Bu sorular irdelenmeli ve cevap aranmalıdır.  

Amerikan Kanser Cemiyeti ―Doğru hastaneyi nasıl seçersiniz?‖  sorusuyla hastalara 
yönelik olarak Ģu tavsiyelerde bulunmaktadır: Gideceğiniz hastanenin akreditasyonu var mıdır? 
Hastane tedavinin herhangi bir döneminde gerekebilecek alt birimlere sahip midir? Var olup 
olmadığı sorulması gereken bu birimler Ģunlardır: Patoloji, Klinik Patoloji Laboratuvarı, Kan 
Bankası, 24 saat doktor, Tümör Konseyi (multidisipliner), Sosyal Servisler, Solunum Tedavisi 
Departmanı, Rehabilitasyon Departmanı, ileri tanı cihazları (MRI, CT, PET), ileri tedavi 
ekipmanları (Lazer, radyasyon cihazları), Yoğun Bakım Ünitesi, Acil Servis,  Anestezi Bölümü.  

Amerikan Cerrahlar Koleji‘nin Kanser Komisyonu ise 30 profesyonel cemiyetten üyeye 
sahip olup, kanser tanı ve tedavisi için kural ve kılavuzlar koymaktadır. Kanser merkezlerinin tanı 
ve tedavi programlarını onaylamaktadır. Bu komisyon tedavinin en güncel cihazlarla yapılmasını, 
her bir hastanın rekürrenslerin saptanmasına imkân veren süreklilik içeren bir izlem programının 
olmasını, tümör konseylerinin bulunmasını istemektedir ve korunma, tarama, beslenme önerileri, 
topluma ulaĢma ve destek servisleri konusundaki programlar desteklenmelidir.  

Ayrıca ABD örneğinde Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü araĢtırma odaklı enstitüleri 
bilimsel mükemmellik ve farklı araĢtırma programlarının entegrasyonu için desteklemektedir. Bu 
kurum, kanser merkezlerini Klinik Kanser Merkezi, Kanser Merkezi, Tam Kapsamlı Kanser 
Merkezi olarak farklı gruplarda onaylamaktadır. ABD‘de hastalar ve yakınları gittikleri 
merkezlerin ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından onaylanıp onaylanmadığına dikkat 
etmektedirler. Ayrıca bir baĢka durum da hastanenin Kanser Merkezleri Birliği‘ne (Association of 
Community Cancer Centers (ACCC)) üye olup olmadığıdır. Çocuk kanserlerinde ise Çok Merkezli 
ÇalıĢma Gruplarına üye olunup olunmadığının sorulması tavsiye edilmektedir. Bunların dıĢında 
―Her defasında aynı doktoru görebilecek miyim?‖, ―Tıp dıĢı personel kullanımının yoğunluğu‖, 
―Temizlik ve diğer idame hizmetleri nasıl?‖ , ―Sorularınız dostça cevaplanıyor mu?‖, ―Personel 
iĢini yapmasını bilir gibi gözüküyor mu?‖ gibi sorular da hastaların merkez seçerken dikkat etmesi 
gereken, sorması gereken sorular olarak bildirilmektedir.  

Yine Amerikan Kanser Cemiyeti hastalara hekim seçerken Ģu soruların sorulmasını 
önermektedir: ―Uzmanlık belgenizi hangi daldan aldınız?‖ , ―Bendeki kanserle ilgili hangi eğitimi 
aldınız?‖ , ―Kaç yıllık deneyiminiz var?‖ , ―Doktorumun yayınlarına nasıl ulaĢırım?‖, ―Benim gibi 
kaç hasta tedavi ettiniz?‖ , ―Klinik çalıĢmalara katılıyor musunuz?‖, ―ÇalıĢma saatleriniz, hafta 
sonları?‖ , ―Bekleme süreleri nasıldır?‖ , ―Mesai saatleri dıĢında size nasıl ulaĢabilirim?‖, ―Siz 
izindeyken hastalarınıza kim bakıyor?‖  ―Ekibinizde baĢka hangi meslek grupları var?‖ , ―Afiliye 
hastaneler?‖ , ―Hastanızı hangi hastanede yatırıyorsunuz?‖ ―Acile uğramadan yatabilir miyim?‖, 
―Refakatçi alabilir miyim?‖, ―Ziyaret kuralları nasıl?‖ , ―Sosyal güvencem ve ücretim uygun mu?‖  

ġüphesiz bir baĢka ülkenin standartları bir baĢka ülkeye aynen taĢınamaz. Ancak, 
kıyaslama yapmak, baĢkalarının baĢarılarından ve baĢarısızlıklarından da ders çıkartmak iyi 
uygulamaların olmazsa olmazıdır. Bu açıdan bu yaklaĢıma uyacak Ģekilde sorular hazırlanmak 
suretiyle, ülkemizde 2005 yılı Nisan ayında gerçekleĢtirilen anketin sonuçları aĢağıda tablolar 
halinde verilmiĢtir. Bu tablolarda 44 merkezin verileri özetlenmiĢtir. Tablo 81‘de verildiği gibi 
birçok merkezde onkolojinin temel disiplinleri bulunmasına rağmen multidisipliner yapının bazı 
merkezlerde bulunmadığını tespit edilmektedir. 
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Tablo 82‘de görüldüğü gibi 2005 yılında onkoloji alanında çalıĢan farklı akademik 
derecelerdeki hekim sayısı toplam 578 olarak bulunmuĢtur. Bu durum onkoloji alanında daha çok 
hekime ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Tablo 83‘de görüldüğü gibi onkoloji alanında çalıĢan 
diğer sağlık personeli sayısı da ihtiyacın altındadır.  

 
 Tablo 81. Türkiye‘de 44 Kanser Tanı ve Tedavi Biriminin/Merkezinin Durumu 2005 

 Özellik  Sayı 
KuruluĢ yılı  1990 öncesi  25  
  1990-1999 dönemi  15 
  2000 ve sonrası       4 
 
Kurum türü  Üniversite  28 
  Sağlık Bakanlığı     6 
  Eski SSK    6  
  Özel Hastane    3 
  Özel Üniversite    1 
    
Tıbbi Disiplinler  Medikal Onkoloji  36/44*    
  Çocuk Onkoloji  37/44 
  Radyasyon Onkolojisi  29/43 
  Cerrahi Onkoloji    4/43 
  Patoloji  43/43 
  AraĢtırma Laboratuvarı  14/43 
 
Yatak sayısı  Medikal  754 
  Çocuk  611 
  Cerrahi  764 
  Radyasyon  567 
* 3 merkezde Medikal Onkoloji yok, 5 merkez ise çocuk hastanesi  

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 
 

 Tablo 82. Bazı Dallarda 44 Kanser Tanı ve Tedavi Biriminde ÇalıĢan Hekimler, 2005  

 Prof. Doç. Yrd.  
Doç. 

Öğr. 
Gr. 

Uzman Fellow Asistan Toplam 

Tıbbi 
Onkoloji 

48 31 28 4 20 44 - 175 

Çocuk 
Onkoloji 

31 22 7 0 14 23 - 97 

Rad.Onkol. 34 25 38 13 95 - 101 306 

Toplam 113 78 73 17 129 67 101 578 

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları.Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010      
 
 Tablo 83. 44 Kanser Tanı ve Tedavi Biriminde ÇalıĢan Diğer Sağlık Personeli, 2005  

Radyasyon Fizikçisi 88 

Onkoloji HemĢiresi 525 

Psikolog 50 

Sosyal Hizmet uzmanı 23 

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 
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Ülkemizde standardizasyonun yükseltilmesine yönelik çabalar giderek artmakta olup, 
JCI akreditasyonu, ISO sertifikasyonu gibi standartlara ulaĢmada sonuçlar alınmaya baĢlanmıĢtır. 
2005 yılından sonra bu rakamlar daha da artmıĢtır. Ancak bu sayıların hızlı bir Ģekilde daha 
yüksek düzeylere çekilmesi gerekmektedir (Tablo 84). 

 
 Tablo 84. 44 Kanser Tanı veTedavi Biriminde Akredite OlmuĢ/Sertifikasyon AlmıĢ 
Olanlar,  2005  

 
Akreditasyon/Sertifikasyon JCI 2    
 ISO  13**  
 Laboratuvar akreditasyonu 1 
 
*    JCI: Joint Commission International tarafından akreditasyon 
**  ISO sertifikasyonu: 3‘ü kısmi sertifikasyon, 2‘si aynı zamanda  
      JCI akreditasyonu) 

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 

 
 Tablo 85. 44 Kanser Tanı ve Tedavi Birimiyle/Merkeziyle Ġlgili Diğer Özellikler, 

 2005 

Özellik                                  Sayı  

Sosyal servisler  22/43 
Rehabilitasyon  18/43 
Radyoloji  2 merkezde sadece USG var  
                                 6 merkezde PET var,  
8 merkezde MRG yok,  
Diğerlerinde PET hariç tüm imkânlar var.  
Patoloji laboratuvarı  44 
Klinik patoloji laboratuvarı 44 
Kan Bankası   44 
24 saat doktor  44 
Acil servis  44 
Anestezi birimi  44 
Tümör konseyi  34/44 
Yoğun bakım  41/44  
Bilgilendirme broĢürü, kitap  24/44 
Uluslararası çalıĢma katılımı 18/44 
Ulusal çalıĢma katılımı  36/44 
Ayaktan kemoterapi/ay 2056 
Kanser kayıt merkezi 38/43 
Kanser bildirim sayısı 31776 (3 merkezde veri yok, 5 merkezde hiç kayıt yok) 
Ağrı merkezi  34/43  
Sigara bırakma kliniği 24/43 
Korunma   8/43  
Erken tanı programı 11/43 (10 meme kanseri, 4 kolon kanseri, 
3 serviks kanseri, 1 prostat kanseri) 

Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 
 
Üstteki tabloda ise 44 merkezdeki farklı özellikler toplanmıĢtır. Bu çalıĢma sadece 

sayıları toplamaya yönelik olup, var olduğu söylenilen bu hizmetlerin niteliği hakkında ayrıntılı 
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inceleme yapılmamıĢtır. Buna rağmen ülkemizdeki durumun değerlendirilmesine yönelik bir veri 
kaynağıdır.  

 3.8.2. Onkoloji Enstitüleri  
Ülkemizdeki Onkoloji Enstitüleri sayıları fazla olmamakla beraber, verdikleri mezuniyet 

sonrası eğitimleri yolu ile onkoloji alanında insan yetiĢtirirken, yaptıkları araĢtırmalar ve 
kullandıkları teknolojilerle önemli kurumlar durumundadır.  

Ülkemizde halen üç adet Onkoloji Enstitüsü vardır. Bunlardan Hacettepe Üniversitesi ve 
Ġstanbul Üniversitesi‘ndeki Onkoloji Enstitüleri 1982 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji 
Enstitüsü ise 1992 yılında kurulmuĢtur. Bu enstitülerde 2005 yılı itibarıyla Temel Onkoloji, Klinik 
Onkoloji ve Prevantif Onkoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu anabilim dalları altında çeĢitli 
bilim dalları faaliyet göstermektedir.  

Bu enstitülerimizde Temel Onkoloji, Deneysel ve Moleküler Onkoloji, Kanser 
Biyokimyası, Kanser Etiyolojisi, Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik, Kanser Genetiği, 
Onkolojik Biyoloji ve Ġmmünoloji, Onkolojik Sitoloji, Psikososyal Onkoloji, Tıbbi Radyobiyoloji, 
Tıbbi Radyofizik, Tümör Patolojisi alanlarında doktora programları verilmektedir.  

Ülkemizde onkolojiye büyük katkılar sağlayan enstitüler mezuniyet sonrası eğitimde 
ağırlıklarını artırmalı, mezuniyet öncesi eğitimde de yönlendirici olmalıdır. Temel, klinik ve 
toplum tabanlı araĢtırmalara, bilgi ve teknoloji paylaĢımına liderlik etmelidirler.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde onkologların çoğu genellikle yüksek standartlara sahip büyük merkezlerde 

çalıĢmaktadır. Onkologların çalıĢtığı merkezlerde standartlarla ilgili sorun vardır. Ülkemizde 
standardizasyonun yükseltilmesine yönelik çabalar giderek artmakta, JCI akreditasyonu, ISO 
sertifikasyonu gibi standartlara ulaĢmada sonuçlar alınmaya baĢlanmıĢtır. Ancak etkin bir ulusal 
bir akreditasyon mekanizmasının oluĢturulması Ģarttır. 

Kanserli hastalar ise genellikle tecrübeli büyük merkezlere gelmek istemektedir. Büyük 
Ģehirlere akın etmenin temel sebebi budur.  

Birçok merkezde onkolojinin temel disiplinleri bulunmasına rağmen multidisipliner 
yapının bazı merkezlerde bulunmadığı gözlenmektedir. Ülkemizdeki tedavi merkezleri arasında 
hem klinik hizmetlerde hem de bilimsel projelerde iĢ birliğine yönelik koordinasyonlar 
yapılmalıdır.  

Onkoloji Enstitüleri sayıları fazla olmamakla beraber, verdikleri mezuniyet sonrası 
eğitimleri yolu ile onkoloji alanında insan yetiĢtirirken, yaptıkları araĢtırmalar ve kullandıkları 
teknolojilerle önemli kurumlar durumundadır. Ülkemizde onkolojiye büyük katkılar sağlayan 
enstitüler mezuniyet sonrası eğitiminde ağırlıklarını artırmalı, mezuniyet öncesi eğitimde de 
yönlendirici olmalıdır. Temel, klinik ve toplum tabanlı araĢtırmalara, bilgi ve teknoloji 
paylaĢımına liderlik etmelidirler. 

Ülkemizde onkoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢlar yakın yıllarda sayı ve 
nitelik olarak artmaktadır. Genel amaçlı hastanelerdeki finans ve yönetim politikaları, insan 
kaynakları, kalite standartları, fiziksel tesis sorunları, çalıĢan ve hasta memnuniyeti ile ilgili 
sorunlara ek olarak, onkoloji hastanelerinde donanım eksiklikleri, kemoterapi uygulanması, hasta 
sevkleri, kanser kontrolü yaklaĢımı, multidisipliner olmak, destek tedavi, kanser kayıtları ve 
araĢtırmalara dair sorunlar bulunabilmektedir. Bu açıdan doğru planlama, güç birlikleri, doğru 
politikaların oluĢturulması ve uygulanması bu alanın geliĢmesi açısından kritik bir önem 
göstermekte olup, konu ile ilgili herkese büyük görev ve sorumluluklar düĢmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Tezer Kutluk, Meltem ġengelen. Türkiye‘de Kanser Tedavi Merkezleri ve Onkoloji 

Enstitüleri, Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 
2009. 
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EN SIK GÖRÜLEN 
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En sık görülen kanser türlerinin ilk etmeni sigaradır, 
Kanserden korunmak için SİGARANI SÖNDÜR. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
4. TÜRKĠYE’DE VE DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN KANSERLER 

 4.1. AKCĠĞER KANSERĠ  
Akciğer kanseri yirminci yüzyılın baĢına kadar nadir rastlanan bir hastalıktı. O 

zamandan bu yana ortaya çıkıĢı çok hızlı bir biçimde artarak bu neoplazma pek çok ülkede 
erkekler arasında en çok rastlanan malign neoplazma haline gelmiĢ ve dünya çapında kanser 
kaynaklı ölümlerin en önemli nedenini teĢkil etmeye baĢlamıĢtır. Akciğer kanserinde sağkalım 
oranı çok düĢüktür (BeĢ yıllık sağkalım % 5-15). 

Akciğer kanseri insidanslarının coğrafi ve zamansal dağılımları büyük ölçüde tütün 
tüketimi tarafından belirlenmektedir. Tütün tüketimindeki artıĢa 20-30 yıl kadar sonra akciğer 
kanserindeki artıĢ eĢlik etmeye baĢlamıĢtır; benzer biçimde tütün tüketimindeki azalmayla akciğer 
kanseri insidansı da azalmaktadır. 

Erkeklerdeki en yüksek insidans oranları (>70/100.000) Amerika BirleĢik 
Devletleri‘ndeki siyahlarda ve bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bildirilmiĢtir. Oranlar 
ABD‘ li beyaz erkekler ve Ġngiliz ve Kuzey Avrupalı erkekler arasında düĢmektedir. En düĢük 
insidans oranları Afrika ve Güney Asya‘da bildirilmiĢtir.  

 

 
ġekil 135. Bölgeye Göre Dünyada Erkeklerde Akciğer Kanseri Ġnsidansı  
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser 

AraĢtırmaları Kurumu 
 
Kadınlar arasındaki oran ABD, Kanada, Danimarka ve Ġngiltere‘de yüksek, Japonya ve 

Ġspanya gibi kadınlar arasında sigara içme prevalansının yeni arttığı ülkelerde ise düĢüktür. En 
düĢük oranlar (100.000 kiĢide 3‘ ten az vaka) Afrika ve Hindistan‘da bildirilmiĢtir. Kadınlar 
arasındaki düĢük sigara içme prevalansına karĢın göreli yüksek oranlarıyla Çin bariz bir istisnadır 
(Örneğin 1993-1997 arasında Tianjin‘de 37/100.000). 
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ġekil 136. Bölgeye Göre Dünyada Kadınlarda Akciğer Kanseri Ġnsidansı  
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser 

AraĢtırmaları Kurumu 
 
Tüm dünya genelinde ve geliĢmiĢ ülkelerde kadın ve erkeklerdeki insidanslar ve 

mortalite oranlarına baktığımızda görülme sıklığı ile ölüm oranlarının çok yakın olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunların bu kadar birbirine yakın olması, akciğer kanseri prognozu kötü olan 
bir kanserle karĢı karĢıya olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun kısa bir süre 
içerisinde, mortaliteye dönüĢtüğünü göstermektedir.  
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Tablo 86. Global Akciğer Kanseri Ġnsidans ve Mortalite Hızları 

  Ġnsidans  Mortalite 

100.000 nüfus 100.000 nüfus 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

Dünya 34,92 11,05 31,43 9,53 

GeliĢmiĢ Ülkeler 55,62 15,62 50,15 13,14 

Az GeliĢmiĢ Ülkeler 24,79 8,44 22,02 7,4 

Doğu Afrika 3,08 2,13 2,84 1,95 

Orta Afrika 5,65 0,76 5,21 0,7 

Kuzey Afrika 15,41 2,76 14,22 2,54 

Güney Afrika 23,81 7,32 21,98 6,75 

Batı Afrika 2,15 0,35 1,98 0,31 

Orta Amerika 22,71 8,44 20,55 7,61 

Güney Amerika 25,28 8,34 22,6 7,41 

Kuzey Amerika 58,2 33,59 52,86 26,95 

Doğu Asya 39,41 15,01 33,67 12,68 

Güney-Doğu Asya 27,83 9,07 25,68 8,36 

Güney-Orta Asya 11,61 2,33 10,86 2,15 

Batı Asya 31,21 4,8 28,85 4,43 

Doğu Avrupa 69,7 8,77 63,12 7,79 

Kuzey Avrupa 44,32 18,85 45,12 18,07 

Güney Avrupa 58,75 7,95 50,42 6,93 

Batı Avrupa 53,21 10,68 48,94 9,18 

Avustralya/Yeni Zelanda 42,1 18,18 36,7 14,8 

Kaynak: GLOBOCAN 2000,  Kanser insidans, mortalite ve prevalansları 
 

 4.1.1. Akciğer Kanseri Türleri 
Akciğer kanserinin ana histolojik türleri skuamoz hücreli karsinom, küçük hücreli 

karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinomdur. Son on yıllarda, eskiden en sık rastlanan 
tür olan skuamoz hücreli karsinomun oranı azalmıĢ ve her iki cinste de adenokarsinomlar onun 
yerini almıĢtır. Bu muhtemelen tütün ürünlerinin bileĢimindeki ve sigara içme davranıĢındaki 
değiĢikliklerin (örneğin filtreli sigaraların kullanılması, daha düĢük katran içeriği, daha az içe 
çekme) bir sonucudur. Bazı küçük farklılıklara rağmen akciğer kanserinin ana risk faktörleri bütün 
histolojik türlerle iliĢkilidir. 

 

 4.1.2. Akciğer Kanseri Risk Faktörleri 
BelirlenebilmiĢ akciğer kanseri risk faktörleri aĢağıda sıralanmaktadır. 

1. Sigara içimi 
2. Pasif sigara maruziyeti 
3. Çevresel ve mesleksel maruziyet 
4. Asbest 
5. Radyasyon 
6. Hava kirliliği 
7. Genetik faktörler 
8. EĢlik eden akciğer hastalığı varlığı 
9. Diyet 
10. Ġleri yaĢ 
11. Cinsiyet 
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Tütün kullanımının akciğerler üzerindeki kanserojen etkisi 1950‘ lerde gösterilmiĢ ve 

1960‘ ların ortalarından beri de halk sağlığı otoriteleri ve düzenleyici makamlar tarafından 
tanınmıĢtır. Sigara içenler arasında akciğer kanseri riski hiç sigara içmemiĢ olanlara kıyasla on kat 
ya da daha fazladır. Bu toplam risk tütün içiciliğinin değiĢik boyutlarının katkısını yansıtmaktadır: 
Ortalama tüketim, tüketim süresi, tütün kullanımının bırakılmasından sonra geçen zaman, 
baĢlanılan yaĢ, tüketilen tütün ürününün türü ve sürenin hâkim faktör olduğu içe çekme Ģekli. 
Sürekli içicilere kıyasla eski içicilerde aĢırı risk tütün kullanımı bırakıldıktan sonra azalır, ancak 
uzun dönemden beri tütün kullanımını bırakmıĢ olanlarda bile küçük bir aĢırı riskin yaĢam 
boyunca devam etmesi olasıdır. AĢağıdaki Ģekilde Ġngiltere‘nin akciğer kanseri insidansları ile 
sigara tüketimi istatistikleri birlikte değerlendirildiğinde (reklam yasaklamalarının ve paket 
üzerindeki uyarıların yürürlüğe girdiği tarihler de göz önüne alınarak); sigara tüketimi prevalansı 
ile birlikte akciğer kanseri insidansının da düĢmekte olduğu görülmektedir. 

 

 
 ġekil 137. Ġngiltere‘de Akciğer Kanseri Ġnsidansı ve Sigara Kullanım Prevalansı 
 Kaynak: TEPAV- Ulusal Kanser Kurumu Kurulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan 
Kanun Tasarısının Düzenleyici Etki Analizi Raporu, 2009 

 
Ġngiltere‘de sürekli bir içicinin kümülatif akciğer kanseri riski % 16‘dır ve bu risk 60, 50, 

40 ve 30 yaĢlarında tütün kullanımını bırakanlarda sırasıyla % 10, % 6, % 3 ve % 2‘ye 
düĢmektedir. Siyah tütünden (havada kürlenmiĢ) yapılan sigaraları tüketenler sarı tütünden (flue-
cured) yapılan sigaraları tüketenlere kıyasla daha yüksek akciğer kanseri riski altındadır. Puro, 
ince ve kısa puro, pipo, bidi, nargile ve diğer tütün ürünlerinin tüketimiyle de akciğer kanseri 
arasında nedensel bir iliĢki olduğu gösterilmiĢ, ancak dumansız tütün ürünleriyle böyle bir iliĢki 
gösterilememiĢtir. Birçok çalıĢmada sigara içmeyenlerde istemeden sigara dumanına maruz 
kalmakla akciğer kanseri arasında iliĢki bulunduğu gösterilmiĢtir. Ġstemeden sigara dumanına 
maruz kalan sigara içmeyen bireyler arasında riskin büyüklüğü % 20 boyutundadır. 
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Göreli akciğer kanseri riski tütün tüketimi bırakıldıktan beĢ yıl sonra belirgin bir azalma göstermekte 
ve (tütün tüketimine devam edenlere oranla) zamanla daha da düĢmektedir. (ġekil 138) 

 

  ġekil 138. Sigara Bırakıldıktan Sonra Geçen Süre ile Akciğer Kanseri Göreli Riski Arasındaki ĠliĢki  
(J.A. Baron and T.E. Rohan, Tobacco, D. Schottenfeld ve J.F. Fraumeni Jr. (editörler) (1996) Cancer 
Epidemiology and Prevention, 2. baskı, Oxford University Press, Ġngiltere) 
 Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser 
AraĢtırmaları Kurumu 

 
Sebze ve meyve yönünden zengin beslenmenin akciğer kanserine karĢı koruyucu bir 

etkisi olduğuna iliĢkin sınırlı bulgular bulunmaktadır. Özellikle krusifer grubu sebzelerin 
(karnabahar, brokoli, lahana vb.) tüketilmesinin, muhtemelen içerdikleri izotiyosiyanatlar 
nedeniyle koruyucu etkisi olduğu öne sürülmüĢtür. Tahıllar, baklagiller, et, yumurta, süt ve süt 
ürünleri gibi baĢka gıdaların tüketilmesiyle ilgili birçok çalıĢma yapılmıĢ olmasına karĢın, 
kanserojen veya koruyucu bir etki bulunduğuna dair bulgular bir değerlendirme yapmaya izin 
verecek ölçüde yeterli değildir. 

Çok sayıda çalıĢma beta-karoten alımıyla birlikte akciğer kanseri riskinin azaldığını 
bildirmiĢtir. Rastgele toplanmıĢ serumlarda beta-karoten ölçümüne dayanan çalıĢmalarda da 
benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. Böyle bir koruyucu etkinin bulunduğuna dair bulgulara beta-
karotenin ilave edildiği müdahale testleriyle itiraz edilmiĢtir. Sigara içenlerin ve asbeste maruz 
kalan iĢçilerin dâhil edildiği bu tür iki çalıĢmada, tedavi edilen gruplarda artan akciğer kanseri 
insidansı gözlenmiĢtir; baĢka çalıĢmalarda ise tedavi edilen gruplarla kontrol grupları arasında fark 
bulunamamıĢtır. Gözleme dayalı çalıĢmalar ve müdahale testlerinde elde edilen sonuçlar 
arasındaki farklılıklar, gözleme dayalı çalıĢmalarda beslenmeyle ilgili baĢka bileĢenlerin 
karıĢıklığa neden olan etkisine veya beta-karotenin çok yüksek, fizyolojik dozun çok üzerinde 
sigara içenlerde paradoksal bir etkiye sahip olmasına bağlı olabilir. 

Tütün tüketiminden bağımsız olarak alkol tüketimiyle akciğer kanseri riskinin artıĢı 
arasında ve vücut büyüklüğüyle akciğer kanseri riski arasında bir iliĢki bulunduğuna iliĢkin yeterli 
kanıt yoktur. 

Ailede pozitif bir akciğer kanseri öyküsünün bulunmasının bir risk faktörü olduğu bazı 
çalıĢmalarda gösterilmiĢtir. Gen ayrıĢma (segregasyon) testleri, tütün tüketimiyle beraber bir ana 
genin aktarımının 60 yaĢın altında teĢhis edilen vakaların % 50‘sine açıklama getirebileceğini öne 
sürmektedir.  

Yüksek risk taĢıyan soylardan elde edilen toplu bir analiz, 6q23-25 kromozomunda bir 
tane esas yatkınlık lokusu belirlemiĢtir. Ayrıca tütün kanserojenlerinin metabolizması, DNA tamiri 



- 347 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

ve hücre döngüsü kontrolüne dâhil olan düĢük penetranslı genlerde bireysel akciğer kanserine 
yatkınlığı etkiliyor olabilir. Kısa süre önce üç tam genom eĢleĢtirme projesi 15q25.1 
kromozomunda, muhtemelen bir nikotin reseptör geni üzerinde bulunan bir yatkınlık iĢaretleyiciği 
belirlemiĢtir. Bu genin etkisinin tütün bağımlılığından bağımsız olup olmadığı henüz 
gösterilememiĢtir. 

ĠyonlaĢtıran radyasyona maruziyetin akciğer kanseri riskini artırdığına iĢaret eden kesin 
bulgular vardır. Atom bombası atılmasından sonra sağ kalanlar ve ankilozan spondilit veya meme 
kanseri nedeniyle radyoterapi tedavisi görmüĢ hastalarda akciğer kanseri riski bir dereceye kadar 
artmaktayken, göreli düĢük radyasyon düzeylerine maruz kalan nükleer sanayi iĢçileri üzerinde 
yapılan çalıĢmalarda akciğer kanseri riskinin arttığına iĢaret eden herhangi bir bulguya 
ulaĢılamamıĢtır. Radyoaktif radon ve radon bozunumuyla ortaya çıkan ürünlere maruz kalan 
yeraltında çalıĢan madencilerde akciğer kanseri riskinin tutarlı bir biçimde arttığı bulunmuĢtur. 
Risk, tahmin edilen kümülatif maruziyetle artmakta ve ulaĢılan yaĢ ve maruziyetin son 
bulmasından sonra geçen zamanla ise azalmaktadır. 

Bazı endüstrilerde ve mesleklerde çalıĢan iĢçilerde akciğer kanseri riski artmaktadır. Bu 
tür iĢlerden bazıları için, artan riske neden olan ajan (veya ajanlar) belirlenmiĢtir. Bu ajanlar 
arasında asbest ve yanmayla ortaya çıkan dumanlar en önemlileridir. SanayileĢmiĢ ülkelerde 
mesleğe bağlı ajanlar akciğer kanserlerinin % 5-10‘nundan sorumludur. 

Pulmoner tüberkülozu olan hastalar da yüksek akciğer kanseri riski altındadır; aĢırı riskin 
akciğer parankimindeki kronik enflamatuar duruma mı, yoksa mikobakteriumun belirli bir 
faaliyetine mi bağlı olduğu belirsizdir. Kronik biçimde yüksek düzeyde liflere ve tozlara maruz 
kalmak akciğer fibrözisine (örneğin silikosis ve asbestosis) neden olmakta, bu da akciğer kanseri 
riskinde bir artıĢa yol açmaktadır. Kronik bronĢit ve amfizem de akciğer kanseri riskiyle iliĢkilidir. 

Kentlerde akciğer kanseri oranlarının kırsal bölgelere göre daha yüksek olduğunu 
gösteren çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Bu örüntü, özellikle tütün içiciliği ve mesleki 
maruziyetler gibi baĢka faktörlerle karıĢmıĢ olsa da, analitik çalıĢmalardan elde edilen bileĢik 
kanıtlar kentsel hava kirliliğinin akciğer kanseri için bir risk faktörü olabileceğini, ancak çoğu 
kentsel alanda aĢırı riskin % 20‘nin üzerine çıkmasının pek mümkün olmadığını göstermektedir. 

Ġç ortam hava kirliliğinin, Çin‘ in bazı bölgelerinde ve baĢka Asya ülkelerinde sigara 
içmeyen kadınlarda artan riskten sorumlu olduğu düĢünülmektedir. Özellikle yetersiz derecede 
havalandırılan evlerde kömür yakılması, ayrıca odun ve baĢka katı yakıtların yakılması ve kolza 
tohumu yağı gibi rafine edilmemiĢ bitkisel yağların yüksek sıcaklıkta yemek piĢirmek amacıyla 
kullanılması ile ilgili kanıtlar çok güçlüdür. Bazı ülkelerde (örneğin Ġsveç), iç ortamda radon 
bozunumuyla ortaya çıkan parçacıklara maruziyet risk artıĢının önemli bir nedeni olabilir. 

Tütün içiciliğinin kontrol edilmesi akciğer kanserinin önlenmesi için uygulanması 
gereken temel strateji olmaya devam etmektedir. 

Mesleki ve çevresel kanserojenlere (özellikle iç ortam kirliliği ve radona) maruziyetlerde 
azalma ve meyve ve sebze tüketiminde artıĢ, ilave korunma Ģansı sağlamaktadır. Bugüne kadar 
hiçbir tarama müdahalesi akciğer kanserine bağlı mortaliteyi azaltmakta etkili olamamıĢtır. 
Akciğer kanseri taranabilir kanserler arasında bulunmamaktadır. 

 

 4.1.3. Türkiye’de Akciğer Kanseri 
2000‘ li yıllarda akciğer kanserinin insidansı Türkiye ile ABD arasında benzer sıklıkta 

iken, son verilere göre ABD‘de ve geliĢmiĢ Avrupa ülkelerinde, 1990‘ lı yıllarda baĢlayan tütün 
kontrol çalıĢmaları neticesinde akciğer kanseri insidansında düĢüĢ baĢlamıĢtır, hâlbuki ülkemizde 
hızlı artıĢ devam etmektedir. ABD‘de akciğer kanseri insidansı son verilere (GLOBOCAN 2008) 
göre erkeklerde 100.000‘de 35‘ lere inmiĢ iken Türkiye‘de halen 100.000‘de 65‘ lerdedir.  

Türkiye‘de akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserler içerisinde en sık kanser olmakla 
beraber (yaklaĢık % 27), kadınlarda görülen kanserler içerisinde Ģu an için beĢinci sırada (yaklaĢık 
% 5) bulunmaktadır. Fakat aktif ve pasif sigara içiciliğinin gittikçe artması nedeniyle akciğer 
kanserine yakalanma riski de kadınlarda belirgin Ģekilde yükselme eğilimindedir. 
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Türkiye‘de en sık görülen 10 kanser türü, 2004-2006 yılları arası verileri üzerinden 
incelendiğinde; akciğer kanserinin erkeklerde birinci ve kadınlarda beĢinci sırada olduğu 
gözlenmektedir. (ġekil 139 ve ġekil 140)  

 

 
ġekil 139. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Kadın, 2004-2006,  Türkiye 
 Kaynak: SB KSDB Verileri *Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 

 

 
ġekil 140. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Erkek, 2004 -2006,  Türkiye 
Kaynak: SB KSDB Verileri *Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 
 
Türkiye‘nin kanser sorunu önemli oranda sigara ile iliĢkilidir. Akciğer kanserlerinin 

yaklaĢık olarak % 90‘dan fazlası sigara ile iliĢkilidir. Bu nedenle sigara ile mücadele akciğer 
kanserini azaltmada önemli bir stratejidir. ġekil 141‘de 2030‘a kadar ülkemizdeki akciğer kanseri 
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insidansının projeksiyonu ile beraber olası bir kanser enstitüsü ve koruyucu önlemlerin yaratacağı 
etki görülmektedir.  
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 ġekil 141. Akciğer Kanseri Ġnsidansı Projeksiyonu ve UKK'nın Olası Etkisi 
 Kaynak: TEPAV- Ulusal Kanser Kurumu Kurulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan 
Kanun Tasarısının Düzenleyici Etki Analizi Raporu, 2009 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Tüm dünya genelinde, kanser görülme sıklığı açısından akciğer kanseri birinci sırada yer 

almaktadır. 
Akciğer kanseri dünya çapında kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedenidir. 
Sağkalım oranı düĢüktür ve etkili bir tarama yöntemi mevcut değildir.  
Tüm dünya genelinde ve geliĢmiĢ ülkelerde kadın ve erkeklerdeki insidanslar ve 

mortalite oranlarına baktığımızda görülme sıklığı ile ölüm oranlarının çok yakın olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunların bu kadar birbirine yakın olması, prognozu kötü olan bir kanserle 
karĢı karĢıya olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun, kısa bir sağkalımla mortaliteye 
dönüĢtüğünü göstermektedir. 

Pek çok popülasyonda tütün içiciliği akciğer kanserlerinin % 90‘ inin nedenidir. 
Dolayısıyla esasen önlenebilir bir kanserdir. 

Türkiye‘de akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserler içerisinde en sık kanser olmakla 
beraber (yaklaĢık % 27), kadınlarda Ģu an için beĢinci sıradadır (yaklaĢık % 5), fakat aktif ve pasif 
sigara içiciliğinin gittikçe artması nedeniyle akciğer kanserine yakalanma riski kadınlarda belirgin 
Ģekilde yükselme eğilimindedir. 

Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında mesleki (örneğin asbest, ağır metaller) ve 
çevresel maruziyetler (örneğin ikinci el duman, radon bozunumu yapan ürünler) sayılabilir. 

Tütün içiciliğiyle etkileĢime girebilecek genetik yatkınlık faktörleri belirlenmiĢtir.  
Tütün kontrolü akciğer kanserine karĢı savaĢmanın temel aracıdır. 
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Bu kadar ölümcül bir kanseri önlemek için sigara yasağı ile ilgili kanun tek baĢına yeterli 
olmayacağından, sigarayı bırakamayan kiĢilerin bırakma yöntemlerinden faydalanabilmesi 
açısından SGK tarafından ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 
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4.2. MEME KANSERĠ  
 Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserdir, tüm kadın 

kanserlerinin yaklaĢık dörtte birini teĢkil eder. Tüm dünyada, 2002 yılında 1.150.000 yeni tanı 
konulmuĢ olan meme kanseri olgusu (geliĢmiĢ ülkelerde 636.000 vaka ve geliĢmekte olan 
ülkelerde ise 514.000 vaka ile) ortaya çıktığı hesaplanmıĢtır. Bu sayının, 2010 yılında 1.500.000 
ve 2020 yılında 2.500.000 olacağı tahmin edilmektedir.  

Meme kanseri aynı zamanda kadınlar arasında kanser nedenli ölümlerin en önemli 
nedenidir; 2002 yılında dünyada 410.000 ölüm gerçekleĢtiği tahmin edilmektedir. Bu sayının, 
2010 yılında 500.000 ve 2020 yılında 800.000‘e ulaĢacağı beklenmektedir.  

GeliĢmiĢ ülkelerde daha sık görülmekte iken (tüm meme kanserlerinin % 55‘ i), sıklığı 
daha düĢük olan geliĢmekte olan ülkelerde mortalite oranı daha fazladır (tüm meme kanserinden 
ölümlerin % 55‘ i). Bununla birlikte, geliĢmekte olan ülkelerde meme kanseri sıklığı, geliĢmiĢ 
ülkelerden daha hızlı bir Ģekilde artmaktadır. Tüm dünyada yıllık artıĢ hızı % 0.5 kadar iken, 
Çin‘de yıllık artıĢ oranı % 3-4‘ü bulmaktadır.  

Meme kanseri sıklığında ciddi bir coğrafik değiĢkenlik izlenmektedir. Meme kanserinin 
insidansı Sahra Altı Afrika‘nın pek çok ülkesinde, Çin‘de ve dıĢında diğer Doğu Asya ülkelerinde 
düĢüktür (20/100.000‘den az). Yüksek oranlar (80-90/100.000), Kuzey Amerika‘da, Brezilya ve 
Arjantin dâhil olmak üzere Güney Amerika‘nın bazı bölgelerinde, Kuzey ve Batı Avrupa‘da ve 
Avustralya‘da kaydedilmiĢtir. Zamana bağlı insidans trendlerine ve meme kanserinden 
kaynaklanan mortaliteye bakıldığında, son yıllarda insidans pek çok geliĢmekte olan ülkede hızla, 
geliĢmiĢ ülkelerde ise daha yavaĢ bir Ģekilde artmıĢtır. Avrupa‘nın ve Amerika kıtalarının pek çok 
yerinde 1960 ve 1990 yılları arasında mortalite oranları oldukça sabit kalmıĢ, daha sonra kayda 
değer düĢüĢler göstermiĢ ve Kuzey Avrupa‘da % 25-30 düzeyine ulaĢmıĢtır. Ġnsidans, menopoza 
kadar yaĢla birlikte lineer bir artıĢ göstermektedir. 

Meme kanserinde prognoz diğer kanserlere göre daha iyidir, ancak kadınların en sık 
kanserden ölüm nedeni olması çok sık görülmesi sebebiyledir. Meme kanserinde sağkalım, tarama 
uygulamaları ve tedavilerdeki ilerlemeler sayesinde geliĢmiĢ ülkelerde yavaĢ bir Ģekilde artmıĢtır 
ve Ģu anda % 85 düzeyine ulaĢmıĢtır. Diğer yandan, geliĢmekte olan ülkelerde sağkalım % 50-60 
düzeyinde kalmıĢtır. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde beĢ yıllık sağkalım oranının düĢük olması, ileri 
evrede tanı konulması ve tedavi için kaynak yetersizliği ile açıklanabilir.  

 

 4.2.1. Meme Kanseri Risk Faktörleri 
Kadın cinsiyeti ve yaĢlanma meme kanseri için en önemli risk faktörleridir. Diğer bilinen 

risk faktörleri aĢağıda belirtilmiĢtir; 
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 Ġ lk doğum yapma yaĢı: 30 yaĢından sonra ilk doğumunu yapanlarda, 18 yaĢ öncesinde i lk 
doğumunu yapanlara göre risk artmaktadır. Daha önceleri doğum sayısı ile kanser geliĢimi 
arasında ters iliĢki olduğu öne sürülmüĢse de bu iliĢki gösterilememiĢtir. Yine de hamilelik 
döneminde östrojen hormonunun daha düĢük seviyelerde olması bu koruyucu etkinin ortaya 
çıkmasını sağlıyor olabilir. 

 Ġ lk adet yaĢı: Ġlk adetini erken yaĢlarda görenler, yaĢam boyu daha uzun süre östrojen 
hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır. 

 Menopoz yaĢı: Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği 
dönemdir. Ġleri yaĢta (>55 yaĢ) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada 
da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır. 

 Emzirme: En az bir yıl süreyle emzirmenin koruyucu etkisinin olduğunu gösteren verilerin 
yanısıra her hangi bir etkisinin olmadığını iddia eden çalıĢmalar da mevcuttur. 

 Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı meme kanseri geliĢim 
riskini arttırmaktadır. Bunun yanısıra en az beĢ yıl süreyle bu ilaçların kullanılmasının kalın 
bağırsak kanseri, rahim kanseri ve over (yumurtalık) kanseri riskini azalttığı gösterilmiĢtir ki 
bu kanserler daha ölümcüldür. 10 yıldan daha uzun süre kullanımlarda ve özellikle genç yaĢta 
(20 yaĢ öncesinde) kullanmaya baĢlamakla meme kanseri, kalp krizi ve inme riski artmaktadır. 
Ancak konu ile ilgili farklı görüĢler de bulunmaktadır. Bazı bilim adamlarınca, doğum kontrol 
hapı kullanan kadınların eğitim ve farkındalık seviyelerinin daha yüksek olduğu, daha sık 
meme kontrollerine gittikleri ve bu nedenle daha fazla sayıda ancak çoğunluğu erken evre olan 
meme kanserlerinin daha sık teĢhis edildiği görüĢü ifade edilmektedir.  

 Menopoz sonrası hormon tedavisi: Bu tür ilaçlar genellikle menopoza bağlı Ģikâyetlerin 
ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kullanılırlar. Bu ilaçlar vücudun üretimini 
kestiği östrojen ve progesteron hormonlarını içermektedir. Bu ilaçları 5 yıl ve daha uzun süre 
kullanan menopoz sonrası dönem kadınlarda meme kanseri ve rahim kanseri riski artar. 

 Boy ve kilo: Uzun boylu kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Bunun nedeni 
bilinmemektedir. Menopoz öncesi dönemde aĢırı zayıf kadınlarla, menopozdan sonra idealin 
üzerinde kilosu olan kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Menopoz sonrası dönemde 
aĢırı kilolar ve özellikle yağ dokusu fazla miktarda östrojen hormonu (meme kanserine neden 
olduğu bilinen hormon) yapımına neden olmaktadır. 

 Beslenme: Menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme ile meme kanseri 
geliĢimi arasında iliĢki mevcuttur. Aksi olarak sebze ağırlıklı beslenmenin ise koruyucu etkisi 
vardır. Yapılan uluslararası karĢılaĢtırmalarda meme kanseri riski üzerinde beslenmenin çok 
önemli rolü olduğu iddia edilmekteyse de, meyve, sebze ve ilgili mikrobesleyicilerin, diyet 
liflerinin, toplam ve doymuĢ yağların, süt ürünlerinin tüketilmesinin ve glisemik endeks ve 
yükünün ve ayrıca fitoöstrojen alımının meme kanseri riski üzerinde etkili olup olmadığını 
araĢtıran pek çok çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Soya ve folat tüketiminin (alkol tüketenlerde 
alkolün etkisini nötralize ederek) koruyucu rolü olduğuna dair bazı kanıtlar mevcut ise de 
prospektif çalıĢmalarda tutarlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Ġntrauterin dönemde ve çocukluk 
çağında hormon düzeyleri ve beslenme faktörleri de meme kanserojenin de önemli olabilir. 
Aslında, çocukluk çağında enerji yüklemesi, eriĢkinlerin boyunun önemli belirleyicilerinden 
biridir ve bu da pek çok epidemiyolojik araĢtırmada meme kanseriyle doğrudan 
iliĢkilendirilmiĢtir. 

 Alkol: Alkol tüketimi kadınlarda östrojen hormonu düzeylerini arttırdığı için kanser geliĢim 
riskini arttırabilir.  

 Ġyi huylu meme hastalıkları: Kist, fibroadenom ve hiperplazi gibi meme hastalıkları iyi huylu 
tümörlerdir. Biyopsi sonucu habis olmayan oluĢumlar tespit edilmesi risk faktörüdür. 

 Ailede meme kanseri kanser öyküsü olması: Annesinde, anne tarafında akrabalarında, 
teyzesinde ve/veya kız kardeĢinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri geliĢmesi riski 
normal toplumdan daha fazladır. 
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 Gebelik: Meme kanseri riskini kısa vadede artırmaktadır; bunun muhtemel nedeni, ilk 
trimesterdeki serbest östrojen düzeyindeki artıĢ olabilir. Ayrıca, doğum kontrol haplarında 
olduğu gibi, hormonal etki ile göğüslerde baĢlayan hassasiyet neticesinde kadınlarda daha 
fazla memeye odaklanma, daha fazla kendi kendine meme muayenesi ve buna bağlı olarak da 
daha fazla oranda meme kanseri teĢhis edilmesi konusu akılda tutulmalıdır. Bununla birlikte, 
uzun vadede gebeliğin yararlı etkileri bulunmaktadır. Çünkü nuliparöz kadınlarla 
karĢılaĢtırıldığında, paröz kadınların prolaktin düzeyleri daha yüksek ve cinsiyet hormonu 
bağlayıcı globülin düzeyleri daha düĢüktür. Bu iki etkinin sonucunda, ilk gebeliğin erken yaĢta 
olması koruma sağlamaktadır; diğer gebelikler de küçük bir rezidüel koruyucu etkiye sahiptir.  

 
Erkeklerde meme kanseri nadir görülen bir hastalıktır. Tüm meme kanseri hastalarının % 

1‘ inden azı erkektir. Ancak erkeklerde çoğu olgu geç teĢhis edilmekte, bu nedenle de meme 
kanseri kadınlara göre çok daha ölümcül seyretmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerdeki insidans oranları 
coğrafi ve ırklar arası farklılıklara iliĢkin sınırlı miktarda kanıt sağlamaktadır; bu durumun bir 
istisnası, ortalamadan yüksek oranlara sahip olan Yahudi erkeklerdir (Genetik BRCA mutasyonu 
nedeni ile). Erkeklerde ve kadınlardaki insidans oranları arasında kesin bir korelasyon 
bulunmamaktadır. Yüksek östrojen düzeyi içeren gonadal disfonksiyon ve karaciğer hasarı gibi 
hastalıklar, alkol tüketimi ve obezite, erkeklerdeki meme kanseri için risk faktörlerini 
oluĢturmaktadır. Erkek ailesel meme kanserlerinde BRCA2 mutasyonlarına, BRCA1 
mutasyonlarına göre daha sık rastlanmaktadır.  

 

 4.2.2. Meme Kanserinden Korunma 
Meme kanserinden birincil korunma yöntemi olarak, enerji yüklemesinin azaltılması, 

yağlardan alınan kalorilerin oranının azaltılması ve sebze ve meyve tüketiminin artırılması gibi 
beslenme alıĢkanlıklarına müdahaleler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu müdahalelerin etkisine dair 
herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, kilo alımının ve menopoz sonrası aĢırı kilo ve obezitenin kontrol altına 
alınması meme kanseri riski üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Kemoterapide kullanılan bir anti-
östrojen ilaç olan tamoksifen, meme kanserine karĢı kimyasal koruyucu bir etki göstermektedir; 
bununla birlikte, korumanın büyüklüğü kesin değildir. Aspirin ve diğer nonsteroid anti enflamatuar 
ilaçlar da meme kanseri riski üzerinde kimyasal koruyucu bir etkiye sahip olabilir; ancak, 
epidemiyolojik araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar heterojen özelliktedir. 

Genetik meme kanseri riski taĢıyanlarda (BRCA Mutasyonu), hormonal düzeyleri 
aĢağıya çekerek meme kanseri riskini azaltan bazı cerrahi iĢlemler yapılabilir (her iki tüp ve 
yumurtalığın alınması). Öte yandan, genetik danıĢmanlık yapılan ve meme kanseri riski çok 
yüksek saptanan bazı olgularda koruyucu mastektomi (memenin çıkarılması) iĢlemi de 
yapılmaktadır. 

Mamografi yoluyla sekonder koruma, meme kanseriyle mücadelede en uygun 
yaklaĢımdır. 50 yaĢ üzerinde kadınlarda mamografiyle taramanın etkinliği görülmüĢ ve çeĢitli 
ülkelerde eğitim programları baĢlatılmıĢtır. Ġngiltere‘de meme kanseri taraması deneyimi 
sonuçlarına göre; taramaya baĢladıktan sonra kanser insidansı yükselirken, meme kanserine bağlı 
ölüm oranları düĢüĢe geçmiĢtir. (ġekil 142.). 50 yaĢ altı kadınlarda taramanın etkinliği henüz 
gösterilememiĢ olmakla birlikte, yılda bir mamografiye tabi tutulan 40-49 yaĢ arası kadınlarda 
meme kanserinden ölme riskinin azaldığına iliĢkin bazı kanıtlar mevcuttur. 

Fakat unutulmamadır ki, genç yaĢlarda baĢlanan mamografi tetkikleri ile alınan 
kümülatif radyasyon dozu da meme kanseri açısından risk faktörüdür. Bu nedenle pek çok ülke 
mamografik taramaya giderek daha geç yaĢlarda (>50) baĢlamaktadır. USG ve bazen MRI‘da 
yüksek risk altındaki (BRCA-pozitif) genç kadınların taramasında değerli katkı sağlayabilir.  
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ġekil 142. Ġngiltere‘de Meme Kanseri Taraması Deneyimi  
Kaynak: GLOBOCAN 2008 Verileri 

 

 4.2.3. Türkiye’de Meme Kanseri 
Meme kanserinin dünyada ortalama insidansı 100.000‘de 38-40 iken, Avrupa‘da bu oran 

100.000‘de 66-67 (GLOBOCAN 2008 Verileri), ülkemizde ise ortalama 100.000‘de 37 
civarındadır.  

SB KSDB 2004-2006 yılları arası verileri itibarıyla kadınlarda yıllara göre en sık görülen 
kanserler aĢağıda verilmektedir(ġekil 143). 
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ġekil 143. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Kadın, Türkiye 
*Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 

AĢağıda meme kanseri olgularının yıllara ve yaĢa göre dağılımları verilmektedir. (ġekil 144-145) 
 

 
ġekil 144. Türkiye‘de Meme Kanseri Ġnsidansının Yıllara Göre Dağılımı 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
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ġekil 145. Türkiye‘de Meme Kanserinin YaĢa Göre Standart Hızı 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
Kadınlarda en sık görülen kanserler içerisinde meme kanseri yaklaĢık % 25 oranında 

bulunmaktadır. 
Türkiye‘de meme kanseri sıklığında bölgelere göre önemli farklılıklar görülmektedir. 

Türkiye‘nin batısında meme kanseri sıklığı 50/100.000 iken, doğusunda bu oran 20/100.000 
kadardır. Türkiye‘nin batısındaki bu artıĢ,  

 YaĢamın batılılaĢması ve meme kanseri risk faktörlerinin daha belirgin olması (erken menarĢ, 
geç menopoz, geç doğum (>30 yaĢ), daha kısa laktasyon vs.) 

 Batı bölgelerinde meme kanseri farkındalığının daha yüksek olması (kendi kendine muayene 
ve daha fazla oranda mamografik taramaya katılım) 

 Batı bölgelerinde kanser kayıt merkezlerinin ve kayıt sisteminin daha iyi olması ile 
açıklanabilir. 

Türkiye‘nin batısında 1992 yılında yapılan toplum tabanlı bir araĢtırmada, meme kanseri 
sıklığı 24,4/100.000, artıĢ hızı % 0,3 olarak bulunmuĢtur. Son yıllarda özellikle Türkiye‘nin 
batısında meme kanseri sıklığında belirgin artıĢ olduğu gözlenmekte olup, 2007 yılında toplam 
44.253 meme kanserli kadın olduğu hesaplanmıĢtır.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi‘nde yapılan ve 1841 hastayı içeren bir klinik çalıĢmada, 5 yıllık 
sağkalım oranı % 86 bulunmuĢtur. Ancak bu oran tüm ülkemizi yansıtmamaktadır. Doğu Anadolu 
Bölgesi‘nde 5 yıllık sağkalım oranı daha düĢük olarak (% 60) verilmektedir. Bunun da önemli bir 
sebebinin Batıda farkındalık ile beraber daha fazla hastanın taramalara katılması, daha fazla oranda 
erken teĢhis yapılması sayılabilir. Bu nedenle tanı sırasında lokal ileri meme kanseri oranı da 
bölgesel farklılıklar göstermektedir. Türkiye‘nin batısında bu oran % 20 civarında iken, 
Türkiye‘nin doğusunda % 50‘nin üzerindedir. Tanı sırasında ileri evre ve yüksek mortalite sorunu, 
sağlık altyapısındaki yetersizlikler, erken tanı ve tedavideki etkin uygulamayı engelleyen bilgi ve 
kaynak eksiklikleri ile iliĢkilidir. 

 

 4.2.4. Meme Kanseri Tarama Programları 
Erken tanı, meme kanseri mortalitesini azaltmada en etkin yöntemdir. GeliĢmiĢ 

toplumlarda hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan tarama programları ile meme kanserlerine bağlı 
ölümlerde azalma sağlanabilmiĢtir. Öte yandan, ileri evre meme kanserlerinin gerek hasta 
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üzerindeki psikososyal etkisi (memenin alınması ve komplikasyonlar), gerekse de ülke ekonomisi 
üzerindeki etkisi çok fazladır. Hâlbuki tarama ile erken evrede teĢhis edilen olgular hem meme 
koruyucu cerrahiler ile basitçe tedavi edilmekte, hem de devlet bütçesine önemli tasarruf 
sağlanmaktadır.  

Meme kanseri taramasının yapılması AB Konseyi tarafından önerilmektedir. Servikal 
kansere göre ülkelerin meme kanseri tarama konusundaki durumu daha iyidir. 11 Avrupa 
ülkesinde % 70 kapsamaya ulaĢmıĢ toplum tabanlı meme kanseri tarama programı varken, 11 
ülkede halen % 70‘ lik kapsama oranı yakalanamamıĢtır, 6 ülkede ise mevcut program toplum 
tabanlı değil, fırsatçı taramadır.  

Mevcut toplum tabanlı tarama programımız henüz yeni baĢlamıĢtır ve istenilen kapsama 
oranına sahip değildir. Ülkemizde de toplum tabanlı taramalar KETEM‘ ler aracılığı ile 
yürütülmekte ve kapsama oranı % 19‘ lardadır. Ancak, 2011 yılında Sağlıkta DönüĢüm Programı 
ile Aile Hekimliği Sistemi‘ne geçiĢin tamamlanmasıyla kısa sürede % 70‘ lik tarama oranlarına 
ulaĢılabileceği düĢünülmektedir. Yine de halkın ve sağlık elemanlarının baĢta meme kanseri olmak 
üzere taranabilir tüm kanserler hakkında eğitilmesi çok önemlidir. 

Ülkemizde KETEM‘ lerde uygulanan meme kanseri tarama standartlarına göre, 50 yaĢına 
gelen her kadın mamografik taramaya alınmakta ve 69 yaĢının sonuna kadar her 2 yılda bir 
mamografik taramaya davet edilmektedir. Bu yaklaĢım ülkemizdeki radyolog ve mamografi cihaz 
sayısı düĢünüldüğünde en uygun yaklaĢımdır. Riskli hasta gruplarında (güçlü ailesel kanser 
öyküsü) ise taramaya daha erken yaĢlarda (40-50 yaĢ) baĢlanabilir. Tarama ile KETEM‘ lerde 
saptanan meme kanserlerinin çoğunluğu erken evrededir (Tablo 87)  

 

 
 Tablo 87. KETEM‘ lerde TeĢhis Edilen Kanserlerin Evre Dağılımı 

 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Meme kanserleri geliĢmiĢ ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanserlerdir. Ülkemiz 

verilerine göre de meme kanserleri kadınlarımızda en sık görülen kanserdir. Laktasyon, çocuk 
sayısı, gebelik, menapoz ya da adet yaĢı, hormonal preparatların kullanılması gibi bazı faktörler 
meme kanseri geliĢiminde önemlidir. Ayrıca, BRCA mutasyonları gibi ailesel bir yönü de vardır 
ve ailesinde meme kanseri olanlar ulusal standartlarımıza uygun bir Ģeklide tarama programlarına 
katılmalıdır.  

Erken tanı, meme kanseri mortalitesini azaltmada en etkin yöntemdir. GeliĢmiĢ 
toplumlarda hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan tarama programları ile meme kanserlerine bağlı 
ölümlerde azalma sağlanabilmiĢtir. Öte yandan, ileri evre meme kanserlerinin gerek hasta 
üzerindeki psikososyal etkisi (memenin alınması ve komplikasyonlar) gerekse de ülke ekonomisi 
üzerindeki etkisi çok fazladır. Halbuki tarama ile erken evrede teĢhis edilen olgular hem meme 
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koruyucu cerrahiler ile basitçe tedavi edilmekte, hem de devlet bütçesine önemli tasarruf 
sağlanmaktadır.  

Mevcut toplum tabanlı tarama programımız henüz yeni baĢlamıĢtır ve istenilen kapsama 
oranına sahip değildir. Ancak, 2011 yılında Sağlıkta DönüĢüm Programı ile Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçiĢin tamamlanmasıyla kısa sürede % 70‘ lik tarama oranlarına ulaĢılabileceği 
düĢünülmektedir. Yine de halkın ve sağlık elemanlarının baĢta meme kanseri olmak üzere 
taranabilir tüm kanserler hakkında eğitilmesi çok önemlidir. 

Meme kanserinin önlenmesi ve kontrolü için, etkin halk sağlığı programlarının ve 
araĢtırmalarının desteklenmesi gerekmektedir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
2. 30.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. Vahit ÖZMEN (Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu) Sunumu 
3. SB Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı Resmi Web Sitesi (http://www.kanser.gov.tr) 
4. SB KSDB Verileri 
5. GLOBOCAN 2008 Verileri 
 

 4.3. PROSTAT KANSERĠ  
Prostat kanseri erkek üreme sistemine bağlı bir salgı bezi olan prostatta kanser 

geliĢmesiyle oluĢan bir hastalıktır. Prostat kanserine yakalanma ihtimali yaĢla birlikte artar. 
Olguların çoğu 65 yaĢ ve üstü erkeklerde görülür. Tedavisi nispeten zor gibi görünse de genel 
tablo sıklıkla olumludur. Bunun nedeni prostat kanserinin diğer kanserlerden farklı olarak çok 
yavaĢ ilerlemesidir. Yeterince erken tanı konursa prostat kanseri tedavi edilebilir. 

Ürolojik kanserler erkeklerde teĢhis edilen bütün kanserlerin yaklaĢık üçte birini teĢkil 
etmektedir ve prostat kanseri ürolojik kanserler içinde en yaygın bulunanıdır. Dünya çapında 
prostat kanseri yükü 1975‘ te 200.000 yeni vakadan 2002‘de 700.000 yeni vakaya çıkmıĢtır. 
GLOBOCAN 2008 verilerine göre, dünyada prostat kanseri akciğer kanserlerinden sonra 
erkeklerde teĢhis edilen kanserler içinde ikinci sıradadır (100.000‘de 25-30). Avrupa ortaması ise 
100.000‘de 60‘dır. 

Prostat kanserinin görülme sıklığı, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. En yüksek 
oranlar Amerika BirleĢik Devletleri‘nde özellikle siyah popülasyon grupları arasında, Kanada, 
Ġsviçre ve Avusturya‘da görülmektedir. En düĢük oranların Ġtalya ve Ġspanya‘daki çeĢitli 
popülasyonlar ile Kore, Çin ve Hindistan‘da bulunduğu bildirilmiĢtir. 

Hem insidans hem de mortalite verilerinin mevcut olduğu ülkelerde, bu ikisinin 
eğilimleri arasındaki karĢılaĢtırma, insidansda büyük bir artıĢ eğilimi söz konusuyken mortalite 
hızlarında küçük bir değiĢim, hatta daha sonraları bir azalma olduğunu göstermektedir. 

Kuzey ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, Ġsveç ve Norveç) durumu açıklamak üzere 
önemli ipuçları sunmaktadır. 1980‘ lerde kuzey ülkelerinde insidans oranları artmakta ve benzer bir 
eğilim göstermekteydi. 1990‘ lar civarında, artıĢın 5 yıl sonra gerçekleĢtiği Danimarka dıĢındaki 
bütün kuzey ülkelerinde insidans oranlarında hızlı bir artıĢ baĢ gösterdi. 2001‘de Danimarka‘daki 
insidans oranları diğer kuzey ülkelerindekinin yarısı kadardı, fakat mortalite hızları ülkeler 
arasında çok küçük değiĢiklikler göstermekteydi. 1996-2004 arasında Finlandiya ve Norveç‘ te 
prostat kanserine bağlı mortalitede sırasıyla yılda ortalama % 1,9 ve % 1,8 azalma gözlenmiĢtir. 
Aynı dönemde Ġzlanda ve Ġsveç‘ te mortalite oranları aynı seviyeye gelmiĢ, ancak Danimarka‘da 
artmaya devam etmiĢtir. 

1990‘ ların baĢında insidanstaki hızlı artıĢ Prostat Spesifik Antijen (PSA) testinin 
uygulanmaya baĢlamasıyla çakıĢmıĢtır ve bu durum ölümcül bir potansiyel barındıran hastalığın 
ortaya çıkıĢı hakkında çok az bilgi sağlamaktadır. Ancak PSA testi uygulanan ülkelerde mortalite 
hızları yakın geçmiĢte istikrara kavuĢmuĢ veya azalmıĢ ve 1980‘ lerin sonlarından bu yana küratif 
tedavi ortak bir biçimde uygulamaya konulmuĢtur. 

http://www.kanser.gov.tr/


- 358 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

BaĢka açıklayıcı faktörler olsa da bu eğilimler, erken teĢhis konulan prostat kanserine 
karĢı artan küratif tedavinin ve ilerlemiĢ hastalığa yönelik daha geliĢkin tedavinin ılımlı bir etkisi 
olduğu görüĢüyle tutarlılık taĢımaktadır. 

ABD‘de 2007 yılı verilerine göre yılda 218.890 kiĢiye tanı konmuĢ ve 27.050 kiĢi prostat 
kanseri nedeni ile yaĢamını yitirmiĢtir. Bu da bize, çok yaygın ama çok hızlı seyretmeyen bir 
hastalık, yani çabuk öldürmeyen bir hastalık ile karĢı karĢıya olduğumuzu göstermektedir.  

 

 4.3.1. Prostat Kanseri Risk Faktörleri 
AraĢtırmalar prostat kanseri geliĢme riskini artıran bazı faktörler olduğunu göstermiĢtir. 

Bu faktörler aĢağıda sıralanmaktadır: 
YaĢ: Prostat kanserinin en önemli risk faktörüdür. 45 yaĢ altında nadir görülür. 

YaĢlandıkça risk artar. ABD‘de 65 yaĢ ve üzerinde görülmektedir.  
Aile öyküsü: Erkek kardeĢinde prostat kanseri olanlarda risk artar. 
I rk: Afrikalı Amerikalılarda beyazlardan daha yaygındır. 
Belirli prostat değiĢiklikleri: Yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi hücreli 

olanlarda prostat kanser riski artmıĢtır. Bu hücreler mikroskop altında anormal olarak görülürler. 
Diyet: Hayvansal yağdan zengin ve et içeren gıdalarla beslenmenin bazı çalıĢmalarda 

prostat kanser riskini artırdığı gösterilmiĢtir. 

 
Prostat kanseri etiyolojisi bir muamma olarak kalmaya devam etmektedir. Bir IARC 

Monografı ÇalıĢma Grubu tütün kullanımıyla prostat kanseri arasında hiçbir iliĢki bulamamıĢtır ve 
bu sonuç daha sonra da teyit edilmiĢtir. BaĢka bir IARC Monografı ÇalıĢma Grubu da alkol 
tüketimiyle prostat kanseri arasında hiçbir iliĢki bulamamıĢ ve bu sonuç da daha sonra teyit 
edilmiĢtir. 

Çok etnisiteye dayanan bir kohort çalıĢmasından elde edilen bilgilerin analizi, farklı yağ 
türlerinin (total, doymuĢ, tekli doymamıĢ veya çoklu doymamıĢ), n-6 yağ asidinin, kolesterolün, 
çeĢitli etlerin ve etlerden elde edilen yağların alınmasının toplam prostat kanseri riskiyle bir 
iliĢkisinin bulunmadığını ortaya koymuĢtur. 4 farklı ırksal/etnik grup (Afrika kökenli Amerikalılar, 
Japon kökenli Amerikalılar, Latin kökenliler ve beyazlar) üzerinde yapılan çalıĢmada yağ ve et 
alımıyla prostat kanseri riski arasında bir iliĢki olduğuna iĢaret eden çok az kanıta ulaĢılabilmiĢtir. 
Etnik olarak farklı popülasyonlarda yapılan bu geniĢ kohort çalıĢmasından elde edilen bulguların 
tamamı, yağ ve et tüketiminin prostat kanseri riskini önemli ölçüde etkilediğine iliĢkin herhangi bir 
iĢaret vermemektedir 

Makro besinlerin alımıyla prostat kanseri riski arasında küçük bir iliĢki olduğu 
anlaĢılmaktadır. Besinsel yağ ve etin prostat kanseri açısından potansiyel risk faktörleri olması 
birçok epidemiyolojik araĢtırmanın odak noktası olmuĢ ve özellikle yakın dönemde yapılan 
çalıĢmaların bulguları tutarlılık arz etmemiĢtir. 

Ġleriye dönük epidemiyolojik çalıĢmaları içeren 38 makaleden yapılan bir meta-analizde 
omega-3 yağ asitleri alımıyla kanser riski iliĢkisi incelemiĢ ve prostat kanseri için arada bir iliĢki 
bulunduğunu gösteren bir kanıt bulunamamıĢtır. Omega-3 yağ asitlerinin beslenmeyle takviyesinin 
kanseri önlemesinin pek mümkün görünmediği sonucuna varılmıĢtır. 

Diğer taraftan, tüketilen gıdalarla ilgili halen açıklığa kavuĢturulması gereken bazı 
potansiyel iliĢkiler bulunmaktadır. Sarımsak, taze soğan, kuru soğan, pırasa ve benzeri Alyum 
(Allium) sebzelerinin tüketimiyle prostat kanseri arasında ters yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Yine,  
palmitoleik asit, yağ asidi, 20:5 n-6 ve oleik asitle prostat kanseri arasında da zayıf bir ters yönlü 
iliĢki tespit edilmiĢtir. Buna bağlı olarak da zeytinyağı (bir oleik asit kaynağı)  ve alyum sebzeleri 
yönünden zengin beslenmenin prostat kanseri riskini azaltabileceği ifade edilmiĢ,  bu tespitin 
prostat kanserinin Güney Ġtalya‘nın pek çok bölgesinde gözlenen düĢük oranlarıyla tutarlılık arz 
ettiğine iĢaret edilmiĢtir.  

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Beslenme ve Sağlık ÇalıĢması‘nda (1995/1996–
2001) kalsiyum ve süt ürünlerinin prostat kanseri ile iliĢkisi incelenmiĢtir: YaklaĢık 6 yıllık takip 
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çalıĢması (n=293.888) esnasında yazarlar 10.180 prostat kanseri vakası (8754‘ü ilerlememiĢ, 
1426‘sı ilerlemiĢ ve 178‘ i de ölümcül düzeyde vakalar) belirlemiĢler ve toplam ve destek 
kalsiyumun toplam ve ilerlememiĢ prostat kanseriyle iliĢkisiz olduğu bulunmuĢtur. Elde edilmiĢ 
olan bu bulguların ―kalsiyum ve süt ürünlerinin prostat kanseri riskini artırdığı‖  hipotezine tutarlı 
bir destek sunmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Bazı çalıĢmalar domates ve/veya likopen alımıyla bazı kanser türleri riski arasında ters 
yönlü bir iliĢki olduğunu bildirmiĢ ve bu, ABD Gıda ve Ġlaç Ġdaresi (FDA)‘ne domates, likopen ve 
prostat kanseri baĢta olmak üzere bazı kanser türleri riskinin azaltılması hakkında Ģartlı sağlık 
denetimi yapılmasını talep eden iki dilekçe sunulmasına neden olmuĢtur. FDA incelemesi, likopen 
alımıyla prostat, akciğer, kolorektum, mide, meme, over, endometrium veya pankreas kanseri 
riskinin azalması arasında bir iliĢki bulunduğu görüĢünü destekleyen inandırıcı bir kanıt 
bulamamıĢtır. FDA domates tüketimiyle kolorektum, meme, serviks veya endometrium kanseri 
arasında da bir iliĢki bulunduğuna iĢaret eden inandırıcı bir delil bulamamıĢtır. FDA, domates 
tüketimiyle prostat, over, mide ve pankreas kanserleri arasında bir iliĢki bulunduğu görüĢünü 
destekleyen çok sınırlı kanıtlara ulaĢmıĢtır. 

Statinler, kanser riski veya ilerleyiĢi üzerinde etkili olabilecek proapoptotik ve 
antimetastatik etkinlikleri olan ve yaygın olarak kullanılan kolesterol düĢürücü ilaçlardır. Daha 
önce yapılan, statin kullanımıyla kanser arasındaki iliĢki hakkındaki epidemiyolojik çalıĢmaların 
sonuçları çeliĢkilidir. Platz ve arkadaĢları (2006) statin kullanımıyla toplam ve ilerlemiĢ prostat 
kanseri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir; ilerlemiĢ prostat kanseri, 34.989 ABD‘ li sağlık uzmanını 
kapsayan ve devam etmekte olan bir ileriye dönük kohort çalıĢmasında önlenmesi gereken en 
önemli hedeftir. Statin ilaçlarının kullanımı bir bütün olarak prostat kanseri riskiyle 
iliĢkilendirilmemiĢ, ancak ilerlemiĢ prostat kanseri riskinin (özellikle metastatik veya ölümcül) 
azalmasıyla iliĢkilendirilmiĢtir. 

Epidemiyolojik çalıĢmalar dolaĢımdaki androjenlerin prostat kanseri riskiyle pozitif bir 
iliĢkisi olduğu görüĢünü desteklemeyi baĢaramamıĢsa da, endojen androjenlerin prostat kanseri 
etiyolojisine dâhil olduklarından uzun zamandır Ģüphelenilmektedir. Yakın dönemde yapılan bazı 
çalıĢmalar yüksek testosteron düzeylerinin özellikle agresif kansere karĢı koruyucu olabileceğini 
öne sürmüĢtür. Avusturalya‘da yapılan geniĢ bir çalıĢmada yüksek testosteron ve adrenal 
androjenlerin azalan agresif prostat kanseri riskiyle iliĢkilendirilirken, agresif olmayan prostat 
kanseriyle bir iliĢkisi bulunamamıĢtır.  

Erkek kardeĢlerde prostat kanseri öyküsü olan ve birden fazla kuĢakta prostat kanseri 
görülen çok sayıda aile olmasına karĢın, prostat kanseri için birkaç yıl önce meme kanseri için 
keĢfedilen genlerin (BRCA1 ve BRCA2) önemine benzer önemde bir gen henüz bulunamamıĢtır. 
Ancak konu ile ilgili araĢtırmalar sürmektedir. 

 

 4.3.2. Prostat Kanserinin Önlenmesi 
Prostat kanseri insidansı ve mortalite oranlarındaki büyük uluslararası farklılıklar 

değiĢken çevresel faktörlerin etkisinin bulunduğuna iĢaret etmektedir. Bu durum hastalığı önlemek 
üzere yollar araĢtırılmasına neden olmuĢtur. Epidemiyolojik çalıĢmalar, karotenoid likopen, 
selenyum, E vitamini ve yüksek yağ alımı gibi beslenmeyle ilgili faktörlerin prostat kanseri 
riskinde rol oynadıklarına iliĢkin bulguların gücü ve tutarlılığında değiĢkenlikler olduğunu 
bildirmektedir. Androjen sentezinin bozulması prostat kanseri riskini azaltmaktadır. 5-alfa-
redüktaz inhibitörlerinin, prostatın andojenik stimülasyonunu azaltarak prostat büyüklüğünü 
azalttığı gösterilmiĢtir. Diğer gelecek vaat eden, ama daha az geliĢtirilebilmiĢ yaklaĢımlar arasında 
D vitamini takviyesi ve beslenme Ģeklinin değiĢtirilmesi bulunmaktadır. KiĢinin prostat kanseri 
riskini azaltmak üzere yapılacak bütün manipülasyonlar zorunlu olarak, müdahale olmadan da 
hiçbir zaman prostat kanseri geliĢtirmeyecek olan erkeklerin geniĢ bir kısmına uygulanmak 
durumundadır. Kabul edilebilir olması için baĢarılı bir önleyici müdahalenin az ya da hiç yan etkisi 
olmamalıdır; bazı ek yararların bulunması da faydalı olacaktır. Bütün potansiyel önleyici 
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müdahaleler, prostat kanserinin önlenmesi amacıyla önerilmeden önce dikkatli bir biçimde 
değerlendirmeden geçirilmelidir. 

Prostat kanserinin önlenmesinin halkın büyük bir kısmı açısından, hastalıkla iliĢkili 
maliyetler, morbidite ve mortalite üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. 

 

 4.3.3. Türkiye’de Prostat Kanseri 
Prostat kanseri, Türkiye'de yüksek insidans oranı ile erkeklerde en sık görülen kanser 

türlerinden biridir. Ancak, Batı ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında Türk erkeklerinde erken teĢhis ve 
tanı oranları önemli ölçüde daha düĢüktür. 

AĢağıdaki Ģekile göre, Türkiye‘de prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanserler 
içerisinde 1993-2002 yılları arasında 5. sırada yer almaktayken, 2006 yılı verilerine göre 2. sıraya 
yükselmiĢ bulunmaktadır. 

 

 
ġekil 146. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler 
*Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, Erkek, 2004-2006, Türkiye  
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
Sağlık Bakanlığı 2004-2006 yılı verilerine göre yıllar  itibarıyla değiĢen prostat kanseri 

insidansları ġekil 147‘de verilmektedir. 
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ġekil 147.Türkiye‘de Prostat Kanser Ġnsidansları, 2004-2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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 4.3.4. Prostat Kanseri Taranması 
Prostat kanserinin PSA ile rutin olarak taranması hakkında pek çok bilimsel araĢtırma 

yapılmıĢtır. ÇeliĢkili sonuçların rapor edildiği bu araĢtırmalardan 2 tanesi prospektif, randomize 
çalıĢma olup, birisi ABD‘de diğeri de Avrupa kıtasında yürütülmüĢtür. Ancak, yine her iki 
çalıĢmanın sonuçları birbirine zıt düĢmektedir. Amerika çalıĢmasında PSA taramasının faydası 
gösterilemezken, Avrupa çalıĢmasında PSA taramasının kansere bağlı ölüm oranlarını % 31 
oranında azalttığı saptanmıĢtır.  

Toplum tabanlı taramalarda gerek Avrupa Birliği Konseyi gerekse de Dünya Sağlık 
Örgütü sadece meme, kolorektal ve servikal kanser taramasını önermekte, prostat kanserini 
taranabilir kanserler arasına almamaktadır. Günümüz verileri ıĢığında prostat kanserlerinin rutin 
toplum tabanlı tarama programlarında yer alması önerilememekte ve daha çok bilimsel verinin 
sonuçları açığa çıkana kadar beklenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir. Ancak, genel 
toplumda 50 yaĢ üzerinde, ailesinde prostat kanseri olanlarda ise 40 yaĢ üzerinde yıllık ürolojik 
muayene yapılması, olası Ģikâyetlerde rektal tuĢe ile muayene ve kanda PSA düzeylerine bakılması 
önerilmektedir. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Prostat kanseri çok yaygındır, ancak insidans oranı hızla artmaktayken birçok ülkede 

mortalite hızları düĢmeye baĢlamıĢtır. 
Mortalitedeki bu azalmaya prostat spesifik antijenin (PSA) katkısı bulunurken, bu olgu 

etkinin tamamını açıklamamaktadır.  
Prostat kanseri etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Tütün ve alkol kullanımının 

prostat kanseri riskiyle iliĢkisi bulunamamıĢtır. Bazı beslenme pratikleriyle bir iliĢki olduğunu 
gösteren zayıf kanıtlar vardır, ancak insidansın bunlara atfedilebilecek bölümü küçüktür. 

Vakaların pek çok kuĢağa yayıldığı, prostat kanseri olan birçok büyük aile olmasına 
karĢın hastalık için temel bir gen keĢfedilememiĢtir. 

Prostat kanserinin rutin toplum tabanlı taramasının yapılması hakkında bilimsel veriler 
çeliĢkilidir ve günümüzde uluslararası kuruluĢlarca önerilmemektedir. Ancak, genel toplumda 50 
yaĢ üzerinde, ailesinde prostat kanseri olanlarda ise 40 yaĢ üzerinde yıllık ürolojik muayene 
yapılması, olası Ģikâyetlerde rektal tuĢe ile muayene ve kanda PSA düzeylerine bakılması 
önerilmektedir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM  
5. KANSER YÖNETĠMĠNDE DEVLET POLĠTĠKALARI  

 5.1. DÜNYADA KANSER YÖNETĠMĠ  VE ENSTĠTÜ ÖRNEKLERĠ  
Bu bölümde ülke uygulamaları ve kanser enstitüsü deneyimleri iki ana baĢlık altında ele 

alınmıĢtır. Ġlk baĢlık Avrupa Bölgesi ve AB dıĢı seçilmiĢ ülke uygulamalarıdır. AB ülkeleri 
seçiminde yaklaĢım, geliĢmiĢ ve yönetim sistemleri oturmuĢ ülkeler (Almanya, Ġngiltere, Fransa) 
ile geçiĢ aĢamasını tamamlamıĢ ya da tamamlamak üzere olan ülkeler (Macaristan, Slovenya, Çek 
Cumhuriyet, Polonya) Ģeklinde iki gruplamadan hareket edilmiĢtir. AB dıĢı ülke örneklerinde ise 
kanserle kontrol ve mücadele anlamında tarihsel bir birikimi olan ve önemli aĢama kaydetmiĢ 
Amerika BirleĢik Devletleri ve Japonya ile Kanada seçilmiĢtir. Ayrıca ikinci bir baĢlık olarak 
seçilmiĢ bazı uluslararası enstitü profilleri sunulacaktır. 

 

 5.1.1. Avrupa Bölgesi SeçilmiĢ Ülke Uygulamaları 
Avrupa ülkelerinde kanserle ilgili geniĢ kapsamlı ülke bazında insidans, mortalite hızları 

gibi veriler IARC kapsamında GLOBOCAN 2002 projesinin verilerinden temin edilebilmektedir. 
Fakat kapsamdaki veri eldesinde bölgesel kapsam farklılıkları olması nedeniyle farklı yıllara ait 
veriler karĢılaĢtırılabilir değildir. Bu nedenle çalıĢmamızın bu bölümünde kullanılan verilerde 
tutarlılık ve karĢılaĢtırılabilirliğin sağlanabilmesi için gene aslında GLOBOCAN projesi verilerinin 
de yer aldığı AB raporlarında da kullanılan Ferlay ve ark (2007) çalıĢmalarının sonuçları ülkelerin 
kanser türlerine ve cinsiyete göre insidans ve mortalite hızlarının değerlendirilmesinde 
kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında seçtiğimiz ülkelerde ve AB üyesi 25 ülke ve tüm Avrupa‘da 
insidans ve mortalite hızlarının cinsiyete göre dağılımları ġekil 148 ve ġekil 149‘de yer 
almaktadır. 

 

 
ġekil 148.  SeçilmiĢ Ülkelerde Standardize EdilmiĢ  Kanser Ġnsidans Hızları 
Kaynak: Ferlay ve ark 2007 
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ġekil 149. SeçilmiĢ Ülkelere Standardize EdilmiĢ Kanser Mortalite Hızları 
Kaynak: Ferlay ve ark, 2007 
 
Veriler; Ferlay ve ark (2007) tarafından farklı kaynaklardan farklı yıllara ait verilerin 

derlenmesine dayanan 2006 yılı tahminleridir. ġekle baktığımızda her iki cins için de en yüksek 
kanser insidansının Macaristan‘da olduğu görülmektedir. Erkeklerde kanser insidansının en düĢük 
olduğu ülke Ġngiltere, kadınlarda Polonya‘dır. AB üyesi 25 ülkede kadınlarda insidans 
325,5/100.000, erkeklerde 463 dür. Bu oranlar tüm Avrupa‘  da ise yüz binde 303 ve 439.7'dir.  

Ġnsidansta olduğu gibi her iki cinsiyet için de en yüksek kanser mortalite hızının 
Macaristan‘da olduğu görülmektedir. Erkeklerde kanser mortalite hızının en düĢük olduğu ülke 
Almanya, kadınlarda Fransa‘dır. AB üyesi 25 ülkede kadınlarda insidans yüz binde 136,2 
erkeklerde ise 236,4'tür.  

 
ĠNGĠLTERE 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Ġngiltere‘de sağlık hizmetlerinden sorumlu siyasi yapı Sağlık Bakanlığı‘dır (Department 

of Health). Sağlık Bakanlığı merkezi düzeyde sağlık politikalarından ve sağlık hizmetlerinin 
sunum düzeyi ve kalitesinden sorumlu temel kurumdur. 

Tablo 88‘de Ġngiltere ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. Ġngiltere nüfusu 61 milyon 
civarındadır. Bu nüfus büyüklüğü ile AB ülkeleri içinde Türkiye‘ye nüfusu en yakın olan ülkeler 
grubu içinde yer almaktadır. SGP (satın alma gücü paritesi) ile standardize edilmiĢ kiĢi baĢına gelir 
düzeyi ise 2006 yılı itibarıyla 33,7 bin dolardır. Toplam sağlık harcamaları GSYĠH‘ye (Gayri Safi 
Yurt Ġçi Hasıla) oran olarak % 8,2‘ye ulaĢırken, özel sağlık harcamalarının toplam içindeki payı 
yaklaĢık % 13‘dür.  Ortalama yaĢam beklentisi kadınlarda 81,5, erkeklerde ise 77,2 yıldır. YaĢam 
beklentisi erkeklerde son beĢ yılda 1,2 yıl artarken, kadınlarda bu artıĢ 0,9 yıl olmuĢtur. 

Ġngiltere yönetim sistemi içinde siyasi sorumlukla yönetsel sorumluluk geleneklerin de 
belirlediği Ģekilde birbirinden iyi bir Ģekilde ayrılmıĢtır (ġekil 150). Politika yapma sorumluluğu 
sorumlu siyasi yapıya ait olurken hizmeti yerine getirme yönetimsel sorumluluk kapsamındaki 
kurumlara aittir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığında toplam altı bakan yer almaktadır. Bunların 
baĢında kabinede yer alan Sağlık Bakanı bulunmaktadır. Bu bakanın altında kabinede yer almayan 
ama baĢbakanın parlamento içinden atadığı farklı hizmetlerde sorumlu iki bakan daha 
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bulunmaktadır. Bu yapının altında ise yine milletvekili olan ve siyasi müsteĢar olarak da 
tanımlanabilecek 3 Parlamento sekreteri daha bulunmaktadır. 

 
Tablo 88. Ġngiltere ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 60512 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 33650 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 39 2004 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 10 1997 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 128 1997 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 1997 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 23 1997 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı 
%  

87.1 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  12.9 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

0 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 2598 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  8.2 2005 

YetiĢkin ölüm oranı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

98/61 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1 000 bebek için) Erkek/Kadın 5/4 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 8 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm olasılığı) 6 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

143 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 69/72 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  77/81 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevelans 11.75 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevelans, Erkek/Kadın 22.3/23 2002 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevelans, Erkek/Kadın 36.7/34.7 2005 

Kaynak: WHO(DSÖ) Database (WHOSIS) 
 
Sağlık Bakanlığı bakanların sorumluluğunun altında üç temel müsteĢarlık altında 

organize olmuĢtur. Bu müsteĢarlardan biri bakanlık müsteĢarı olarak adlandırılırken diğer ikisi ise 
özellikle hizmetin yerine getirilmesinde sorumlu iki tepe yöneticidir. Bakanlığın sağlık hizmetleri 
bu üst yöneticilerin sorumluluğu altındadır.  
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 ġekil 150. Ġngiltere Sağlık Bakanlığı‘nın Organizasyon ġeması 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Ġngiltere‘de 2005 yılında ölüm sebepleri arasında kanser %  38 ile birinci sırada yer 

almaktadır. Kanseri %  28 ile dolaĢımla ilgili hastalıklar izlemektedir. Her yıl 75 yaĢ altı yaklaĢık 
230 bin kansere yakalanmakta ve 125 bin kiĢi de ölmektedir. Ġngiltere‘de kanser toplumda en fazla 
kaygı ve korku duyulan bir hastalık haline gelmiĢtir. 

Ġngiltere‘  de kadınlarda en yüksek kanser insidansı çok yüksek farkla memeye aittir. 
Meme kanserini kolon ve akciğer kanseri izlemektedir. Rahim kanseri ise insidansı en yüksek olan 
dördüncü kanserdir. 

Erkeklerde ise prostat kanseri insidansı belirgin bir Ģekilde diğer kanser türlerinden çok 
daha yüksektir. Prostatı birbirine yakın hızlarla çıkan akciğer ve kolorektal kanserleri takip 
etmektedir. Erkeklerde dördüncü sırada mide kanseri çıkmaktadır. Kolorektal kanseri Ġngiltere‘de 
AB 25 üye ülke ortalamasından farklı olarak akciğer kanserine oldukça yakın çıkmıĢtır.    

Ġngiltere‘  de kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri akciğer ve meme 
kanserleridir. Akciğer kanseri kadınlarda ölüm nedenleri içinde meme kanserinin üstünde 
çıkmaktadır. Kadınlarda kanserden dolayı ölümlerde üçüncü sırayı kolorektal kanser almaktadır. 
Ġngiltere AB 25 ülke ortalamasından farklı olarak kadınlarda akciğer kanseri birinci sırada ölüm 
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nedeni arasında çıkmaktadır. Kadınlar akciğer kanseri nedeniyle  meme kanserinden yüksek hızda 
yaĢamını kaybetmektedir.   

Erkeklerde ise akciğer kanserinde kaynaklanan ölümleri diğer kanserlerden belirgin bir 
Ģekilde yüksek çıkmıĢtır. Akciğer kanserini prostat ve kolorektal kanseri izlemiĢtir.   

Ġnsidans ve mortalite hızları kadınlarda AB 25 ortalamasının üzerinde çıkarken, 
erkeklerde ise ortalamanın altında kalınmaktadır. 

 
Ġngiltere’de Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Ġngiltere geleneklerin yoğun olduğu bir ülke olmakla birlikte kamu yönetiminde 

planlama, stratejik yönetim ve performans esaslı bütçe sisteminin en etkin iĢlediği ülkelerin 
baĢında gelmektedir. Bugün dünyada birçok ülke uygulaması uzun yılların birikimi olan stratejik 
yönetim ve performansa dayalı bütçe sistemini Ġngiltere deneyimine dayandırmaktadır.   

Ġngiltere sistemi hem siyasi hem de yönetsel anlamda karmaĢık görünen bir yönetim 
yapısına sahiptir. Burada yönetimsel baĢarıyı sağlayan ilk nokta karar alma süreçlerini belirleyen 
amaç ve hedeflerin iyi bir Ģekilde ortaya konulmasıdır. Ġkinci ama belki daha önemli görünen 
nokta ise planlara yansıyan politika önceliklerinin kurumlar tarafından hizmet programlarına ve 
kaynak tahsis süreçlerine yansıtılmasıdır. BaĢka bir ifadeyle, politik süreç içinde iyi tasarlanmıĢ 
olan temel politika ve öncelikler uygulamacı birimler tarafından birer niyet beyanı olarak değil 
sundukları hizmet programlarına yansıtılacak, amaç ve hedeflerine performans kriteri alınacak 
belgelerdir. Yönetimsel modelin rol ve sorumluluklarının iyi tanımlanmıĢ olmasıyla bu süreç etkin 
bir Ģekilde iĢleyebilmektedir. 

Ġngiltere‘de kanser bakanlığın ―Ulusal Sağlık Çerçevesi (USÇ)‖  önceliği içinde yer 
almaktadır. USÇ içinde yer alması demek bakanlığın kansere yönelik diğer konulardan farklı 
olarak ortaya konmuĢ orta ve uzun vadeli plan ve stratejileri olması anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla bakanlık içinde özellikle sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine iliĢkin olan birimler 
birincil veya ikincil düzeyde hizmet programlarını, performans programlarını oluĢtururken var 
olan plan ve strateji dokümanlarına uygun davranmak durumundadırlar. 

Ayrıca bakanlık içinde yönetimsel süreçte önem taĢıyan Ulusal Klinik Direktörleri 
bulunmaktadır. Bu ulusal klinik direktörlerinden bir tanesi de sadece kanserden sorumludur. 
Politika geliĢtiren ve çeĢitli aĢamalarda danıĢmanlık ve izleme hizmeti üreten ve bakanlık 
birimleriyle birlikte çalıĢan klinik direktörü USÇ‘nin etkin bir Ģekilde uygulamaya konmasından 
da sorumludur.  

Ġngiltere‘de her bir birimin kanserle ilgili sorumluluğunu belirleyen politika dokümanı 
2000 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri (USH-National Health Service) tarafından açıklanan ve 
hükümetin önceliklerini politikaları ortaya koyan ―Kanser Planı‖dır. USH tarafından sunulan plan 
ile Ġngiltere‘de yaygın bir hastalık haline gelen kanser karĢı etkin kontrol programları 
oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Kapsamlı bir Ģekilde hazırlanan plan metninde kansere yönelik yatırım 
stratejisi ve USH içinde kanser hizmetlerinde reform çerçevesi belirlenmiĢtir. Önleyici hizmetlerin 
geliĢtirilmesi, erken teĢhisin teĢvik edilmesi, etkin tarama programlarının uygulama konması ve 
yüksek kaliteli tedavi hizmetleri ile hizmete eriĢimde eĢitsizlikleri azaltarak ölüm hızlarının 
düĢürülmesi, yaĢam sürelerinin artırılması ve hastaların daha kaliteli bir yaĢam sürmesi planın 
temel amaçları olmuĢtur. Bu amaçlara ulaĢmak için plan ulusal ve yerel düzeyde hedefler 
belirlemiĢ ve kanser hizmetlerine yönelik ulusal standartları oluĢturmuĢtur.  Kanser planı farklı 
dönemlerde olmakla birlikte 2010 yılına kadar olan dönemde birçok alanda somut politikalar ve bu 
politikaların izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesine yönelik hedefler ortaya 
koymuĢtur.  

2007 yılına geldiğinde planın birçok noktada uygulamaya konması ve artan kaynak 
tahsisi ile kanserden dolayı yaĢa göre standardize edilmiĢ ölüm hızları düĢmüĢ, bazı kanserler için 
hayatta kalma oranı artmıĢ, hastaların bakımı konusunda yeterli olmasa da bir ilerleme sağlanmıĢ, 
sigara içme oranının azaltılması, röntgen çektirmek, bekleme saatleri, multidisipliner takım 



- 368 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

çalıĢmaları, hizmet için yeniden düzenleme, tedavi etmeden önce yatıĢtırıcı ve rahatlatıcı tedavi 
uygulama, iĢgücü ve araçlar konusunda ilerlemeler kaydedilmiĢtir. 

Planla kansere yönelik finansal kaynaklar sürekli artmıĢ ve mücadeleye yönelik ortak 
payda da buluĢan kurum ve insan sayısı artmıĢtır.  

Kanser planının açıklanmasıyla hem çalıĢan sayısı hem de kansere yönelik hizmetler için 
ayrılan kaynak sürekli artırılmıĢtır. 2000 planı sonrasında sadece ilave istihdam edilecek personel 
için 570 milyon pound tutarında ilave bir bütçe oluĢturulmuĢtur. Ġzleyen dönem boyunca ise tedavi 
giderlerine yönelik ilave fon kaynakları aktarılmıĢtır. 1997 yılı ile karĢılaĢtırıldığında çalıĢtırılan 
uzman kiĢi sayısı %  49 oranında artırılmıĢtır. Son üç yıllık finansman kaynağı artıĢı ise %  27 
oranında artırılarak hizmet programlarında en fazla kaynak ayrılan üçüncü hastalık sırasına 
yükselmiĢtir.  

2006 yılı verilerine göre Ġngiltere‘de kanser tedavisine yönelik programlar için 4,35 
milyar pound harcanmıĢtır. Bu kaynağın kansere yönelik tedavilerde kullanım yerlerine göre 
dağılımı; hastanede kalan hasta (% 27), ameliyat (% 22), ilaçlar (% 18), ayakta gösteren hasta (% 
8), tarama (% 5), ıĢın tedavisi (% 5), diğer (% 15) Ģeklindedir.  

USH 2007 yılında Kanser Planı‘nın devamında beĢ yıllık bir çerçeveyi kapsayan 
―Kanser Reform Stratejisini‖  açıklamıĢtır. Açıklanan stratejiyle kanser hizmetlerine yönelik olarak 
gelecek beĢ yıl için hedef ve amaçlar ile varılması gereken yol açık bir Ģekilde ortaya konmuĢtur. 
Stratejinin temel amacı 2012 yılında kanser hizmetlerinde dünyanın en iyisi olmaktır. 

Kanser Reform Stratejisi 10 alanda bir aksiyon programı ortaya koymaktadır. Bu 10 
aksiyonun 6 alanı kanser çıktılarını iyileĢtirmek, dört alanı ise hizmet sunumunu sağlamaya 
yöneliktir. 

 
 (Ġngiltere) Hizmet Sonuçlarını ĠyileĢtirmek Ġçin Yapılması Gerekenler 

Kanseri Engellemek: Kanseri engellemek için yapılması gereken en önemli hareket 
yaĢayıĢ biçimini değiĢtirmek ve farkındalığı artırmaktır. Kanser riskini artıran durumların en 
baĢında sigara tüketimi, obezite, alkol alımı gelmektedir. Kanser Reformu Stratejisi bu durumları 
iyileĢtirmeye yönelik önlemler ortaya koymaktadır. Örneğin; sigara tüketimi için 2008‘deki sigara 
üretimi düzenlemeleri için danıĢmanlık yapmak ve zararını azaltmak için teĢebbüslerde bulunmak, 
kanseri engellemek için farkındalığı artıracak kampanyalar düzenlemek. 

 
Erken TeĢhis: Erken teĢhis hayat kurtarır. Ġngiltere‘de kanserden dolayı hayatta kalma 

oranlarının düĢük olmasındaki asıl sebep geç tanıdır. Röntgen çekilmesi ise erken teĢhis için en 
önemli evredir. Bunun için de Kanser Reformu Stratejisi çerçevesinde göğüs, bağırsak ve boyun 
röntgenlerinde verimliliği artırmak için çalıĢmalar yapılmaktadır. Örneğin; farkındalığı artırmak 
için yeni giriĢimlerde bulunmak. 

 
Daha iyi tedavi yöntemleri sağlamak: BaĢarılı olmak için hastayı en kısa sürede ve 

yüksek kalitede tedavi etmek gerekmektedir. Cerrahi, ıĢın tedavisi ve kimyasal tedavi kanserin 
tedavisi için en önemli tedavi yöntemdir. Strateji çerçevesinde yapılması gereken olguların baĢında 
hastalar için 14, 31, 62 gün hedefleri kapsamı geniĢletilmektedir. Cerrahi müdahale kanserin 
yenilmesindeki en uygun tedavi biçimidir. IĢın tedavisinde dünyada bir yer edinmek için iĢgücü ve 
alet bakımından kapasiteyi artırmak gerekmektedir. IĢın tedavilerinde tedavi süreci 31 gündür. 
Kimyasal tedavi yönteminde ise yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmıĢtır. Örneğin; bütün kanser 
ilaçlarını ön değer seçenek oluĢturması için NICE‘ye (National Cancer Research Institute) 
göndermek. 

 
Kanserle ve kanserden sonra yaĢamak: Hastaların hastalıklarıyla ilgili deneyimleri 

son yıllarda artmakla birlikte yeterli değildir. O yüzden hastalara destek vermeye devam etmek 
gerekmektedir. Hastalara hastalıklarıyla  ilgili bilgi verilmelidir, kanseri yenmek için izlenilen yol 
anlatılmalıdır. Hastalara ve hastaların ailelerine gerekirse psikolojik destek verilmelidir. 
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Finansman hakkında bilgi verilmelidir. Hastalara destek vermek için, hastalar, hayırseverler ve 
klinisyenlerle ortaklaĢa hareket edilmektedir. Bunun için de Yeni Ulusal Kanser Sağ Kalma 
GiriĢimi kurulmuĢtur. 

 
Kanser eĢitsizliklerini azaltmak: Kanser vakalarında önemli eĢitsizlikler mevcuttur. 

EĢitsizliklere örnek vermek gerekirse; fakirlikten dolayı, ırk, yaĢ, din, cinsiyet, sakatlık ve cinsel 
tercihtir. Bu eĢitsizliklerden kurtulmak için hükümet yeni bir giriĢim -Yeni Ulusal Kanser EĢitliği 
GiriĢimi- kurdu. GiriĢim; eĢitsizliklerden oluĢan veri toplamını optimize etme, eĢitsizlikleri 
anlamayı sağlama, araĢtırmaların devam etmesi, iyi alıĢtırmaları yayma gibi görevler üstlenmiĢtir. 

 
En uygun tedaviyi uygulamak: Hastanın iyi Ģartlarda tedavi edilebilmesi için yeni 

modeller geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri yerel hizmetler vermek, diğeri ise sonuçları 
geliĢtirmek için merkezi yapı oluĢturmaktadır. Bütün vakalarda tedavi süreci sadece ulusal 
standartları sağlayanlar tarafından yürütülmelidir. (örneğin: GeliĢen Sonuçlar Rehberi) Tedavi 
çeĢitleri kanser ağında toplanmalıdır. 

 
Hizmet Sunumu Ġçin Yapılması Gerekenler 
Kaliteyi ve seçenekleri geliĢtirmek için bilgiyi kullanmak: Kanser hizmetleri ve 

sonuçları hakkında daha çok bilgiye sahip olmak ve bunun sayesinde de kaliteyi, görevlendirmeyi 
ve seçim Ģansını yükseltmek gerekmektedir. Strateji kapsamında;  farkındalığı artırmak, risk 
faktörlerine ve belirtilerine karĢı halk ve hastalarda bilinç oluĢturmak için ulusal araĢtırmalar 
yapılmaktadır. Aktiviteleri koordine etmesi için,  Ulusal Kanser Bilgilendirme Ağı kurulmuĢtur. 

 
Güçlü görevlendirme: Stratejinin dünya standartlarında hizmet verebilmesi için 

görevlendirme konusunda herkese rol düĢüyor. Güçlü görevlendirme hem kaliteyi artıracak hem 
de paranın değer kazanmasını sağlayacaktır. Stratejinin görevlendirmeyi artıracak çalıĢmalarından 
bazıları kanserle ilgili dünya sınıflarında görevlendirme yapmak, kanser ağını kurmak, Kanser 
Görevlendirme Rehberi ve elektronik araç takımı hazırlamaktır. 

 
Dünya sınıflarındaki kanser tedavisi için finansman sağlamak: Stratejiye göre 

finansmanı hükümet sağlamalı ve Sağlık Bakanlığı‘nın parayı maliyet etkin harcaması 
beklenmelidir. Bu kapsamda yeni finansmanlar bulup kanser vakalarındaki yaĢam oranlarını 
artırmak ve NICE tarafından uygun maliyetli yenilikler yapmak Bakanlığın görevleri arasında yer 
almaktadır. 

 
Geleceği inĢa etme: Kanseri yenmek için yeni fırsatlar ve meydan okumalar devamlı 

artacaktır ve bu sayede sürekli olarak programlar yenilenmeye çalıĢılacaktır. Gelecekte daha iyi 
hizmetler verebilmek için iĢgücü planlaması ve kalkınma, yatay taramada bilirkiĢi haline gelme, 
araĢtırma için destek sağlamayı artırma, paydaĢlarda iliĢkileri sıkı tutma, ulusal liderlik ve destek 
konularında her yıl rapor çıkarma konularında çalıĢmaya devam edilecektir. 

 
FRANSA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Fransa sağlık sistemi temel olarak Sağlık, Gençlik, Spor ve Asosyatif YaĢam Bakanlığı 

bünyesinde örgütlenmiĢtir ve sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu siyasi yapı da bu 
bakanlıktır. Fransız sağlık sistemi, hastanın tedavi göreceği merkezi (merkezin kamuya ya da özel 
sektöre ait olması sigorta geri ödemeleri açısından bir farklılık yaratmamaktadır) ve doktorunu 
seçme özgürlüğünün bulunması ile hizmeti beklemeden alabilmesi açısından baĢarılı bulunan 
sağlık sistemlerindendir. Sağlık harcamalarının GSYĠH'ye oranı en yüksek olan ülkelerdendir ve 
toplumun ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek adına bölgesel yapılanmayı güçlendirmiĢtir. 
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde temel olarak aĢağıdaki birimler bulunmaktadır: 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGS) 
Hastane ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DHOS) 
Gençlik ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
Asosyatif YaĢam, ĠĢ ve Formasyon Genel Müdürlüğü  
Ġnsan Kaynakları, Ġdare ve Genel EĢgüdüm Genel Müdürlüğü  
Ayrıca yasalar çerçevesinde gençlik, spor ve ilgili diğer hizmetlerin denetiminden ve 

olimpik ve paralimpik hazırlıklardan yine bu bakanlık sorumludur. 
Fransa özelinde kurumlar arası iĢ birliği ve koordinasyon etkinleĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı, baĢka bakanlıkların görevleri ile kendi görevlerinin 
kesiĢtiği konularda bu bakanlıklarla ortak idari yapılar kurulmuĢtur. Buna bağlı olarak, kansere 
iliĢkin yapılar da genel olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunmakla birlikte eğer ilgili yapılar 
araĢtırma fonksiyonu taĢıyorsa AraĢtırma Bakanlığının  da yönetim yapısında yer almaktadır.   

Sağlık Bakanlığının idari yapısında diğer bakanlıklarla birlikte yer aldığı bazı kamu 
kurumları ve bu kurumlardaki partnerleri ise Ģunlardır:   

Ekoloji, GeliĢme ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi, Finans ve Ġstihdam 
Bakanlığı ortaklığı ile Sanayide Bölgesel Eylem, Kalite ve Güvenlik Ġdaresi yönetilmektedir.  

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal ĠĢler Genel MüfettiĢliği Sosyal ĠĢler Bakanlıkları 
Genel Sekreterliğini, Personel, Bütçe ve Genel Ġdare Müdürlüğünü ve Avrupalı ve Uluslararası 
ĠĢler Delegasyonunu, Bilgi ve ĠletiĢim Delegasyonunu (DICOM) eĢgüdüm içinde yürütmektedir. 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bütçe, Kamu Harcamaları ve Kamu 
Hizmetleri Bakanlığı Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve AraĢtırma, Değerlendirme ve Ġstatistik 
Müdürlüklerinde (DREES) ortak yetki sahibidir.  

Bakanlıklar arası Ġlaç ve Madde Bağımlılığı Misyonu ve Sosyal Eylem Genel 
Müdürlüğünün idaresini yürütmektedir (DGAS). 

Fransa‘da kansere iliĢkin faaliyet gösteren kurumların baĢlıcaları Ulusal Kanser 
Enstitüsü ve Ulusal Kanser Komitesi‘dir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı altında bulunan birimler de 
kanserle mücadelede görev almaktadır.  

Fransa sağlık göstergelerine bakıldığında kiĢi baĢı geliri ve nüfusu yüksek, geliĢmiĢ bir 
sosyal güvenlik ve sağlık sistemine sahip ülke profili çıkmaktadır.  Fransa‘nın 2008 yılında nüfusu 
63 milyon 753 bindir ve bir önceki yıla kıyasla 400.000 kiĢilik bir artıĢ göstermiĢtir. Göreli olarak 
diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek bir nüfus artıĢ hızına rağmen nüfusun yaklaĢık % 17‘si 65 
yaĢın üzerindedir.  2005 yılı sağlık harcamaları 206,5 milyar avro ile GSYĠH‘nin %  10,9‘unu 
teĢkil etmektedir. Kamu harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı yaklaĢık % 79,9 
düzeyindedir. Bunun % 93,82‘si ise Sosyal Güvenlik Kurumu harcamalarına ayrılmıĢtır (Altta 
Tablo 89). 

 

Fransa’da Kanser Politikalarının GeliĢimi ve Kansere Ġ liĢkin Metinler 
Kanser hastalığı Fransa'nın önündeki en ciddi sağlık problemlerinden biridir. 2005 yılı 

rakamlarına göre kanser ülkede en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık türüdür. Fransa‘da her 
sene 280.000 kiĢi kansere yakalanmaktadır ve 2002 yılında hastalıktan 158.000 kiĢi hayatını 
kaybetmiĢtir. INVS (Fransa Sağlık Gözlem Enstitüsü), INSERM (Ulusal Sağlık ve Tıbbi 
AraĢtırma Enstitüsü) ve INSEE (Ulusal Ġstatistik ve Ekonomik Analiz Enstitüsü) verilerine göre 
1980-2005 yılları arasında kanser vakalarında ciddi artıĢ görülmüĢ ve bu artıĢ erkeklerde % 93, 
kadınlarda % 84 olarak gerçekleĢmiĢtir. Buna rağmen bu süre içinde mortalitede % 24‘ lük bir 
azalma görülmüĢtür. Fransa Toplum Sağlığı Yüksek Konseyi konuyla ilgili raporunda durumun 
nedeninin, ölümcül kanserlerin insidansındaki azalma ve uygulanmakta olan tarama programları 
ile erken tanı konabilmesi ve iyileĢmekte olan tedavi imkânları ile tedavi edilmesi olduğunu 
belirtmiĢtir. 
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Tablo 89. Fransa ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 61330 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 32240 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10. 000 kiĢiye düĢen) 73 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10. 000 kiĢiye düĢen) 7 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 80 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 11 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 34 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

79.9 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  20.1 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

93.8 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 3406 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  11.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

124/57 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1 000 bebek için) Erkek/Kadın 4/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 8 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1.000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

5 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

142 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 69/75 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  77/84 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevelans 11.43 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın - - 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 36,6/26,7 2005 

Kaynak: DSÖ 

 
Kanser Fransız toplumunda genellikle genç yaĢta ortaya çıkmaktadır. YaĢlanmakta olan 

Fransız toplumunda bu süreç yaklaĢık 2,3 milyon yıllık bir yaĢam kaybına ve, tüm hasta sayısının 
önemli düzeyde artmasına neden olmuĢtur. Bunun sonucu olarak Öncelikle yaĢam kalitesinde 
önemli bir düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. Buna ek olarak bakım gereksinimi duyan hastaların sayısının ve 
bunun tedavi maliyetlerini arttırması nedeniyle kanserin sağlık sistemi üzerindeki yükü de 
yükselmektedir (Institut nationale du Cancer, 2007, Analyse ecomomique des couts du cancer en 
France) 

Fransa'da her iki cinsiyet grubu için kansere bağlı insidans ve mortalite değerleri AB 25 
değerleri ile uyum göstermektedir. Kadınlarda en yüksek insidansa sahip kanser türü meme kanseri 
iken bunu kolorektal ve rahim kanserleri izlemektedir. Kadınlarda kansere bağlı mortalitede meme 
kanseri birinci sıradadır, bunu akciğer kanseri ve kolorektal kanser izlemektedir. Erkeklerde ise 
prostat kanseri insidansı en yüksek kanser türüdür. Bunu akciğer kanseri ve kolorektal kanser takip 
eder. Kansere bağlı mortaliteye baktığımızda ilk sırada akciğer kanseri, bunu izleyen sıralarda ise 
kolorektal ve prostat kanserleri gelmektedir.  

DüĢen yaĢam kalitesi ve yükselen tedavi maliyetleri karĢısında birçok Avrupa ülkesi gibi 
Fransa da kansere karĢı bir program tasarlamıĢtır. Temmuz 2002‘de, dönemin cumhurbaĢkanı 
Jacques Chirac inisiyatifinde hasta, hekim, sağlık çalıĢanı, araĢtırmacı ve yatırımcıları bir araya 
getirmek ve kansere karĢı birlikte mücadele etmeleri için ortak alanlar yaratmak amacıyla kanserle 
mücadele planı hazırlanması kararı alınmıĢtır. Bu çerçevede 24 Mart 2003 tarihinde, Sağlık Genel 
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Müdürü baĢkanlığında Sağlık ve AraĢtırma Bakanlıkları bünyesinde kurulan Kanserle Mücadele 
Bakanlıklar Arası Komisyonu (MILC) tarafından hazırlanan ―Kanser Planı‖nın yazımı 
tamamlanmıĢtır.  

Hazırlanan planın iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi tedavi hizmetlerinin 
kalitesini ve bunlara eriĢimi arttırmak, diğeri ise kanserle mücadele politikaları geliĢtirmek 
suretiyle önleme, tarama ve araĢtırmayı güçlendirmektir. Bu amaçları gerçekleĢtirmek için önleme, 
tarama, tedavi alanları, sosyal politikalar, mesleki eğitim ve araĢtırma baĢlıkları altında çeĢitli 
amaçlar belirlenmiĢ ve görevlendirmeler yapılmıĢtır. Bu amaçlar ve görevlendirmeler kısaca 
Ģöyledir:  

 
Önleme: Bu baĢlık altındaki ana amaçlar; hastalığın evrimini anlayabilmek, tütünle 

mücadele, iĢ ve çevre kökenli kanserle mücadele, diğer risklerin de önlenmesidir. Bu ana amaçlar 
altında tütünle mücadele, alkolle mücadele, güneĢten korunma, besin hijyeni, kanser risk 
etkenlerine karĢı okullarda eğitim, iĢ yeri sağlığı ve kanserle mücadele, vergi artırımı ve kanserle 
mücadele ve kanser önleme konuları ele alınmıĢtır. Önleme kapsamında ülkenin sağlık gözlem 
enstitüsü olan InVS‘ye ulusal epidemiyoloji sistemini geliĢtirme, bölgesel epidemiyolojik analizler 
yapma ve uluslararası gözlem enstitüleri ile ortak çalıĢmalar yürütme görevi verilmiĢtir. 

Tarama: 2003 yılından itibaren genel meme kanseri tarama programı baĢlatılması, 
genetik tarama testlerine eriĢebilirliğin arttırılması, onkogenetik konsültasyonlara eriĢebilirliğin 
arttırılması, organize kolorektal kanser taraması için 20 bölgede denemeler yapılması, gaitada gizli 
kan taramasının uygulamaya konması ve yaygınlaĢtırılması, risk altındaki kadınlarda serviks 
kanseri taramalarının yapılması gibi adımlarla çeĢitli tarama programlarının geliĢtirilmesi 
amaçlanmıĢtır. 

Tedavi: Tedavi hizmetlerinin iyileĢtirilmesi, eriĢilebilirliğin arttırılması, eĢitlikçi bir 
yaklaĢımın benimsenmesi, her bölgede ―Kanseropol‖  adı verilen kanser merkezlerinin kurulması 
amaçlanmıĢtır. Fransa'da 30 üniversite hastanesi, 20 kanser tedavi merkezi ve 7 Kanseropol'de 
kanser tedavi hizmetleri sunulmaktadır.  

Sosyal Politikalar: Sosyal güvenceye eriĢimin arttırılması, kanser hastalarının çalıĢma 
hayatlarının düzenlenmesi, hasta ve ailesinin koĢullarının iyileĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Formasyon: Sağlık çalıĢanlarının eğitimi amaçlanmıĢtır. 
AraĢtırma: Kanseropollerin iyileĢtirilmesi, kanser araĢtırmalarının desteklenmesi ve 

uluslararası araĢtırmaların sayısının arttırılması amaçlanmıĢtır.  
Kanser Kayıtçılığı: Fransa'da kanser kayıtçılığı 1970‘ lerde % 7'lerde iken 2000'li 

yılların baĢında bu rakam %  13,5'e yükselmiĢtir. Ülke çapında 11 genel, 9 özelleĢmiĢ kanser kayıt 
merkezi bulunmaktadır. Bu özelleĢmiĢ merkezlerden 3'ü sindirim sistemi tümörlerini, 2'si 
hematolojik tümörleri, 1'i meme ve jinekolojik kanserleri, 1'i tiroit kanserini ve 2'si de çocuk 
kanserlerini kayıt altına almaktadır. Kayıtlarda bu merkezlere ek olarak patoloji laboratuarları, 
kamu ve özel sektöre ait hastaneler ve sosyal güvenlik bürolarından gelen verilerden de 
faydalanılır. Tüm bu kayıtlar Fransa Kanser Kütüğü'nde toplanır ve eldeki veriler bilimsel ve 
politik kararlar alınırken kullanılmak üzere analiz edilir. Kayıt kurumlarının finansmanından InVS 
(Fransa Sağlık Gözlem Enstitüsü) ve INSERM (Ulusal Sağlık ve Tıbbi AraĢtırma Enstitüsü) 
sorumludur. 

Kanser Planı‘nın asıl yürütücüsü plan çerçevesinde kurulan Ulusal Kanser Enstitüsü‘dür. 
Ulusal Kanser Komitesi ve Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Yüksek 
Konseyi planın uygulanmasını denetlemekle sorumludur. Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi 2004 
yılında bir ara rapor yazarak planın iĢleyiĢini ele almıĢtır. Son olarak Haziran 2008‘de birinci 
değerlendirme raporunu yazmıĢ ve özellikle önleme ve tarama baĢlıklarında hedeflere 
yaklaĢıldığını bildirmiĢtir. Bu değerlendirmede 2004 verileri referans alınarak 11 milyar avroluk 
ve 2,3 milyon yıllık bir kanser maliyeti hesaplanmıĢtır.  Önleme, tarama ve araĢtırmalara ayrılan 
miktar bu bütçe içinde 1 milyar avroluk bir paya sahip olmuĢtur. Tedavi için ayrılan bütçe ise 10 
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milyar avrodur. Tarama için 250 milyon avro, birincil koruma için 120 milyon avro ve araĢtırma 
için de 670 milyon avro harcanmıĢtır. 

Yukarıdaki planın gerçekleĢtirilmesi için mevcut kurumlara konuyla ilgili görev 
tanımlamaları yapılmıĢtır ve yeni kurumlar kurulmuĢtur. Ulusal Kanser Komitesi, Fransa Ulusal 
Kanser Enstitüsü (INCa) ve kanseropoller bu plan çerçevesinde kurulmuĢ ve planın geliĢtirilmesi 
ve uygulanmasında söz sahibi olmuĢ kurumlardır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı içerisinde çeĢitli 
birimlerin ve bakanlığa bağlı diğer enstitülerin de kanser planı çerçevesinde görevleri ve 
sorumlulukları bulunmaktadır.  

 

Fransa Ulusal Kanser Enstitüsü (INCa: Institut National du Cancer) 
Fransa Ulusal Kanser Enstitüsü 9 Ağustos 2004 tarihinde, kansere karĢı mücadelede 

eĢgüdümlü bir ulusal politikanın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Kamu Sağlığı Yasası 
dahilinde Kanser Planı çerçevesinde kurulmuĢtur. Bu kurum kanser üzerine bilimsel ve tıbbi 
çalıĢmalar yapan ulusal bir ajanstır.  PaydaĢları ve kaynakları ortak projeler dahilinde bir araya 
getirmek ve harekete geçirmek üzere disiplinler arası bir mantıkla çalıĢmaktadır. Aynı zamanda 
halka, hastalara ve profesyonellere uyarlanmıĢ bilgi ulaĢtırmayı hedeflemektedir. 

Kurum, Sağlık ve AraĢtırma Bakanlıklarının vesayeti altında, Fransa‘da kansere karĢı 
mücadele paydaĢlarını bir araya getirmektedir.  Enstitünün bağlı bulunduğu politik yapı ve 
Enstitünün karar alma sürecini yönlendiren birimlerin organizasyon Ģeması aĢağıdaki gibidir. 

 

 
 ġekil 151.Sağlık ve AraĢtırma Bakanlığı Organizasyon ġeması (Fransa) 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Enstitü, organizasyon Ģemasında da görüldüğü üzere hem Sağlık hem de AraĢtırma 

Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Enstitünün karar alma sürecinde organizasyon 
Ģemasındaki komitelerden görüĢ alınmaktadır. Özellikle Ġdare ve Bilim Konseyleri Enstitünün 
politikalarını belirlemektedir:  

Yukarıdaki bahsi geçen yönetim yapısının dıĢında enstitüye ait idari birimlerin 
organizasyon Ģeması da Ģu Ģekildedir: 
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 ġekil 152. Fransa Kanser Enstitüsü Organizasyon ġeması 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
 

Ġdare Konseyi: Fransa‘daki kanser paydaĢlarını bir araya getirmekte ve Enstitünün 
genel politikalarını belirlemektedir. Bu Konseyde devlet temsilcileri çoğunluğu teĢkil eder (oyların 
% 60‘ ı),  fakat Konsey kansere karĢı mücadeleye dahil paydaĢlara büyük ölçüde açıktır. Ġdare 
Konseyi 27 üyeden meydana gelmektedir. Üyelerin özellikleri Ģunlardır: 
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 Biri Konsey baĢkanı olan ve ilgili yasa doğrultusunda doğrudan atanan, 3‘ü Sağlık Bakanlığı 
tarafından 2‘si AraĢtırma Bakanlığı tarafından atanan 6 devlet temsilcisi 

 13 federasyon ve enstitü temsilcisi 

 4‘ü medikal tıp ve paramedikal çalıĢanı ve 4‘ü kanserle özel ilgisi olan mesleklerden seçilmiĢ, 
Sağlık ve AraĢtırma Bakanlıkları tarafından atanan 8 kalifiye personel 

Ayrıca Ġdare Konseyi‘nde temsil edilen kurucu üyeler, enstitüdeki idarecilerde değiĢiklik 
yapabilecek yetkilerle donatılmıĢlardır. 
 

Bilim Konseyi: Ulusal Kanser Enstitüsü‘nün bilimsel ve tıbbi politikalarının tutarlılığını 
sağlamaktadır. Uluslararası düzeyde tanınmıĢ ve ilgili bakanlıklar tarafından atanan 17 uzmandan 
meydana gelmektedir. Hasta, Hasta Yakınları ve Sözcüler Komitesi konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin sözcülerini barındırmaktadır. Ayrıca Deontoloji Komitesi ve Ġdare Konseyi BaĢkanı 
tarafından atanan sağlık çalıĢanlarını atayan Sağlık ÇalıĢanları Tavsiye Komitesi de kurum içinde 
bulunmaktadır.  

 
Fransa Ulusal Kanser Enstitüsünün beĢ temel amacı bulunmaktadır. Bunlar: 

 Kanser önleme, 

 Erken kanser tanısı, 

 Hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yüksek kaliteli tedavi olanaklarının herkese ulaĢtırılması, 

 Yenilik ve geliĢmelerin ulaĢabilir kılınması ve 

 Kanser türlerinin önlenmesi, tanısı ve tedavisine yönelik araĢtırmaların desteklenmesidir. 
Enstitü yukarıdaki amaçları yerine getirmek için tedavi ve araĢtırma alanındaki diğer 

paydaĢlar aracılığı ile faaliyet gösterir. Bu nedenle paydaĢları destekleyecek araĢtırma, tedavi, 
tarama, önleme, palyatif bakım alanlarındaki giriĢimleri finanse eden ve destekleyen projeler için 
çağrı yapmaktadır. 2007 yılında baĢlatılan kolorektal kanser bütünleĢmiĢ programı gibi çok sayıda 
disiplini kanser patolojisi etrafında toplayan araĢtırma programlarını özellikle desteklemektedir. 
Diğer kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak, doktorlar ve hastalar için, ödemelerde kolaylık sağlamayı 
hedefleyen organizasyonel ve teknolojik geliĢmeleri içeren rehberlerin yayımlanması gibi, çeĢitli 
alanlardaki yeterliliklerin (yöntem ve uzmanlık) ortak projeler etrafında bir araya getirilmesini 
sağlamaktadır. Tüm bunların sonucu olarak Kurum doğrudan araĢtırmacı çalıĢtırmamaktadır fakat 
araĢtırmacı gruplarını bütçesinin % 85‘ i oranında desteklemekle yükümlüdür.  

 
Enstitünün Görev  ve Sorumlulukları (9 Ağustos 2007 tarihli madde 33L1415-2 

yasa metni) 

 Kansere karĢı mücadelenin gözlenmesi ve değerlendirilmesi ve ulusal düzeyde 
koordinasyonun gerçekleĢtirilmesi 

 Hastalara sağlık güvencesi yapılan geri ödemelerin kaliteli bir Ģekilde yapılabilmesi için 
gerekli koĢulların ve iyi uygulamaların tanımlanması 

 Profesyonellerin ve halkın bilgilendirilmesi 

 Onkoloji ile ilgili tüm sorunlar hakkında uzmanlık hizmeti verilmesi 

 Profesyonellerin mesleki eğitimine katkıda bulunmak 

 Onkoloji araĢtırma giriĢimlerinin ve geliĢmelerin finanse edilmesi, gerçekleĢtirilmesi  

 Özel ve kamu faaliyetlerinin ortaklaĢtırılmasının geliĢtirilmesi  

 Avrupalı ve uluslararası faaliyetlere katılım 
 

 Kurumun sorumlulukları ise Ģunlardır:  

 Ulusal Kanser Enstitüsü, ilgili bakanlıkların isteği üzerine uzmanlık çalıĢmaları yapar (örneğin 
yeni tarama ya da tedavi teknikleri gibi konularla ilgili sorunları öngörmek ve önlem 
geliĢtirmek). Özellikle referans ilaçların olgunlaĢmasıyla iyi uygulama örneklerini önerir. 
Finanse edilen faaliyetleri takip eder ve değerlendirir. 
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 Ulusal Kanser Enstitüsü hükümet ve parlamentoya senelik faaliyet raporu sunar. 

 Ulusal Kanser Enstitüsü Konseyleri ilgili bakanlık ve kurumlara danıĢma kurulu olarak görev 
yapmaktadır. 

Kurum faaliyetlerini Ulusal Kanser Planı ile belirlenen görev ve hedefler çerçevesinde 
yürütmektedir. Kurum yıllık stratejik planını geliĢtirir ve uygular, ayrıca her yıl parlamentoya 
senelik faaliyet raporu sunmaktadır.  

Kurumun finans kaynakları, Sağlık Bakanlığı ve AraĢtırma Bakanlığı‘ndan aktarılan 
kaynaklar, döner sermaye ve sosyal güvenlik sisteminden aktarılan kaynaklardan oluĢmaktadır. 
2008 yılı için Kurumun destekler için ayırdığı bütçesinin % 53‘ü araĢtırma projelerine, % 13‘ü 
kamu bilinçlendirme/bilgilendirme çalıĢmalarına, % 14‘ü tedavi hizmetlerin kalitesinin 
artırılmasına ve % 10‘u da kamu sağlığı hizmetlerine ayrılacaktır.  Kurumda 180 daimi çalıĢan 
bulunmaktadır. Bütçenin % 20 kadarı da bu personelin giderlerine ayrılmıĢtır.  2005-2008 yılları 
arası için öngörülen toplam destek bütçesi 263,4 milyon avrodur ve her iki bakanlık da toplam 80 
milyon avroluk kaynak aktarmaktadır. 

 
Tablo 90. Fransa Kanser Enstitüsünün 2008 Yılı Harcamaları  

 BaĢlıklar Toplam 

Personel Diğer 
Cari 
Giderler 

Destekler 
(Kurum 
DıĢına) 

Yatırımlar 
 

Programlar Tedavi Hizmetlerinin 
ĠyileĢtirilmesi 

2 867 3 955 8 450 93 15 365 

Toplum Sağlığı 2 422 2 436 5 911 87 10 856 

Kamu 
Bilinçlendirmesi 

1 036 12 631 204 50 13 921 

AraĢtırma 3 529 1 253 52 423 253 57 458 

Destek Fonksiyonları 3 846 6 731 190 172 10 939 

                        Toplam 13 700 27 006 67 178 655 108539 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Fransa Ulusal Kanser Komitesi 
Sağlık Bakanı tarafından kurulan Ulusal Kanser Komitesi kansere karĢı mücadele 

programının iĢleyiĢi, kanserle mücadele konusunda alınan kararlar ve yapılan yönlendirmeler 
konusunda bakana bilgi vermekle yükümlüdür. Bu komite, kanserle mücadele politikasında 
hedeflerin tanımlanmasında fikir verebilir, önleme ve tarama konularında öneride bulunabilir, bu 
baĢlıkların değerlendirmelerini inceleyebilir, tedavi hizmetlerinin düzenlenmesi konusunda fikir 
beyan edebilir, kanserle mücadelede uluslararası uzmanlarla toplantılara katılma konusunda fikir 
verebilir. 

Ulusal Kanser Komitesi üyeleri üç senede bir değiĢir. Komitenin 12 üyesi yasayla 
yetkilendirilmiĢtir, 37 tanesi Sağlık Bakanı tarafından atanır. Ġlgili enstitülerin baĢkanları ya da 
vekilleri, iĢçi sandığı genel müdürü, valiler birliği baĢkanı, bakanlık yetkilileri, kanser konusunda 
yetkin kiĢiler, mesleki birlik temsilcileri, kansere karĢı mücadele birliklerinin yetkilileri, yetkin 
personel bu komiteye üyedir. Komitenin baĢkanını Sağlık Bakanı atar. Sağlık Bakanı ya da vekili, 
DHOS Genel Müdürü ya da vekili, soysal güvenlik genel müdürü ya da vekili komite 
çalıĢmalarına katılır. Komite yılda en az bir kere toplanır. 

Sağlık Bakanlığı‘nda Kanserle Ġlgili Sorumluluğu Olan Birimler 
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Sağlık Bakanlığı‘ndaki çeĢitli birimlerin de ulusal kanser planı çerçevesinde görevleri 
bulunmaktadır. Bu kurumlar plan devreye sokulmadan önce de kansere iliĢkin çeĢitli görevleri 
yerine getirmekteydiler. Plan sonrası Ulusal Kanser Enstitüsü ana koordinatör kurum olarak 
faaliyete geçse de bakanlık altındaki bu birimler var olan görevlerini yerine getirmeye devam 
etmiĢlerdir. Birimler ve görevleri Ģu Ģekildedir:  

Sağlık Genel Müdürlüğü ülkenin sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır.  Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalıĢan INSERM (Ulusal Sağlık ve Tıbbi 
AraĢtırmalar Enstitüsü) tümöral hastalıklarla ilgili bilimsel araĢtırmalar yürütmekte, ülkedeki 
bilimcilerin koordinasyonunu sağlamakta ve bilimsel çalıĢmaları programlamaktadır.   

Sağlık Genel Müdürlüğü alt birimlerinden olan Kamu Sağlığı ve Kronik Hastalıkları 
Önleme Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde kanser, kronik hastalıklar ve yaĢlanma bürosu 
mevcuttur.   

Sağlık Genel Müdürlüğü alt birimlerinden olan Önleme, Sağlık Programları ve Risk 
Yönetimi Servisine bağlı Patoloji ve Sağlık Genel Müdür Yardımcılığı sağlık programlarının 
geliĢtirilmesi ve takibinden sorumludur. Bu sağlık programlarının baĢlıcaları; kansere karĢı 
mücadele programı, AIDS‘e karĢı bakanlıklar arası mücadele, bağımlılıklarla mücadele, intiharı 
önleme ulusal mücadele, palyatif bakım geliĢtirme programlarıdır.  

Sağlık Bakanlığı‘na bağlı diğer bir genel müdürlük olan Hastane ve Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü kanserle mücadele programının gerektirdiği tedavi hizmetlerinin iyileĢtirilmesi , 
finansmanı ve organizasyonundan sorumludur. 

 
ALMANYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Almanya, Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerindendir ve 82 milyondan fazla nüfusu ile 

Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesidir. II. Dünya SavaĢı sonrası Doğu Almanya ve Batı 
Almanya olarak ikiye bölünen ülke 1990'da tekrar birleĢmiĢtir. Almanya, 16 eyaletten oluĢan 
federal bir devlettir. 10'u eski eyaletler diye tabir edilen birleĢmeden önceki batıdaki eyaletlerdir. 
Bunlar Bavyera, Baden-Württemberg, Hessen, Bremen, Hamburg, AĢağı Saksonya, Kuzey Ren-
Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Schleswig-Holstein'dir. BirleĢmeden sonra altı yeni 
eyaletin katılımı ile eyalet sayısı 16‘ya çıkmıĢtır. Bu nedenle ülkeyle ilgili epidemiyolojik bilgiler 
90 öncesi ve sonrası farklılıklar göstermektedir. 1995 öncesi epidemiyolojik çalıĢmaların çoğu 
Saarland verileridir.  

Almanya, her biri ulusal anayasaya uygun kendi anayasaları mevcut 16 eyaletten 
(Länder) oluĢan bir federal cumhuriyettir. Yetkileri anayasayla belirlenmiĢ yasama organları 
Federal Meclis ve Federal Konsey‘dir. Federal Meclis her dört yılda bir seçimle belirlenen 603 
üyeden oluĢur. Federal Meclis‘ in görevleri yasa yapmak, ġansölye‘yi seçmek ve hükümeti 
denetlemektir.  

Federal Konsey, 16 eyaletin sayısı nüfus büyüklüğüne göre belirlenen temsilcilerinden 
meydana gelir. Federal Konsey‘ in esas görevi federal meclisten geçen yasaların onaylanmasıdır.  

Bu iki kurum arasında politik nedenlerle meydana gelen fikir ayrılıkları UzlaĢı 
Komitesi‘nce giderilir. BaĢkan, Federal Meclis üyeleri ve sayısı yine nüfus büyüklüklerine göre 
belirlenen eyalet temsilcilerinden oluĢan bir komite tarafından seçilir. BaĢkan‘ ın görevi yeni 
yasaları imzalamak, ġansölye ve bakanlarla bir araya gelerek devlet baĢkanlığı yapmaktır.   

Yasama yetkisi açıkça federal seviyede olduğu belirtilmiĢ durumlar haricinde esasen 16 
eyalet yönetiminde bulunmaktadır. Federasyonun yasama yetkisi dahilindeki alanlar üç farklı 
kategoridedir: 
1. DıĢiĢleri, savunma, mali iĢler, hava taĢımacılığı ve vergilendirmenin bazı kısımları 
2. Ülke çapında uyum sağlamak için hazırlanan düzenleyici yasalar 
3. Çerçeve yasaları (eyaletlerin belirli bir düzeye kadar yasama yetkileri saklıdır) örn: yüksek 

eğitim, çevre düzenleme, bölgesel planlama, su idaresi. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Saarland
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Eyaletler, federal yasamanın yetkisi dıĢında kalan her boĢluğu doldurabilirler zira kültür 
ve eğitim alanlarının sorumluluğu kendilerindedir. Yerel yönetimlerin ve polisin yetkilerini 
belirlemek de eyalet yönetimlerinin görevidir. Eyaletlerin yasama üzerindeki asıl güçleri Federal 
Konsey yoluyla sağlanır.  

 
Tablo 91. Almanya ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 82641 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 32680 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 83 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 8 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 80 2005 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 34 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık 
harcamalarının payı %  

76.9 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı 
%  

23.1 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik 
kurumu harcamalarının payı %  

87.6 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslararası Dolar) 3250 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  10.7 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin 
ölme olasılığı) Erkek/Kadın 

106/55 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 4/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 4 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında 
ölüm olasılığı) 

5 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize 
edilmiĢ (her 100 000 kiĢi için) 

141 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 70/74 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  77/82 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), 
prevalans 

11.99 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

12.3 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

37.4/25.8 2005 

Kaynak: DSÖ 
 
Federal Hükümet Kabinesi ġansölye ve federal bakanlardan meydana gelir. ġansölye 

bakanlarının sayısını belirler, görevlerini tayin eder, atar ve baĢkanın onayına sunar. ġansölye 
hükümet politikalarını belirleme yetkisi nedeniyle güçlü bir konumdadır.  

Sağlık Bakımı Sisteminin Organizasyonu 
Alman politik sisteminin -özellikle sağlık sisteminin- temel özelliklerinden biri karar 

verme yetkilerinin eyalet yönetimi, federal hükümet ve sivil toplum örgütleri arasında paylaĢılmıĢ 
olmasıdır. 

Almanya sağlık harcamalarının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. 2007 yılında 
sağlıkta reform gerçekleĢtirilerek sağlık ödemelerinde yeniden düzenlemeler getirilmiĢtir. Bu 
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kapsamda Almanya sağlık sigortasında özelleĢmenin ve sağlıkta serbestliğin oldukça baskın 
olduğu bir ülke olarak sık sık ulusal modellerle karĢılaĢtırılmaktadır.  

 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 ya da 3 alt birimden oluĢan 8 alana ayrılmıĢtır: 
1. Yönetim 
2. Avrupa ve uluslar arası sağlık ve sosyal hizmet politikaları 
3. Sosyal politika planlama, sosyal devletin geleceği, yenilenme ve bilgilendirme 
4. Ġlaçlar ve sağlık koruma 
5. Sağlık bakımı, zorunlu sağlık sigortası  
6. Önleme, hastalıklarla mücadele ve biyo-tıp 
7. Sosyal güvenlik, emeklilik, Sosyal Kanun Kitabı, sosyal tazminat 
8. Engelli kiĢilerin sorunları, sosyal yardım   
  
Sağlık Bakanlığı ikincil derecede yetkili kurumlarla iĢ birliği yapar: 
Federal Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü (lisans) 
Federal AĢı ve serum Enstitüsü (Paul Erlich Enstitüsü) (lisans) 
Federal BulaĢıcı ve BulaĢıcı Olmayan Hastalıklar Enstitüsü (Koch Enstitüsü) : 

Hastalıkların gözlem, teĢhis, önlem ve kontrollerini gerçekleĢtirir. Raporlar ve epidemiyolojik 
bültenler yayınlar. ―Kanserle ilgili epidemiyolojik verileri de bu enstitü sağlamaktadır‖  

Sağlık Eğitimi Federal Merkezi: Sağlık eğitim materyalleri geliĢtirilmesinden 
sorumludur. Önleme kampanyaları düzenler.  

Alman Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgilendirme Enstitüsü: YaĢam bilimlerine dair her 
türlü bilgi ve verinin sağlanmasını sağlar. 

Hiçbir eyalet yönetiminin ayrı bir sağlık bakanlığı bulunmamaktadır. ÇalıĢma Bakanlığı 
dahilinde, sağlık konusu birimlerin dörtte birini teĢkil eder. Örneğin AĢağı Saksonya eyaletinde 
sağlık birimi Ģu alt birimlere ayrılmıĢtır:  

 Kamu sağlığı hizmetleri ve çevresel hijyen 
 Sağlık teĢviki, önleme ve AIDS bakımı 
 Eyalete bağlı hastaneler 
 Sağlık mesleklerinin ve mesleki kuruluĢların denetimi 
 Psikiyatri ve yasa dıĢı ilaçlar 
 Ġlaçlar, eczacılar ve eczacı kuruluĢlarının denetimi    
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ġekil 153. Almanya Sağlık Sistemi  

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
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2002 yılında Almanya‘da baĢlıca ölüm sebepleri: 
1. Kardiyovasküler hastalıkları  % 16 
2. Serebrovasküler hastalıklar  % 6  
3. Trake, bronĢ ve akciğer kanserleri  % 7 
4. Kolorektal kanser  % 4 
5. Kronik akciğer rahatsızlıklar % 2 
Kanserler kardiyovasküler problemlerin arkasından ikinci sırada ölüm sebebidir. 

Almanya‘  da her sene 48.650 erkek prostat kanseri tanısı almakta ve yaklaĢık her sene 11.000 kiĢi 
prostat kanseri nedeniyle ölmektedir. 1988-1995 yılları arasında kanser mortalitesinde erkeklerde 
yıllık %  2,3 azalma olduğu, kadınlarda ise 1966-1992 yılları arasında yıllık %  1.7 azalma olduğu 
1995 de yayınlanan Almanya Kanser Atlas‘ ında rapor edilmiĢtir. 1995-2002 yılları arasında erkek 
ve kadınlarda kansere bağlı kaba mortalite hızları 272.6 ve 237.5'dir. Kaba kanser insidansı ise 
erkeklerde yüzbinde 590 kadınlarda ise 494‘  dür (Becker ve ark 2007). 

Almanya‘da en yüksek kanser insidans hızı kadınlarda meme ve kolorektal kanser iken 
erkeklerde prostat ve kolorektal ve takiben akciğer kanserine aittir. 

Almanya‘da kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri; meme, takiben 
kolorektal ve akciğer kanseri iken erkeklerde akciğer ve takiben kolorektal kanserdir. Prostat 
kanseri de Almanya‘  da yüksek mortaliteye neden olmaktadır. 

 
Almanya’ da Kanser Kayıtçılığı:  
Federal Yasayı (2000) takiben bölgesel kanser kayıt sistemleri birleĢtirilerek tüm ülkeyi 

kapsayan bir ağ oluĢturulmuĢtur. 2002 yılından itibaren sistem tam anlamıyla aktif hale geçmiĢtir. 
Kayıt sistemi eyaletlerde baĢlamaktadır ve mevzuat belli ölçüde raporlamada ve organizasyonda 
eyaletlere kısmi serbestlik tanımaktadır. Çoğu kayıt sistemi toplumun hepsini kapsayan bir yapıyı 
tercih ederken 4 eyalette sadece belli bir kesimi kapsayan ve bu kesimden elde edilen verilerle 
yapılan raporlama ve kayıt sistemi mevcuttur. Yedi eyalette ise hasta kayıt sisteminin verileri aynı 
zamanda kanser kayıtçılığında da kullanılmaktadır. Kanser bazı eyaletlerde bildirilmesi zorunlu 
hastalık iken bazılarında değildir. Son düzenlemelerle epidemiyolojik araĢtırmalar için kullanılan 
veriler ciddi ölçekler ve araĢtırmalarla elde edilmektedir. Böylelikle farklı araĢtırma veya 
çalıĢmalardan elde edilen veriler karĢılaĢtırılabilir hale getirilmiĢtir. Hastaların takibi tamamen 
pasif izlemdir. Tüm bölgesel veriler Berlin‘deki merkezde toplanmaktadır ve hepsi birleĢtirilerek 
analiz edilmektedir. AVROCARE projesinin baĢlamasıyla beraber Avrupa'da en güvenilir verilerin 
Almanya‘dan geldiği kabul edilmektedir. 

 
Kanser Tarama Programları 
Almanya‘  da tüm vatandaĢların sağlık hizmetlerine ulaĢım hakkı vardır. Bu hak sadece 

tedavi değil, fiziksel ve mental sağlığın devamlılığını da kapsamaktadır. Sağlık sisteminde 2,1 
milyon kiĢi çalıĢmaktadır (ÇalıĢan popülâsyonun %  7,4 ü). Sağlık sisteminde medikal ve dental 
hizmetler, laboratuar testleri, rehabilitasyon hizmetleri ve medikal her türlü yaklaĢım oldukça 
geniĢ kapsamda yer almaktadır. Kanserle ilgili olgularda bu kapsam dahil edilmiĢtir. Kanserin 
klinik ve medikal tedavisi özel ve resmi sağlık kuruluĢları ve merkezler tarafından 
sürdürülmektedir. Almanya‘da ilk kanser programı 1971‘de oluĢturulmuĢ 1982‗de yeniden gözden 
geçirilerek yapılanmada düzenlenmeye gidilmiĢtir. Bu yeni düzenleme ile popülasyon servikal, 
meme, rektal, prostat ve deri kanseri için taranmaya baĢlanmıĢtır. Taramalar yıllık ve ücretsizdir. 
Tarama amaçlı kolonoskopi 56 yaĢ üstü bireylere yılda bir kez önerilmektedir (Ekim 2002‘den 
beri). Kadınlar için mamografi ile meme kanseri, erkekler içinde PSA ile prostat kanseri taraması 
kitle taraması Ģeklinde uygulanmaktadır.  

1980‘den beri kanser tedavileri federal hükümet tarafından koordine edilmekte ve bu 
koordinasyon içinde pek çok merkez, kurum ve kuruluĢ yer almaktadır.  
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Kanser merkezleri büyük üniversite hastaneleri kapsamında yer almakta, hem hasta tanı 
ve tedavisini gerçekleĢtirmekte hem de aynı zamanda kanser alanında araĢtırmaları 
sürdürmektedirler. Çok sayıda bölgesel hastanede de kanserle ilgili klinik hizmetler 
sürdürülmektedir.  

Tarama programları devam etmesine rağmen 90'lı yıllarda Almanya‘da meme kanserinde 
bir patlama yaĢanmıĢtır. Bu durum patolog ve radyologların niteliklerinde sorgulamaya 
gidilmesine neden olmuĢtur. 2000'li yıllarda ciddi bir tarama hareketi ve buna yönelik kalifiye 
uzman personel yetiĢtirilme programı baĢlatılmıĢtır. 2001 yılında 1994 de kabul edilmiĢ ve 
uygulanmakta olan Avrupa Önerileri  (Breast Screening According to The Avropean Guidelines 
Of 1994) yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiĢtir.  

Serviks kanseri açısından 20 yaĢ üzeri kadınlar yılda bir kez PAP smear ile 
taranmaktadır. 1971‘de ülkenin batısında uygulanmaya baĢlanan tarama programı 90'lardan 
itibaren ülkenin doğusuna da uygulanmaya baĢlamıĢtır. 

 
Almanya’ da Kanser Enstitüleri ve AraĢtırma Merkezleri 
Almanya‘da en büyük kanser araĢtırma merkezi olan Alman Ulusal Kanser AraĢtırma 

Merkezi The Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Alman AraĢtırma ve Eğitim 
Bakanlığına (BMBF) bağlıdır. BMBF kendi bünyesinde kanser araĢtırma merkezinin yanısıra pek 
çok enstitü, araĢtırma merkezi ve eğitim merkezini barındırır ve finanse eder. Federal Ġstatistik 
Ofisinin 2005 verilerine göre Federal Hükümet bu Bakanlık aracılığıyla araĢtırma geliĢtirmeye 
(R&D) 17,2 milyar avro , diğer özel kuruluĢlar ve Ģirketler 38,2 milyar avro  harcamıĢtır. R&D 
Almanya‘  da öncelikli alanlardandır. Bu miktar Almanya‘  da R&D, ye ayrılan fonun % 31‘ i 
Federal Ġstatistik Ofisine göre 2005‘de devlet fonundan: 

 Alman AraĢtırma Birliği (DFG): 1.4 milyar  avro, 
 Hermann von Helmholtz Ulusal AraĢtırma Merkezleri  Birliği  (HGF): 2.5 

milyar avro, bu birlik bünyesinde 15 araĢtırma merkezi ve enstitüyü barındırmaktadır. Kanser 
araĢtırma merkezi de bu birlik kapsamındadır. 

 Max Planck Enstitüsü (MPG) 1.2 milyar avro,  
 The Fraunhofer Society (FhG): 1.3 milyar avro ,  
 Leibniz Birliği Enstitüsü: 0.8 milyar avro,  
 Akademiler: 0.1 avro almıĢtır.  
Bunun yanısıra sivil araĢtırma enstitüleri 0.9 milyar avro ve diğer üniversite dıĢı 

merkezler ve kuruluĢlar da araĢtırma fonunun %  11‘  ini almıĢtır.  
BMBF bünyesinde kanser alanında önemli iki kuruluĢu barındırmaktadır. Bunlar Alman 

Kanser AraĢtırma Merkezi ve istatistiksel analizlerin yapıldığı verilerin toplandığı Max Planck 
Enstitüsüdür.  

 
Alman Kanser AraĢtırma Merkezi (The Deutsches Krebsforschungszentrum-

DKFZ) 
Alman Ulusal Kanser AraĢtırma Merkezi, Heidelberg‘de, Prof. Karl Heinrich Bauer 

tarafından 1964‘de Baden-Württemberg eyalet kararı ile kurulmuĢtur. 1975‘de merkez Ulusal 
AraĢtırma Merkezleri Birliğinin bir üyesi olmuĢtur (Association of National Research Centers-
Arbeitsgemeinschaft der Großforschungszentren, AGF) AGF 1995‘de (Hermann von Helmholtz 
Ulusal AraĢatrım Merkezleri Birliği Association of National Research Centers)‘ne dönüĢmüĢtür. 
Merkez aynı zamanda Deutsche Forschungsgemeinschaft - Federal Almanya AraĢtırmalar 
Konseyi  (DFG) üyesidir.   Bu merkez 1975‘den beri Almanya‘nın en önemli araĢtırma 
merkezidir. DKFZ'nin bilimsel misyonu kanserojen  mekanizmaların belirlenmesi, kanser risk 
faktörlerinin aydınlatılması, kanser önleme, tanı ve kanser tedavisindeki geliĢme ve bilgilerin 
sağlanmasıdır.  

Alman Kanser AraĢtırma Merkezi 1992‘den beri Sigaraya KarĢı Alman Koalisyonu 
(Birliği) üyesidir ve Koalisyonun yürütme kurulunun aktif bir üyesidir. Alman Kanser AraĢtırma 
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Merkezi 1997‘den beri kanser önleme konusunda idari bir birim de barındırmaktadır, bu birimin 
ana görevi  sigarayla savaĢ ve sigara kullanımının kontrolüdür. Merkez, 1997 ve 1999‘da sigarayla 
sınırlama ve yasakla ilgili 2 deklarasyonun da baĢlatıcısıdır. Merkez DSÖ-Geneva-ana merkez, 
DSÖ-Avrupa ofis-Kopenhang, Avrupa Sigarayla SavaĢ Ağı gibi kuruluĢlar ve ilgili derneklerle de 
iliĢki halindedir.   

 
Finansal Kaynak: 2003'den beri araĢtırma merkezleri Helmholtz Association'a (HGF) 

bağlı olarak yönlendirilmiĢ projeler Programı kapsamında desteklenmektedir. Kaynak pek çok 
araĢtırma merkezi tarafından yürütülen uzun süreli projelere yönlendirilmektedir.  Merkez %  90 
Federal Hükümet tarafından (eğitim, bilim, araĢtırma ve teknoloji bakanlıkları), %  10 da Baden-
Württemberg eyaleti (bilim, araĢtırma ve sanat bakanlıkları ) tarafından finanse edilmektedir. 
BağıĢlar, özel firma ve kuruluĢlar da destekleyici olarak yer almaktadır.   

 
Amaç: Temel amaç, kanser oluĢum mekanizmasının araĢtırılması ve kanser risk 

faktörlerinin tanımlanmasıdır. Bu araĢtırmaların sonuçları kanser önleme, tanı ve tedavi 
protokollerinin düzenlenmesinde kullanılmak üzere önerilmektedir ve yönlendirilmektedir. Alman 
Kanser AraĢtırma Merkezi yasalarla kontrol edilmekte ve daha önce de belirtildiği gibi Helmholtz 
Ulusal AraĢtırma Merkezleri Birliğinin bir parçası olarak yer almaktadır.  Ulusal bir araĢtırma 
merkezi olduğu için Alman devleti tarafından da maddi olarak desteklenmektedir. 
Heidelberg/Mannheim tümör merkezi ile de bağlantılıdır. 

 
Yönetim kurulu: Kurumun yönetim kurulunda en az birer tane ticari alanda çalıĢan 

bilimsel ve idari üye (direktör) bulunması zorunludur. Kurumun bilimsel temsilcisi aynı zamanda 
kurul baĢkanıdır. Üyeler 5 yıllığına bilimsel kurulun toplantısında güven kurulu tarafından seçilir. 
Yönetim kurulunun iĢ yükünde diğer bölümler ve alt elemanlar destek vermektedirler. 

 
AraĢtırma Merkezinin faaliyetleri aĢağıda sıralanmıĢtır:  
1. Kanser risk faktörleri ve epidemiyoloji- kanser kayıtçılığı: 
2. AraĢtırma programları: 
 Primer koruma 
 Erken tanı-tarama 
 Önleme-kemoprevention 
Epidemiyolojik çalıĢmalar, beslenme, biyoistatistikler ve tanı tedavide kullanılabilecek 

biyomarkerların belirlenmesi AraĢtırma Merkezinin görevleri arasındadır.  
Alman hükümeti farklı merkezler ve bakanlıkların kombine çalıĢması ile gelecek 20-30 

yılda kanser oranında %  30 iyileĢme sağlamayı hedeflemiĢlerdir. Bu amaca ulaĢmak için ; 
1. Entegre laboratuar, epidemiyolojik ve klinik çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, 
2. Mevcut dataların ve kayıtların derlenmesi, biyolojik örneklerin 

koleksiyonunun oluĢturulması, veri tabanlarının birleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesine öncelik 
kazandırılmıĢ, 

3. Genom, proteom ve biomarker araĢtırmalarının epidemiyolojik çalıĢmalara ve 
kliniğe entegrasyonuna baĢlanmıĢ, 

4. Eğitime önem verilmiĢ, 
5. Kanseri önlemeye yönelik ilaç çalıĢmaları desteklenmiĢ, 
6. Tanı ve araĢtırma programlarında kalite kontrolü ve erken tanıda etkinlik 

değerlendirmeleri yapılmaya baĢlanmıĢ, 
7. Biyoistatistik ve yöntem geliĢtirilmelerine destek verilmiĢtir.  

Bu çalıĢmaların çoğunluğu ve önemli bir kısmı DFKZ bünyesinde sürdürülmektedir.  
DFKZ'de halihazırda 7 araĢtırma grubu koordine olarak çalıĢmaktadır.   
1. Hücre ve tümör biyolojisi  
2. Yapısal ve fonksiyonel genomik 
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3. Kanser risk faktörleri ve önleme, epidemiyolojik kayıt sistemi, toksikoloji, 
çevresel faktörler, genetik analizler, biyoistatistik kısmı 

4. Tümör immünolojisi 
5. Görüntüleme ve radyoonkoloji 
6. Enfeksiyon ve kanser 
7. Translasyonel kanser araĢtırmaları- bu bölümde hem moleküler çalıĢmalar hem 

de ilaç ve klinik çalıĢmaların faz 1–4 çalıĢmaları sürdürülmektedir. 
Ana imkânları: 
1. Çok iyi bir bilgisayar bazlı merkez data kayıt ve depolama sistemi 
2. Kütüphane 
3. Biyoistatistik bölümü 
4. Biyoinformatik servisi 
5. Mikrobiyolojik tanı merkezi 
6. Genomik ve proteomiks üniteleri 
7. Hayvan bakım yerleri 
Federal Hükümetin açıklamalarına göre 2009 yılı itibari ile BMBF‘nin bütçesi 2008 yılı 

bütçesine ek olarak 730 milyon avro  arttırılacaktır.  
Genel yapısına bakıldığında Almanya‘  da kanser araĢtırmalarına çok önem verilmekte, 

fakat bu çalıĢmalar sadece bilimsel veri olarak değil ABD‘de de olduğu gibi biyoteknoloji alanında 
kullanılmaya yönlendirilerek ticari pazara da hizmet vermektedir. Bu haliyle Almanya, ABD‘den 
sonra AR-GE (R&D)‘ye en çok kaynak ayıran ülkeler arasında en önlerde yer almaktadır. 
Almanya, ABD‘den sonra en çok telif hakkı ve patent bildiren ülkedir. 

 
ÇEK CUMHURĠYETĠ  
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Sağlık hizmetlerinden sorumlu kurum Sağlık Bakanlığı‘dır. Sağlık Bakanlığı altında 

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, Ulusal Sağlık Yönetim Kurulu, Sağlık Bilgi ve Ġstatistik Enstitüsü, 
Ġlaç ve Teknoloji Kontrol Enstitüsü ile Sağlık Bakanlığı dıĢında sağlıktan sorumlu yapılar 
Parlamentoya ait komisyon (Sağlık ve Sosyal Politika Komisyonu), Akademik Enstitüler ve 
Bölgesel Kurumlardır. Çek Cumhuriyeti sağlık sisteminde Sağlık Bakanlığı üniversite 
hastanelerinin yönetiminden sorumluyken küçük hastaneler ise yerel kurumlar tarafından 
yönetilmektedir.   

2006 verilerine göre ülkede toplam nüfus 10,2 milyondur.  KiĢi baĢına düĢen gelir ise 
20.920 Dolardır.  Toplam sağlık harcamaları içinde genel yönetim sağlık harcamalarının payı 2005 
verilerine göre % 88,6, özel sağlık harcamalarının payı % 11,4‘ tür. KiĢi baĢı toplam sağlık 
harcaması 1.447 Dolar olup toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı ise % 7,1‘dir. 

Toplam sağlık harcamaları içinden kansere ayrılan pay % 6,5‘ tir. Her geçen yıl kanser 
için ayrılan payın arttığı görülmektedir. Çek Cumhuriyetinde yaĢam tarzı ve beslenme 
alıĢkanlıklarının belirgin bir Ģekilde kansere yol açan nedenler arasında yer alıyor olabileceği 
görülmektedir.  Bu bağlamda, kiĢi baĢı alkol tüketiminin yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) prevalansı 2003 
verilerine göre 12,99‘dur. Tütün kullanma oranı (prevalans) 2005 verilerine göre kadınlarda 25.4, 
erkeklerde ise 36,6‘dır. YetiĢkinlerde obezite görülme olasılığı (prevalans) 2002 verilerine göre 
kadınlarda 16,3, erkeklerde ise 13,7‘dir. 
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Tablo 92. Çek Cumhuriyeti ile Ġlgili Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 10189 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 20920 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 84 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 7 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 89 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 36 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık 
harcamalarının payı %  

88.6 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının 
payı %  

11.4 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal 
güvenlik kurumu harcamalarının payı %  

90.2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 1447 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  7.1 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin 
ölme olasılığı) Erkek/Kadın 

148/67 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) 
Erkek/Kadın 

4/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 4 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın 
altında ölüm olasılığı) 

4 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize 
edilmiĢ (her 100.000 kiĢi için) 

177 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 66/71 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  73/80 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 
yaĢ), prevalans 

12.99 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, 
prevalans, Erkek/Kadın 

13.7/16.3 2002 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

36.6/25.4 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 

Kanser Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Son yıllardaki geliĢmeler yukarıda belirttiğimiz gibi kanseri Çek Cumhuriyeti içinde 

sağlık sisteminin öncelikli sorun alanlarından biri haline getirmiĢtir.  Kanser, ölüm nedenleri 
arasında 2. sırada yer almaktadır. Ġstatistikler Çek Cumhuriyeti‘nde her yıl yaklaĢık 65.406 kiĢinin 
kanser hastalığına yakalandığını ve bunlardan 28.406‘sında hastalığının ölümle sonuçlandığını 
göstermektedir. Ölümlerin nedenlerine bakıldığında % 27‘sinin kanserden kaynaklandığı 
görülmektedir. 

Çek Cumhuriyetinde kanser insidansı hızlarına bakıldığında kadınlarda meme kanseri 
diğerlerine göre belirgin Ģekilde yüksektir. Onu rahim ve kolorektal kanser takip etmektedir. 
Kadınlarda meme kanser insidansı en yüksek olmasına rağmen AB (25 ülke) ortalamasının 
altındadır. Rahim kanseri insidans hızı ise AB (25 ülke) ortalamasının belirgin Ģekilde üzerindedir.  

Erkeklerde en yüksek kanser insidansı kolorektal ve takiben akciğer ve prostat kanserine 
aittir.  Erkeklerde kolorektal kanser oranları Avrupa ortalamalarının belirgin Ģekilde üzerindedir. 
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Çek Cumhuriyeti‘nde kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri meme ve 
takiben kolorektal iken erkeklerde akciğer ve takiben kolorektal kanserdir.    

Kanserden kaynaklanan yukarıda belirtilen sorunları çözmek amacıyla, Çek 
Cumhuriyeti‘ndeki durum ve ihtiyaçlar ile DSÖ‘nün Avrupa‘da Kanser Kontrol Programını 
GeliĢtirme ve Güçlendirme Stratejilerine uyumlu olarak 2003 yılında Çek Ulusal Kanser Kontrol 
Programı oluĢturulmuĢtur. Program, Çek Onkoloji Derneği (Czech Oncological Society),  League 
Against Cancer ve Sağlık Bakanlığı‘ndan temsilciler tarafından geliĢtirilmiĢtir ve Çek Onkoloji 
Derneği‘nin Yönetim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı‘nın Bilim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.  

Ulusal Kanser Programı kapsamında SVOD ( System for Visuliation of Oncology Data) 
adı altında toplumda kanserle iliĢkili risklerin tanımlanmasına baĢlanmıĢtır. Bu ağ portalı temel 
olarak ulusal kanser kayıtçılığının datasını oluĢturmakta kullanılmaktadır. Sağlık Enformasyon 
Kurumu ve Çek Cumhuriyeti istatistiklerinden gelen bilgiler kanser veri tabanında birleĢmektedir. 
Ulusal Kanser Programı‘ndan (NOR) bilgi toplama ve kayıt oluĢturma sistemi, tanımlanan tüm 
tümörlerin zorunlu olarak bildirilmesi ve bildirilerin kontrolüne dayanır. Bildiri formları hasta ve 
kanser tipi ile ilgili açıklamalardan oluĢur. NOR tarafından toplanıp kontrolü yapılan bildirimler 
Sağlık Enformasyon Kurumu ve Çek Ġstatistik Bürosu tarafından düzenlenir.  

Kanser Kontrol Programının hedefleri arasında kanser görülme sıklığı ve ölüm hızını 
azaltmak, kanser hastalarının yaĢam kalitesini arttırmak ve kanser tanı ve tedavisi için var olan 
kaynakların en iyi Ģekilde kullanımını sağlamak yer almaktadır.  Çek Cumhuriyeti‘nde meme, 
bağırsak ve rektal kanserlere yönelik erken tanı ve tarama programları aktif olarak devam 
etmektedir. Yakın gelecekte programlarda servikal kanser ve prostat kanserine yönelik yeni testler 
yer alacaktır.  

1966‘dan itibaren yılda bir kez kadınlarda serviks kanseri taraması yapılmakta ve bu 
program sağlık sigortası kapsamında devlet tarafından finanse edilmektedir. 

2002 yılında proje kapsamında 45-70 yaĢ arası kadınlarda mamografi ile 2 yılda bir 
meme tarama programı baĢlatılmıĢtır. 2006 yılı itibariyle kapalı alanlarda tütün kullanımı ve 18 
yaĢ altı bireylere tütün satıĢı yasaklanmıĢtır. 

Bu hedeflere iliĢkin strateji de Ģu Ģekilde Ģekillenmektir: Kötü huylu tümörlere karĢı tüm 
yurt gündeminin bir parçası Ģeklinde savaĢmak, AB ve DSÖ ortaklıkları ile uluslararası bir birlik 
ve uyum içerisinde olmak, maliyet kontrolü ile kansere karĢı savaĢta süreklilik, Ulusal Kanser 
Programı‘nın (NOP) göstergeleri, ürünleri, sonuçları, fonksiyonları ve verimliliğinin devamlı 
olarak değerlendirmesi ve bu değerlendirme ile gerekli yenileme ve düzeltmelerin yıllık olarak 
yerine getirilmesidir. 

Yukarıdaki hedef ve strateji çerçevesinde farklı politikaların hayata geçirilmesi 
planlanmıĢtır. Bunlar; okullarda kanserin önlenmesi eğitiminin desteklenmesi, birincil kanser 
korunmasının halka benimsetilmesi, öncelikle gençler ve kadınlar olmak üzere sigara içenlerin 
sayısının azaltılması, yaĢam Ģekli ve beslenmede olumlu değiĢimlerin desteklenmesi, meme, 
serviks ve kolon kanseri tarama programlarının uzun süreli çalıĢmasını ve denetiminin sağlanması, 
kanserlerin erken tanısının geliĢtirilmesi, koordinasyon aracı olarak Çek Cumhuriyeti‘ndeki kanser 
merkezlerinden bir kurul oluĢturulması, palyatif bakımın stabilizasyonunun sağlanması, evde 
bakımın geliĢtirilmesini sağlamak, hastaların tedavi sürecini ve yaĢam kalitesini gözlemlemek, 
Çek Cumhuriyeti Ulusal Kanser Kayıtçılığının süreklilik, stabilizasyon, geliĢtirilme ve pratik 
kullanımının desteklenmesi, kanser araĢtırmalarının desteklenmesi ve onkoloji alanında eğitime 
destek olunmasıdır. 

 
MACARĠSTAN 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler, Sağlık Bakanlığı 
Macaristan‘da sağlık hizmetlerinden sorumlu kurum Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık 

Bakanlığına bağlı üç genel sekreterlik ve bir de bakan kabinesi bulunmaktadır. Sekreterlikler ve 
onların alt birimleri Ģu Ģekildedir: 
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Finanstan sorumlu genel sekreterlik: Bütçe departmanı, politika geliĢtirme ve stratejik 
analiz departmanı ve idare hizmetleri departmanı bu sekreterliğe bağlıdır.  

Yasama ve ilaçlardan sorumlu genel sekreterlik: Ġlaç ve medikal cihazlar departmanı 
ve yasama ve idare departmanları bu sekreterlik altındadır.  

Sağlık politikası ve iç iĢlerinden sorumlu genel sekreterlik: Sağlık politikası 
departmanı, uluslararası ve Avrupa iĢleri departmanı ve sağlık güvencesi departmanı bu 
sekreterliğe bağlıdır.   

Bakanlığın faaliyetleri sağlık politikalarının uygulanmasına odaklanmıĢtır. Bu görevi 
yerine getirebilmek için sağlık bakanı sağlık ve sosyal hizmetler sistemini, bu alandaki bilimsel 
faaliyetleri ve araĢtırmaları, sosyal güvenlik hizmetleriyle ilgili sigorta ve emeklilik politikalarını 
düzenler ve koordine eder. Bunlara ek olarak bakan, Ulusal Sağlık Güvencesi Fonunu ve Ulusal 
Emekli MaaĢları Genel Müdürlüğünü yönetir. Hijyen, kamu sağlığı konuları ve hastalıkların 
önlenmesi ile ilgili her türlü programın geliĢtirilmesi bakanın sorumluluğundadır. Ulusal kamu 
sağlığı ve sağlık çalıĢanları hizmetleri, ulusal çaptaki sağlık hizmeti ajansları, ulusal enstitüler, 
yüksek eğitim kurumlarınca sağlanan sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri geliĢtirme araĢtırmaları 
bakanın kontrolü altındadır. Bakan aynı zamanda, Sosyal Politika Konseyi, Ulusal Sağlık Konseyi 
ve Ulusal Engelliler Konseyi‘nin üyesidir, Macar Tıp Birliği ve Macar Eczacılar Odası‘nın 
denetlenmesinden sorumludur. 

 

Ulusal Sağlık ve Sağlık ÇalıĢanları Hizmetleri 
BirleĢtirilmiĢ bir sağlık sistemi yönetimi uygulamak üzere faaliyetler gösteren bir kamu 

idare ajansıdır. Kamu sağlığı, epidemiyolojik çalıĢmalar, lisanslandırma, denetleme, sağlık 
koruma, eğitimi konuları sorumluluğu altındadır.  

 

Ulusal Sağlık Konseyi 
Uzun dönemli sağlık politikalarının belirlenmesi ve sağlık ve sosyal hizmetlerden 

faydalananların haklarının yerine getirilmesinden sorumlu bir yapıdır. Hükümetin sağlık politikası 
belirleme sürecine aktif olarak dahil olan bu yapı  görevini inisiyatifler ya da teklifler hazırlayarak, 
danıĢmanlık yaparak, kararların uygulanma süreçlerini denetleyerek ve değerlendirerek 
gerçekleĢtirir. Konseyin sağlık iyileĢtirme önceliklerinin belirlenmesinde önemli bir rolü vardır.  

 
Tıbbi AraĢtırmalar Konseyi 
Sağlık Bakanlığının teklifleri gözden geçiren, konsültasyon yapan ve karar hazırlığı 

yapan bir organıdır. Sağlık politikalarının tıp, eczacılık, araĢtırma ilgili alanlarında görüĢ bildirir, 
araĢtırma önceliklerinin belirlenmesinde rol oynar.   

Klinik denemeler ve insanlar üzerinde yapılacak biyomedikal araĢtırmaların tasarım ve 
uygulamasının etik standartlara uygunluğuna dair öneriler ve dokümanlar hazırlar ve bu 
faaliyetleri gözlemler. 

Macaristan geliĢmekte olan bir ülkedir, görece az nüfusa sahip ve kamunun sağlık 
sektöründe etkin olduğu bir ülkedir. Macaristan‘ ın nüfusu 2006 yılı verilerine göre 10 milyondur. 
KiĢi baĢına düĢen gelir 16.970 Dolardır. Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi 
sağlık harcamalarının payı 2005 verilerine göre % 70,8, özel sağlık harcamalarının payı ise          
% 29,2‘dir. Kamu harcamalarının % 90‘ ı sosyal güvenlik sistemi tarafından harcanmaktadır ki bu 
da kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemini iĢaret etmektedir. Bununla birlikte, kiĢi baĢı toplam 
sağlık harcaması 1329 dolar olup toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı % 7,8‘dir. 
Ülkede özellikle erkeklerde tütün kullanma hızı oldukça yüksektir. YaĢam beklentisine 
bakıldığında ise erkeklerde görece düĢük bir rakam görülmektedir. Ancak bebek ve anne ölüm hızı 
gibi istatistiklerde geliĢmiĢ ülkeler gibi düĢük hızlarla karĢılaĢılmaktadır. Kanser nedeniyle ölüm 
hızı ise diğer örnek ülkelere göre oldukça yüksektir. Macaristan her iki cinsiyet açısından da tütün 
kullanma alıĢkanlığının çok yüksek olduğu bir ülkedir bu durum kanser verilerine de yansımıĢtır. 
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Macaristan’da Kanser ve Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Macaristan‘da tütün kullanımı ve alkol tüketimi önemli toplumsal sorunlardandır zira 

Macaristan Avrupa sigara ve alkol kullanımında önde gelen ülkelerdendir. Bu durum yüksek 
akciğer, dudak, ağız ve lareinks kanseri insidanslarıyla yakından iliĢkilidir. 2003 yılında 
Macaristan‘da kadınlar meme ya da kolorektal kanserden ziyade akciğer kanserinden ölmüĢtür. 

Merkezi Ġstatistik Ofisi‘ne göre Macaristan‘da 1,6 milyon erkek ve 1 milyon kadın sigara 
kullanmaktadır, gençlerde de sigara kullanımı olumlu bir tablo çizmemektedir. Erkeklerde sigara 
kullanımına bağlı mortalite 1999 yılında erkeklerde % 26 ve kadınlarda % 9‘dur.  

Uluslararası bir karĢılaĢtırma yapılacak olursa Macaristan‘da alkol tüketimi de yüksektir 
ve bu sağlık sistemi ve toplum için büyük bir yüktür. Zira bu iki faktör bir araya geldiğinde 
Macaristan‘daki kansere bağlı mortalitenin % 40 ila 50‘sinin nedenini teĢkil etmektedir. Obezite, 
kısıtlı fiziksel aktivite ve düzenli beslenmeme gibi kalitesiz yaĢam koĢulları da Macaristan‘da 
kanseri tetikleyen etkenlerdendir. Bu koĢullar altında izleyen yıllarda özellikle akciğer kanserine 
bağlı ölümlerin ve kanser insidans prevalanslarının artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.  

 
Tablo 93. Macaristan Ġle Ġlgili Temel Sağlık Göstergeleri 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 10058 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 16970 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 79 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 92 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 30 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

70.8 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  29.2 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

90.2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 1329 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  7.8 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

249/104 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 6/5 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 6 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

7 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

201 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 62/68 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  69/78 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 13.6 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 17.1/18.2 2004 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 45.7/33.9 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Macaristan‘  da en yüksek kanser insidansına kadınlarda meme ve yakın hızlarda rahim 

ile kolorektal kanser sahip iken erkeklerde, akciğer, kolorektal ve takiben prostat kanseri en 
yüksek insidanslara sahiptir. Macaristan‘da kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri 
diğer ülkelerden farklı olarak ilk sırada akciğer, sonrasında meme ve takiben kolorektal kanser 
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iken erkeklerde akciğer, kolorektal ve takiben prostat kanseridir.   Macaristan tütün kullanım 
oranının çok yüksek olduğu ve buna bağlı akciğer kanserinin en yüksek olduğu ülkedir. Tüm 
kanser türlerine baktığımızda da Macaristan erkek kanser insidansları açısından AB ülkelerinde ilk 
sırada yer almaktadır. 

 

Ulusal Kanser Programı  
Yukarıda bahsedilen kanser insidans ve mortalitelerini mümkün olan en kısa zamanda 

azaltmak amacıyla hükümet DSÖ‘nün önerdiği çerçeveyi benimsemiĢtir ve Macaristan 2006 
yılında kendi Ulusal Kanser Programı‘nı yayınlamıĢtır. Bu programın nihai hedefleri 
prevalanslarda azalma, hasta bakımında iyileĢme, hasta ve hasta yakınlarının hayat kalitelerinde 
artıĢ, mortalitelerde azalma ve terminal hastalara daha yüksek hayat kalitesi, daha iyi bakım ve 
destek sağlanmasıdır. 

 
Ulusal Kanser Programının hedefleri Ģunlardır: 
1. Toplumu bilinçlendirmek suretiyle, kanserin ortaya çıkmasına neden olan 

etkenlerin kontrolü, birincil korumanın etkinleĢtirilmesi (Devam etmektedir.) 
2. Tümörlerin mümkün olan en erken safhada teĢhis edilebilmesi için tarama 

programlarının yaygınlaĢtırılması ve halkın bilinçlendirilmesi (Devam etmektedir.) 
3. Kanser tedavi merkezlerini birleĢtirilmiĢ bir sistem içinde düzenlemek yoluyla 

kanser hizmetlerini Avrupa ile aynı seviyeye çıkarmak ve kanser hastalarının aldığı hizmetlerin 
iyileĢtirilmesi (Tamamlanma tarihi: 2006/2007) 

4. Birincil sağlık hizmetlerini kanser hizmetlerini de kapsayacak Ģekilde 
geliĢtirmek ve erken tanıyı kolaylaĢtırmak (Tamamlanma tarihi: 2006) 

5. Tümör teĢhisi ve tıbbi bakım için gerekli koĢulların iyileĢtirilmesi 
(Tamamlanma tarihi: 2006/2007/2010) 

6. Ameliyat tekniklerinin iyileĢtirilmesi yoluyla kanser hastalarının hayat 
kalitelerinin arttırılması (Tamamlanma tarihi: 2012) 

7. Radyoterapi olanaklarının iyileĢtirilmesi (Tamamlanma tarihi: 2006/2013) 
8. Ġlaç ve biyolojik tedavi imkânlarının iyileĢtirilmesi (tamamlanma 

tarihi:2006/2010) 
9. Onkoloji merkezleri ve yerel kanser bakım merkezlerinin entegrasyonu yoluyla 

hasta bakımının yapılabilmesi ve hasta yönetiminde etkinliğinin arttırılması (Tamamlanma tarihi: 
2006/2007) 

10. Yerel ve ulusal çapta merkezler kurarak hastalara fırsat eĢitliği sağlanması 
(Tamamlanma tarihi: 2006/2007) 

11. Kanser hizmetlerinin koordinasyonu için gerekli bilgi sistemlerinin 
geliĢtirilmesi, kanserle ilgili istatistiklerin güvenilirliğinin sağlanması (Tamamlanma tarihi: 
2006/2008)  

12. Kanser hastalarının ve ailelerinin topluma entegrasyonunun sağlanması 
amacıyla rehabilitasyon Ģemalarının geliĢtirilmesi (Tamamlanma tarihi: 2007/2009) 

13. Ülke çapında bir hospis ağı kurulması (Tamamlanma tarihi: 2006/2010) 
14. Sağlık çalıĢanlarına Avrupa standartlarında eğitim verilmesi (Tamamlanma 

tarihi: 2006/2007)  
15. Kanser hizmetlerinde kalite kontrolünün sıkılaĢtırılması (Tamamlanma tarihi: 

2006/2007) 

 
 Macaristan’da Kanser Hizmetleri 

Birincil Koruma: Daha öncede bahsedildiği gibi tütün kullanımı ve kiĢilerin düzensiz 
hayatlar sürmeleri Macaristan‘daki kanser insidanslarının yüksek olmasının birincil sebebidir. 
Tütün kullanımı ile mücadele ve tütün kullanmayanların korunması birincil koruma 
programlarının temel direklerindendir. Macaristan‘ ın Avrupa Birliği‘ne katılmasıyla birlikte genel 
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tütün kontrol ölçütlerinin uygulamaya girmesi söz konusu olmuĢtur. Tütünsüz Avrupa için 
VarĢova Deklarasyonu ile 2002 yılında tütün ürünlerinin promosyonu yasaklanmıĢ, tütün 
ürünlerine vergilendirme yapılmıĢ, tütün karĢıtı kampanyalar düzenlenmiĢ ve tütünsüz kamu 
alanları oluĢturulmuĢtur. 

2003 yılında Macaristan DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve AntlaĢması‘nı imzalamıĢtır. Bu 
antlaĢmayla tütün mamullerine eriĢim zorlaĢtırılmıĢ, sağlık programlarının önleyici ve 
bilgilendirici kapsamları geniĢletilmiĢtir. Tütünle mücadeledeki yaygınlaĢan çabalara rağmen 
Macar halkı sigarayı bırakma konusunda henüz ikna olmamıĢtır. Bu konuda yukarıda bahsedilen 
yasaların yürürlüğe girmesi, önleme çalıĢmaları ve tütün karĢıtı kampanyalar,  bağımlılara sigarayı 
bırakmak için profesyonel destek hizmetleri sunulması ve vergilerin arttırılması planlanmıĢtır. 
Sigara kullanım oranlarında bir değiĢme olmasa dahi tütünsüz bir hayatın daha prestijli olduğunu 
düĢünen bir kamuoyu oluĢturulmuĢtur.  

Ġkincil Koruma: ―Sağlıklı Bir Ulus Ġçin‖  isimli kamu sağlığı programı çerçevesinde 
2001 yılında baĢlatılan düzenli mamografi taramaları 2002 ve 2003 yıllarında da devam etmiĢtir. 
2006 yılında ülkede 39 tarama merkezi ve taramaları yaygınlaĢtırmak için gezgin otobüsler 
bulunmaktadır. Amaç risk grubundaki kadınların % 80‘ inin taranmasıdır ve 2003 yılı taramasına 
davet edilen kadınların % 43‘ü katılmıĢtır. 

25-65 yaĢları arasındaki kadınlar Macaristan‘da uzun yıllardır servikal taramaya 
alınmaktadır, sonuçlar negatif çıkarsa 3 senede bir jinekolojik muayeneye tabii tutulmaktadırlar. 
Yeterli sayıda sitoloji laboratuarı mevcuttur. 

50-70 yaĢlar arasındaki kadın ve erkekler kolorektal tarama için hedef gruptur. 
Modellemeler tamamlandığında ve gerekli endoskopik donanım sağlandığında bu sistem tüm 
Macaristan‘da yaygınlaĢtırılacaktır.  

Tarama programları geliĢtirmek ve kiĢilerin bu programlara katılımını sağlamak Ulusal 
Sağlık ve Sağlık ÇalıĢanları Servisi‘nin görevidir. 

Macaristan‘da kanserin erken teĢhisi için gerekli olan testler, biyopsi ve görüntüleme 
imkânları ve bunları gerçekleĢtirecek personel kısıtlıdır. Bu durum Ulusal Kanser Programı‘nda da 
ele alınmıĢtır. 

Tedavi: Ülke çapında mevcut tüm sağlık hizmeti sunucuları, kanser tedavisi ile 
ilgilenmektedir. Bu kurumlar uzmanlık ve kapasitelerindeki farklılıklar nedeniyle farklı 
seviyelerde hizmet sunabilmektedir. Bu durumda kanser hastalarının aldıkları hizmetler arasında 
bölgeye ve merkezin olanaklarına göre büyük uçurumlar oluĢmaktadır. Bu bölgesel eĢitsizliklerin 
nedenleri: onkoloji ekiplerinin eksikliği, radyoterapi donanımının yetersizliği, rekonstrüktif cerrahi 
kısıtlılığı, ağrı kliniklerinin sayıca azlığı, yetersiz hospis imkânları, sürekli kayıtçılığın 
yetersizliğidir. 

Sürekli kanser hizmetleri 1950‘ li yılların baĢında, devlet kaynaklarını kullanarak ve 
merkezi yönetim kontrolünde ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde 86 onkolojik sürekli bakım merkezi 
ülkeye yayılmıĢtır, fakat bu merkezlerde yeterli donanım ve personel bulunmadığından tekrar 
yapılandırılmaları gerekmektedir.  

Mevcut 1.700 onkoloji yatağı farmakolojik tedavi ve radyoterapi gören hastalar için 
kullanılmaktadır. Bu rakam da oldukça yetersizdir. 

Macaristan‘  da kanserle iliĢkili çalıĢmalar hiyerarĢik bir ağ Ģeklinde Ulusal Onkoloji 
Enstitüsü tarafından yönetilmektedir. Bu ağa aile hekimleri, yerel merkezler, devlet hastanelerinin 
onkoloji departmanları üniversitelerin klinik onkoloji bölümleri de dahildir. 

 
Mevcut Onkoloji Sürekli Bakım Merkezlerinin görevleri:  

 Aile hekimleri, ilgili sağlık servisi, Ulusal Kamu Sağlığı ve Sağlık ÇalıĢanları 
Hizmetleri ve uzman kanser hekimleri arasında profesyonel bir birlik oluĢturmak 

 Birincil koruma, ikincil (bir program çerçevesinde olmayan) tarama, 
rehabilitasyon ve palyatif bakım hizmeti sağlamak    
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TaĢra Kanser Merkezlerinin görevleri:   

 Tümör Ģüphesiyle kendilerine baĢvuran hastaların mutlaka onkolojik 
muayeneden geçmesinin sağlanması   

 Multidisipliner onkoloji ekiplerinin organizasyonu ve yönetimi 

 Onkoloji protokollerine uygun tedavi gerçekleĢtirilmesi  

 Gerektiğinde onkoloji konsültasyonu yapmak 

 Aile hekimlerine konsültatif destek vermek 
 

Ulusal Onkoloji Enstitüsünün görevleri:  

 Macaristan kanser hizmetlerini,  bölgesel ve taĢra düzeyindeki onkoloji 
merkezlerini koordine etmek ve kanser ağlarına yöntem önermek, sağlıkla ilgili eğitim veren 
kurumlara el kitapları ve protokoller hazırlamak, tedaviye eriĢim fırsatlarını eĢitlemek. 

 Gerek duyulduğunda yurt dıĢında tedavi olanaklarını incelemek 

 Gerek duyulduğunda Macaristan onkolojik araĢtırmalarına ve uluslararası iĢ 
birliği programlarına katılmak 

 Onkoloji tedavisindeki son geliĢmelerin Macaristan'da uygulanmasını 
sağlamak 

 
Sivil Toplum Örgütleri 
Macaristan Kanser Kontrol Derneği, Ulusal Kanser Hastaları Federasyonu ve Ġnsanlık ve 

Yarınlar için Kanserle Mücadele Derneği gibi sivil toplum kuruluĢları halkın sağlık açısından 
bilinçlendirilmesi noktasında önemli katkıda bulunurlar. Kamu sağlığı programlarının uygulamaya 
geçirilmesi aĢamasında, kanser hastalarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmaları 
çalıĢmalarında rol oynarlar.   

 
Kanser Kayıtçılığı 
Ulusal Kanser Kaydı 
2000 yılında Dünya Bankası‘nın ―Close the Gap‖ programı çerçevesinde uluslararası 

standartlarda kurulan Kanser Kayıt Merkezi kendisine 198 kanser merkezi tarafından bildirilen 
vakaları kayıt altında tutmaktadır. Disiplinli bir Ģekilde bildirim yapıldığından dolayı veri eriĢimi 
iyileĢmektedir. Bu kayıt merkezinin güvenilirliğini arttırmak amacıyla hayatta kalma verilerinin de 
toplanması ve kanser raporları hazırlamak üzere analizlerin yapılmaya baĢlanması 
hedeflenmektedir. Böylelikle yürürlüğe konulan kanser programının baĢarısı takip edilebilecektir.   

  

Macaristan'da Kanser Hizmetleri ve BiliĢim Teknolojisi 
Macaristan'da hastaların tedavi edildikleri merkezlerde biliĢim için gerekli yapılanmanın 

ve donanım sağlanması için bir çalıĢma yapılması gerektiği düĢünülmüĢtür. BaĢlangıç adımı eldeki 
imkanların yeni bakıĢ açısının ihtiyaçlarını karĢılamaya uygun biçimde değerlendirilmesi olarak 
planlanmıĢtır fakat ileride biliĢim teknolojisi sistemlerinin yenilenmesi gerekeceği de belirtilmiĢtir. 

Bu amaçla Macaristan AB tarafından finanse edilen AVROCHIP projesine katılmıĢtır. 
Projenin amacı 25 üye ülkenin mortalite ve morbidite, birincil ve ikincil koruma verilerini 
toplamak ve analiz etmektir.  

 
Ulusal Onkoloji Enstitüsü 
Ulusal Onkoloji Enstitüsü hükümete bağlı bir ajans olarak iĢleyen kapsamlı bir kanser 

merkezidir. Macaristan‘da kanserle ilgili her aĢamadaki çalıĢmaları düzenlemektedir. Enstitü 
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Güvencesi Fonu tarafından finanse edilmektedir. BağıĢlar ve endüstri 
de yapılan projeleri desteklemektedir. Enstitü Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen politik 
önceliklerin gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli yasaları hazırlar, ülkedeki klinik kanser 
uygulamalarını geliĢtirir. Bu uygulamalar enstitü içindeki bağımsız bir komite tarafından 2 ila 3 
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yılda bir geliĢtirilir, enstitü dıĢından bir danıĢma grubu tarafından da değerlendirilir. GeliĢtirilen 
klinik kanser uygulamaları bakanlığa iletilir, uygun görüldüğü takdirde bakanlığın dergisinde 
yayınlanır. Hastanelerde uygulamaların takibini kanser denetçileri gerçekleĢtirir.  

Ulusal Onkoloji Enstitüsü ülke çapında ve bölgesel seviyedeki onkoloji merkezlerini 
koordine eder ve kanser tedavisi ağları kurmak için yöntem önerir. Ayrıca üniversitelerle iĢ birliği 
içinde kılavuzlar ve protokoller hazırlamakta ve profesyoneller için yol göstericilik yapmaktadır. 
Gerekli olduğu takdirde Macaristan onkoloji araĢtırmalarına katılım gösterir ve uluslararası iĢ 
birliği için devreye girer. Yeni geliĢtirilen onkolojik tedavi yöntemlerinin Macaristan‘da 
uygulanmasını sağlar.  

Macaristan Onkoloji Enstitüsünde 143 hekim, 173 kanser hemĢiresi, 243 sağlık çalıĢanı, 
58 diğer alanlardan uzmanlar, 323 teknik ve idare kadro personeli çalıĢmaktadır. 

 
POLONYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Polonya Sağlık Sisteminde 2005‘ ten itibaren yönetim ve finans iĢlevleri, Sağlık 

Bakanlığı, Ulusal Sağlık Fonu ve Bölgesel Özerk Ġdareler tarafından yönetilmektedir. Bu sistemin 
organizasyon Ģemasına bakıldığında merkezi yapının iki ana temel üzerine oturduğu 
görülmektedir. Bu kollar Hükümete bağlı olan hem Sağlık Bakanlığı hem Ulusal Sağlık Fonudur. 
Sağlık Bakanlığı altında halk sağlığı yerel merkezleri, ulusal lisansüstü eğitim merkezi ulusal 
merkezler ve araĢtırma birimleri bulunurken Ulusal Fonun altında ise merkez büro ve fon Ģubeleri 
bulunmaktadır. Buna ek olarak bölgesel özerk birimler diğer sağlık hizmetlerinden sorumludurlar. 

Polonya orta gelir seviyesine sahip, geliĢmekte olan diğer yeni üye Avrupa ülkelerinde 
gözlenen sağlık göstergelerine sahiptir. Ülkenin toplam nüfusu 2006 verilerine göre 38,1 
milyondur. KiĢi baĢına düĢen gelir miktarı 14.250 ABD dolar‘dır. 2005 verilerine göre toplam 
sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı %  69,3 ve özel sağlık 
harcamalarının payı %  30,7‘dir. Kamu harcamalarının içinde genel sağlık sigortası harcamalarının 
payı % 83,6 düzeyindedir. KiĢi baĢına düĢen toplam sağlık harcaması ise 844 Dolardır. Toplam 
sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı 2005 verilerine göre % 6,2‘dir ve bu da geliĢmiĢ ülke 
düzeyinin altındadır.  

Tütün ve alkol kullanımı ile obezitenin kanser için risk faktörü oluĢturduğu göz önünde 
bulundurularak Polonya‘nın oranlarına bakıldığında kiĢi baĢı alkol tüketiminin yetiĢkinlerde (>=15 
yaĢ) prevalansının 2003 verilerine göre 8,09 litre olduğu, tütün kullanma oranının (prevalans) ise 
kadınlarda 27,2, erkeklerde ise 43,9 gibi yüksek değerlerde olduğu görülmektedir. Obezite 
görülme olasılığı ise düĢüktür. YetiĢkinlerde obezite görülme olasılığı (prevalans) 2001 verilerine 
göre kadınlarda 19,9, erkeklerde ise 15,7‘dir. 

 
Polonya’da Kanser  
Kanser hastalığı Polonya sağlık sistemi için her geçen gün önem kazanmaktadır. YaĢ 

gruplarına göre standardize edilmiĢ 2002 verilerine göre,  kanser nedeniyle ölüm hızı her 100.000 
kiĢi için 180‘dir. Polonya‘da ölüm nedenlerine bakıldığında % 24 oranında kanser olguları ile 
karĢılaĢılmaktadır. Bu da kanseri hastalık nedeniyle ölümler arasında kardiyovasküler hastalıklar 
ardından en önemli ikinci ölüm nedeni yapmaktadır. Kanser ve kardiyovasküler hastalıklar 
kaynaklı ölüm hızlarının toplamı diğer nedenlerden kaynaklanan ölüm hızına yaklaĢık olarak eĢit 
olmaktadır. IARC rakamlarına bakıldığında kanser toplam kanser insidanslarında 1980-2002 
döneminde kadınlarda % 28‘ lik, erkeklerde ise % 23‘ lük bir artıĢ görülmektedir. Ancak rakamlara 
yaĢlanmanın etkisi arındırılmıĢ olarak bakıldığında, hem erkekler hem de kadınların kanser 
insidanslarında son gözlem itibari ile bir durağanlaĢma görülmektedir. 

Polonya‘da kanser insidans hızlarına bakıldığında meme kanseri belirgin Ģekilde en 
yüksek hıza sahiptir. Onu takip eden rahim kanseridir. Rahim kanseri Polonya insidans hızları AB 
(25 ülke) insidans ortalamasının üzerindedir.  Meme kanseri Polonya‘da en yüksek insidans hızı 
olarak görülmesine rağmen AB (25 ülke) ortalamasının belirgin Ģekilde altındadır. 
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Erkeklerde en yüksek kanser insidans hızına sahip kanser türü akciğer kanseridir ve onu 
prostat ve kolorektal kanser izlemektedir.  Erkeklerde akciğer kanseri insidans hızı AB (25 ülke) 
ortalamasının üzerinde görülmektedir. Bununla birlikte mide kanser insidans hızı yaklaĢık olarak 
AB (25 ülke) ortalamasının iki katıdır.  

 
Tablo 94. Polonya ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Gösterge Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 38140 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 14250 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 52 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 3 2005 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 52 2005 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2005 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 20 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

69.3 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  30.7 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

83.6 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslararası Dolar) 844 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  6.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

209/79 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 7/5 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 8 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

7 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

180 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 63/68 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  71/80 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 8.09 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 15.7/19.9 2001 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 43.9/27.2 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Polonya‘da kansere bağlı mortalite nedenleri arasında kadınlarda ön sıralarda akciğer, 

meme ve takiben kolorektal kanser gelirken erkeklerde baĢlıca nedenler arasında akciğer ve 
takiben kolorektal kanser gelmektedir. Erkeklerde akciğer kanseri mortalite hızı AB (25 ülke) 
ortalamasının belirgin Ģekilde üzerindedir.    

 
Polonya’da Kanser ve Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Polonya‘da ilk ve ikinci kanser kontrol programları 1924 ve 1952 yıllarında 

oluĢturulmuĢtur. Bu planlarda en çok üzerinde durulan ve faaliyete geçirilen kanser vakalarının ve 
kanserden ölümlerin zorunlu olarak raporlanması ve kaydının tutulmasıdır. 3. kanser kontrol 
programı ise (1976-1990) üç farklı sistem tarafından oluĢturulmuĢtur. Bunlardan birincisi Maria 
Sklodowska-Curie Memorial Kanser Merkezi, ikincisi Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (COC) ve 
üçüncüsü de hastanelerdeki kemoterapi ve radyoterapi üniteleridir. Yeni bir program ise 2002 
yılında Polonya Onkoloji Birliği tarafından hazırlanmıĢtır, program üzerinde hala tartıĢılmaktadır 
ve henüz baĢlatılamamıĢtır. 
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Polonya‘da kanser kayıtçılığı bütün ülkede yaygınlaĢtırılmıĢ olup Ulusal Kanser Kayıt 
sistemi tarafından kanser kayıtları tutulmaktadır. Popülasyona dayalı Warsaw Kanser Kayıt sistemi 
1963‘ te kurulmuĢtur. 

Polonya‘da 1998 yılına kadar palyatif bakım için kapsamlı bir program 
oluĢturulmamıĢtır. 1998‘de Ulusal Palyatif Bakım Hizmetleri Komisyonu ‗Palyatif Bakımı 
GeliĢtirme Programı‘nı sunmuĢtur ve program Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıĢtır.   

Polonya‘da 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra erkeklerde ve kadınlarda akciğer kanseri 
mortalitesi hızla artmaya baĢlamıĢtır. Bunun ortaya çıkmasında en büyük etkenin sigara olduğunun 
görülmesi ile birlikte bu etkenle ilgili çalıĢmalar yapılmıĢ ve 1995‘ te ‗Tütünün Etkilerine KarĢı 
Halk Sağlığını Koruma‘  amacı ile yasa çıkarılmıĢtır. Yasa ile birlikte sağlık merkezlerinde, 
okullarda ve diğer eğitim kurumlarında, iĢ yerlerinin kapalı kısımlarında sigara içi lmesi 
yasaklanmıĢtır. Sağlık merkezlerinde, eğitim kurumlarında, spor merkezlerinde ve 18 yaĢından 
küçüklere sigara satıĢı yasaklanmıĢtır. Sigara paketlerinin üzerine sağlık ile ilgili uyarılar 
yazılmasına karar verilmiĢtir. 

Polonya‘da kanserle mücadele politikaları çerçevesinde çeĢitli kanser merkezleri ve 
bunlardan oluĢan bir Kapsamlı Onkoloji Merkezleri birliği ve kanser enstitüleri bulunmaktadır. 
Bunlardan en aktif ve fonksiyonel olanı Curie Onkoloji Enstitüsü‘dür. 

 
Curie Onkoloji Enstitüsü  
Curie Onkoloji Enstitüsü 1932‘de Polonya Hükümeti ile iĢ birliği halinde Radyum 

Enstitüsü olarak kurulmuĢtur. 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra adı Maria Sklodowska-Curie Onkoloji 
Enstitüsü olarak değiĢtirilmiĢtir. Günümüzde Polonya Sağlık Bakanlığının sağlık enstitüsü olarak 
kanser araĢtırma ve tedavileri üzerine uzmanlaĢmıĢtır. Kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi 
tedavi ve palyatif bakım hizmetlerini sunmaktadır. Klinik kanser araĢtırmalarını sürdürmekte ve 
epidemiyoloji çalıĢmalarını yürütmektedir. Merkezde 503 tam zamanlı, 32 yarım zamanlı olmak 
üzere 535 personeli vardır (2005). Bu merkez verilerine göre 2005 yılında Polonya‘  da 7389 yeni 
kanser tanısı konulmuĢ, yaklaĢık 18.758 kanser hastası takip edilmiĢtir. Bu merkezde hasta tanı, 
hastanede yatarak ve ayaktan tedavi hizmetleri de verilmektedir. Onkoloji alanında profesyonellere 
kısa dönem kurslar Ģeklinde eğitim hizmeti de sunulmaktadır. Epidemiyolojik verilerin (3.2 milyon 
popülasyondan alınan verilere dayanan) eldesi retrospektif ve prospektif çalıĢmaların sonuçlarının 
analiziyle gerçekleĢtirilmekte ve topluma dayalı kayıtçılık sistemi uygulanmaktadır. 

 
SLOVENYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Slovenya sağlık sisteminin günümüzdeki yapılanmasının temelinde tarihsel süreçler ve 

ülkenin 1992 yılında yaptığı sağlık sistemi ilgili yasalar yatmaktadır. Ülkede yerleĢmiĢ bir sigorta 
sistemi bulunmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinin özelleĢmeye baĢlaması ve bazı idari iĢlerin profesyonel kuruluĢlara 
devredilmesi sonucu Slovenya sağlık sisteminde desantralizasyon ve deregülasyon meydana 
gelmiĢtir. 
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ġekil 154. Slovenya Sağlık Sistemi 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
 

Slovenya‘da sağlık hizmet sunumundan politik olarak Sağlık Bakanlığı sorumlu olsa da 
parlamentoya bağlı sağlığa iliĢkin kurullar da sağlık politikası oluĢumunda büyük önem 
taĢımaktadır.  Slovenya sağlık sistemi Ģekil 154‘de gösterilmiĢtir. 

Slovenya Ulusal Sağlık Sistemi‘nde karar alma ve politika tasarım sürecinde aktif rol 
alan kurumlar temel olarak hükümet veya parlamentoya doğrudan bağlı olan kamu kurumlarıdır. 
Organizasyon Ģemasında da gösterilen bu kurumların görevleri Ģunlardır:  

Ulusal Sağlık Kurulu: Ulusal Sağlık Kurulu hükümete danıĢmanlık görevi yapar ve 
hükümet ve parlamento gündeminde sağlık konusunu idame ettirir. Sağlık politikalarının 
geliĢtirilmesini sağlar, yasa teklifinde bulunur. 

Sosyal ĠĢler, Aile, ĠĢ Konuları ve Sağlıktan Sorumlu Parlamento Komitesi: 
Parlamento için yasa teklifleri hazırlar. 

Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığının görevleri sağlık bakımı ve koruması konusunda 
yasal düzenlemeler hazırlamak ve yasanın yürürlüğe konulmasını denetlemektir. Bakanlığın 
eylemleri sağlık korumasıyla birincil, ikincil ve üçüncül düzeylerde ilgili olduğundan finansmanı 
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da kapsar. Bakanlık  kamu sağlığını takip eder, kamu sağlığı programları hazırlar ve kiĢilerin 
sağlık konusunda eğitilmesini sağlar. Ġlaç ve tıbbi malzemelerin üretimini, ithalat ve ihracatını 
denetler,  kimyasalların kullanım ve üretimlerini düzenler.  

Sağlık Konseyi: Sağlık Konseyi sağlık koruma konusunda en yüksek eĢgüdüm 
otoritesidir. Bakana tavsiyelerde bulunur, fizibilitelerine göre sağlık programlarının içeriklerini, 
sağlık koruma hizmetlerine eriĢimin geliĢtirilmesini formüle eder. Sağlık Konseyi Sağlık Bakanlığı 
merkezlidir ve sağlık meslekleri profesyonelleri, akademisyenler ve sağlık konusuyla ilgili diğer 
uzmanlık alanlarından (ekonomi, sistem organizasyonu) uzmanlardan meydana gelir. Konsey 
kendi uzmanları dıĢında ayrıca ulusal uzman gruplarıyla da iĢ birliği içinde çalıĢır. Uzman grupları 
her tıp uzmanlık alanından profesyoneller tarafından oluĢturulur ve tam özerk yapıdadırlar. Ulusal 
politikaların belirlenmesinde bu grupların da söz hakları vardır. ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlar 
tarafından Konseye aday gösterilen kiĢiler hükümet tarafından onanarak konseye kabul edilirler.  

Slovenya‘da kanserle mücadeleyi temel olarak Sağlık Bakanlığı yürütmektedir. Ancak 
Ulusal Onkoloji Enstitüsü, Ulusal Onkoloji DanıĢma Kurulu, Sağlık Konseyi de kanserle mücadele 
kapsamında görev almaktadır.   

Slovenya'nın sağlık harcama yapısı ve diğer sağlık göstergeleri Doğu Avrupa ülkeleri ile 
benzerlik göstermektedir. 2006 verilerine göre ülkenin toplam nüfusu yaklaĢık 2 milyon ve kiĢi 
baĢına düĢen gelir miktarı 23.970 Dolardır. 2005 verilerine göre toplam sağlık harcamaları içinde 
genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı %  72,4 ve özel sağlık harcamalarının payı              
%  27,6‘dır. Kamu harcamalarının içinde genel sağlık sigortası harcamalarının payı % 93,2 
düzeyindedir. KiĢi baĢına düĢen toplam sağlık harcaması ise 4724 Dolardır. Toplam sağlık 
harcamalarının GSYĠH içindeki payı 2005 verilerine göre % 8,5‘dir ve bu da geliĢmiĢ ülke 
düzeyinin altındadır. Tütün ve alkol kullanımı ile obezitenin kanser için risk faktörü oluĢturduğu 
göz önünde bulundurularak hızlarına bakıldığında kiĢi baĢı alkol tüketiminin yetiĢkinlerde (>=15 
yaĢ) prevalansının 2003 verilerine göre 6,74, tütün kullanma oranının (prevalans) ise kadınlarda 
21,1, erkeklerde ise 31,8 olduğu görülmektedir. Obezite görülme olasılığı ise düĢük 
gerçekleĢmiĢtir. YetiĢkinlerde obezite görülme olasılığı (prevalans) 2001 verilerine göre 
kadınlarda 13,8, erkeklerde ise 16,5‘dir. 

 
Slovenya ve Kanser 
Slovenya‘  da en yüksek kanser insidansına kadınlarda meme ve yakın hızlarla rahim ile 

kolorektal kanser sahip iken erkeklerde akciğer, takiben yakın hızlarla prostat ve kolorektal kanser 
sahiptir. Öte yandan Slovenyada kadınlarda kansere bağlı mortalite nedenlerinin baĢında meme, 
akciğer ve kolorektal kanseri gelirken; erkeklerde baĢlıca nedenler akciğer, kolorektal ve takiben 
prostat kanseridir. 

Slovenya‘da kanser kontrolü oldukça erken tarihte baĢlamıĢtır. En eski popülasyon 
tabanlı kanser kayıt merkezi Slovenya‘da bulunmaktadır. 1950 yılında kurulan Ljubljana Onkoloji 
Enstitüsü tüm Slovenya nüfusuna ait kanser insidans, prevalans ve hayatta kalma verilerini 
toplamakta ve yayınlamaktadır.  

Slovenya‘da, açık ve bütünleĢmiĢ bir kanser kontrol programı bulunmamaktadır. Onun 
yerine kanserle mücadelenin bileĢenleri çeĢitli programlar çerçevesinde belirli kurumlar tarafından 
uygulanmaktadır. Bu yapılanmanın ve programların temel bileĢenlerinin bir özeti Ģu Ģekildedir: 

Birincil Koruma: Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kamu Sağlığı Müdürlüğü sağlıklı 
yaĢam biçimlerinin teĢviki ve sağlanması ile ilgili stratejilerin ve ulusal politikaların 
belirlenmesinden sorumludur. Ayrıca diğer ilgili bakanlıklarla birlikte çalıĢarak, sağlık sektörünün 
üzerinde doğrudan etkisi olmayan alanlarda da kanser risk etkenlerinin kontrolünü sağlarlar.   

Toplum sağlığı faaliyetleri ve önleme programları birincil sağlık-koruma düzenlemeleri 
içinde yer almaktadır. Ülkede tütün ve sigara kullanımına karĢı, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel 
aktiviteyi desteklemek amacıyla programlar geliĢtirilmiĢtir. Çevresel kirliliği, kimyasal 
kanserojenlerle teması, çalıĢma koĢullarında kanserojenlere, radyasyona maruz kalmayı (özellikle 
asbest)  kontrol etmeye yardımcı olacak yasal çerçeve mevcuttur. Hepatit B ulusal aĢı programına 
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dahil edilmiĢtir. HPV aĢısı servikal kanserle mücadele kapsamına alınmıĢ olsa da henüz sağlık 
güvencesi fonu tarafından karĢılanmamaktadır. 

 
Tablo 95. Slovenya ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Gösterge Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 2001 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 23970 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 48 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2005 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 80 2005 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 2005 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 24 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

72.4 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  27.6 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

93.2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 4724 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  8.5 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

148/56 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 3/4 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 6 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

4 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

160 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 67/72 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  74/82 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 6.74 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 16.5/13.8 2001 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 31.8/21.1 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 

 
Ġkincil Koruma: Slovenya‘da popülasyon serviks, meme, prostat ve kolon kanseri için 

toplum tabanlı bir kanser tarama programı geliĢtirilmemiĢtir fakat kadınlar teĢhis düzenlemeleri 
kapsamında tercihen kontrollere gidebilmektedirler. 1960 yılından beri 20-64 yaĢ grubu kadınlarda 
serviks kanseri ve meme kanseri için fırsatçı taramalar, meme kanseri için kendi kendine ve 
klinikte meme muayenesi önerilmektedir. Bunun dıĢında farklı proje ve çalıĢmalar kapsamında 
gerçekleĢtirilmiĢ tarama programları mevcuttur.  

Tedavi: Sağlık Bakımı Kanunu‘na göre kanser tedavisi tamamıyla sağlık güvencesi 
tarafından karĢılanmaktadır. Sağlık merkezleri ve özel kuruluĢlar birincil ve ayakta hasta ikincil 
sağlık bakımını gerçekleĢtirmektedir. Bunların çoğu kamu sağlık bakımı ağına dahil edilmiĢtir ve 
sağlık güvencesi fonuyla antlaĢmaları mevcuttur. Ülkede 11 genel ve 4 uzmanlaĢmıĢ hastane, 
Üniversite Tıp Merkezi ve Ljubljana‘da bir klinik merkez tedavi merkezi olarak faaliyet 
göstermektedir.  

Palyatif Bakım: Palyatif bakım hastanelerde sağlanmaktadır. Ljubljana Onkoloji 
Enstitüsü yakın zaman önce palyatif bakım için özel bir ekip kurmuĢtur fakat bu alan Slovenya‘nın 
en az geliĢmiĢ olduğu alandır.  
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Kanser Kayıtçılığı: Slovenya Kanser Kayıt Merkezi 1950 yılında kurulmuĢtur ve 
Onkoloji Enstitüsü ile yakın iliĢki içindedir. Böylelikle merkez, klinik ve epidemiyolojik 
çalıĢmalara aktif olarak katılabilmektedir. Kayıt altına alınan hastalar her yıl düzenli olarak kontrol 
edilmektedir. Bugüne kadar kayıt altına alınmıĢ hastaların sadece % 0,5 kadarıyla bağlantı 
kaybedilmiĢtir. 

Yukarıda görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığı birincil ve ikincil koruma ile palyatif bakım 
konusunda sorumluluk sahibidir. AraĢtırma ve tedavi hizmeti sunumunda Ulusal Onkoloji 
Enstitüsü ana aktördür. Sağlık Konseyi ise kanser politikalarının hazırlanması konusunda temel 
yetkili kuruluĢtur. Kanser Kayıtçılığı Onkoloji Enstitüsü ve Kanser Kayıt Merkezi tarafından 
gerçekleĢtirilmektedir. Ulusal Onkoloji Kurulu ise tedavi kılavuzlarını hazırlayan danıĢman 
yapıdır. Bu yapıların temel özellikleri Ģunlardır: 

Ulusal Onkoloji Enstitüsü: Ljubljana‘da bulunan Onkoloji Enstitüsü 1938 yılında 
kurulmuĢtur ve ülkedeki tek ulusal kanser merkezidir. Hasta bakımının yanısıra araĢtırma ve 
eğitim Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi himayesinde gerçekleĢtirilmektedir. Yaygın görülen 
kanserler hastanelerde tedavi edilirken, ender rastlanan kanser tipleri enstitüde tedavi edilmektedir. 
Dahası radyoterapi hizmeti sadece bu enstitüde verilebilmektedir. Kayıtçılığın yanısıra bu kayıtlara 
bağlı epidemiyolojik çalıĢmalar da gerçekleĢtiren bir birimi mevcuttur. 

Ulusal Onkoloji DanıĢma Kurulu: Bazı kanser türlerinin tedavisi için kılavuzlar 
hazırlayan bir kuruldur. Bu kılavuzların klinik uygulamada kullanılıp kullanılmadığını takip 
edecek bir mekanizma mevcut değildir. 

Sağlık Konseyi: Sağlık Bakanlığına sağlık programlarının (kanser kontrolü de dahil 
olmak üzere) geliĢtirilmesi konusunda danıĢmanlık yapan bir kurumdur ve ülkede sağlık bakımı 
konusunda en yüksek yetkilidir. Bu kurumda onkoloji uzmanı bulunmamaktadır.  

 

 5.1.2. Diğer SeçilmiĢ Ülke Uygulamaları 
 
AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ  
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
ABD özelinde temel olarak sağlık hizmeti sunumu açısından sorumlu siyasi yapı 

―Department of Health and Human Services‖ tir. Bu teĢkilat aĢağıdaki organizasyon yapısına 
sahiptir. 

Bu teĢkilat baĢkan tarafından atanan sağlıktan sorumlu genel sekretere (bakana) bağlıdır. 
Tüm bölümler temel olarak birbirleriyle iliĢkilidir ve bakanın altında kalan departmanlar arasında 
hiyerarĢik bir yapı görünmemektedir. Bu birimler içinde kanserle i lgili iki birim ön plana 
çıkmaktadır. Bunlar ilgili bakanlığın araĢtırma birimleri için bir çatı kuruluĢ olan Ulusal Sağlık 
Enstitüsü‘ne (National Institute of Health )  bağlı olan Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer 
Institute) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi altında bulunan Kanser Önleme ve Kontrol 
Bölümüdür. Ulusal Kanser Enstitüsü ülke genelinde kansere yönelik araĢtırma ve geliĢtirme 
faaliyetlerinde ve politikaların geliĢtirilmesinde görev alırken diğer bölüm ise Ulusal Kapsamlı 
Kanser Kontrol Programını uygulamaktadır. Öte yandan Ģu da belirtilmelidir ki kanserle ilgili 
fonksiyonlar BirleĢik Devletler eyalet sistemi ile yönetildiğinden kanserle ilgili birincil ve ikincil 
koruma, tedavi, palyatif bakım hizmetlerinde yerel yönetimler aktif olarak rol almaktadır. Buna ek 
olarak federal hükümet yukarıdaki iki yapı ile çeĢitli ulusal programlar da yönetmektedir. 
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ġekil 155. ABD Sağlık Bakanlığı Organizasyon ġeması  
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
ABD‘nin genel sağlık göstergeleri bazı yapısal özellikleri iĢaret etmektedir. Öncelikle 

belirtilmelidir ki ülkede kiĢi baĢı gelirin yaklaĢık altıda biri sağlık harcamalarına gitmektedir ve 
toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı % 15 gibi oldukça yüksek bir seviyededir. Bu 
harcamaların kaynaklarına bakıldığında ise özel sağlık harcamalarının % 54,9‘ luk oran ile oldukça 
yüksek olduğu, sosyal güvenlik kurumunun ise ülke geneli içinde payının % 28,8 ile oldukça 
düĢük olduğu görülmektedir. Bu da ülke sağlık sisteminin temel olarak özel sektör ağırlıklı olarak 
Ģekillendiğini, kamu kesimi harcamaları içinde sosyal güvenlik harcaması payının oldukça az 
olduğunu bize göstermektedir. Bu da temel olarak kamunun tedavi hizmetlerine yoğunlaĢmaktan 
çok diğer hizmet türlerinde aktif olarak rol aldığını, özel kesimin tedavi ve bakım hizmetleri ile 
ilgilendiğini ortaya çıkarmaktadır.  Ölüm hızlarına bakıldığında ise anne ve bebek ölüm hızlarının 
düĢük olduğu ancak kanser nedeniyle yüz bin kiĢiden 134‘ünün öldüğü görülmektedir. 

 
ABD’de Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Günümüzde ABD sağlık sistemi personel, ekipman kalitesi ve sağlık harcamalarının 

düzeyi bakımından üst düzeyde bulunsa da özellikle hizmet kalitesine eriĢim ve görece yüksek 
maliyetler açısından sorunlar taĢımaktadır. Amerikan sağlık sisteminde özellikle nüfusun artan 
Ģekilde önemli bir kısmının sağlık sigortasına eriĢimi olmaması ciddi bir tehdit yaratmaktadır. Öte 
yandan sağlık harcamaları son yıllarda önemli düzeylere eriĢmiĢtir. Sağlık primlerinin çalıĢanlar 
üzerine getirdiği yük her geçen gün artmaktadır. Bu konuda  
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Tablo 96. ABD ile Ġlgili Temel Sağlık Göstergeleri 

Gösterge Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 302841 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslararası Dolar) 44070 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 32 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 16 2000 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 94 2000 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 9 2000 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye  düĢen) 26 2000 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık 
harcamalarının payı %  

45.1 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  54.9 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

28.8 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 6347 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  15.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme 
olasılığı) Erkek/Kadın 

137/80 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 7/6 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 11 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

8 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

134 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 67/71 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  75/80 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), 
prevalans 

8.61 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

31.1/33.2 2004 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 26.3/21.5 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Özellikle sağlık sisteminin Ģeffaflığı konusunda bazı sorunlar bulunmakta ve hizmet 

alanların hangi hizmetlere ne ölçüde prim ödediği konusunda Ģeffaflık problemleri tartıĢılmaktadır. 
Tüm bunlara ek olarak yaĢlanan nüfus sağlık sistemi üzerinde baskı oluĢturmakta ve harcamaları 
daha da arttırmaktadır. Yine sağlık sistemi önleyici sağlık hizmetleri ve kontroller bakımından 
eksiklikler taĢımakta ve tedavi maliyetleri bu nedenle artmaktadır (Department of Health and 
Human Services (2007) Strategic Plan 2007-2012)  

Kanser ABD‘deki en çok ölüme sebep olan ikinci hastalık nedenidir. 2004 yılı 
rakamlarına göre yaklaĢık 553 bin kiĢi kanser nedeniyle hayatını kaybederken 1.34 milyon kiĢide 
kanser vakası tespit edilmiĢtir. Kanserin toplam maliyeti 2007 yılı için yaklaĢık olarak 219 milyar 
dolar olarak hesaplanmıĢ, bunun 130 milyar doları ekonomik verimlilik kaybı, 89 milyar doları ise 
tedavi maliyetlerden kaynaklanmıĢtır. ABD‘de kanserden etkilenen toplum kesimlerine 
bakıldığında ise özellikle hastalığın tüm etnik kesimleri ve ırkları aynı düzeyde etkilemediği 
görülmektedir. Hastalık en çok Afro-Amerikalıları etkilerken daha sonra beyazlar etkilenmektedir. 
Kızılderililer, Hispanikler ve Asya/Pasifik Amerikalılarda görece kanser nedeniyle ölüm hızları 
önceki gruba göre görece daha az  bulunmaktaydı (CDC (2008) At a Glance, Preventing and 
Controlling Cancer: The Nation‘s Second Leading Cause of Death) Bu da özellikle sağlık 
sistemine eriĢim ve önleyici sağlık hizmetleri konusu ile paralellik göstermektedir.  
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Kanser insidans ve mortalite rakamlarına bakıldığında ise kadınlarda en yüksek insidansı 
meme kanserinde ve erkeklerde ise prostat kanserinde görülmektedir. Her iki insidans rakamında 
da 2000 yılından 2005 yılına kadar gelinirken azalma görülmüĢtür. Kanser türlerine göre mortalite 
rakamları ise kadınlarda ve erkeklerde en yüksek oranların akciğerden kaynaklandığını ancak 
erkeklerdeki akciğer mortalitelerinde önemli düzeyde düĢüĢ gerçekleĢtiğini göstermektedir. 
Erkeklerde akciğer kanserine ek olarak prostat kanserinde düĢüĢ yaĢanırken, kadınlarda ise 
özellikle meme ve kolorektal kanserlerinde azalıĢlar görülmektedir.  

Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne yönelik olarak hem ulusal hem de yerel 
düzeyde birçok program uygulanmaktadır. Özellikle 2006 yılında yayınlanan ―Reforming Health 
Care for the 21st Century‖   adlı politika beyanında özellikle önlenebilir kronik hastalıklardan 
kansere yönelik önleme, tarama faaliyetlerinin destekleneceği belirtilmiĢtir. Kanserle mücadele bu 
programlar çerçevesinde yürütülmüĢtür  ve hali hazırda yürütülmektedir. Bu programların olumlu 
sonuçları ise anlaĢıldığı üzere çeĢitli kanser türlerindeki insidans ve mortalite rakamlarındaki azalıĢ 
ile iliĢkilidir. Yerel olarak eyalet ve bazı diğer yerel yönetimler düzeyinde uygulanan kanser 
kontrol programları bu açıdan büyük önem taĢımaktadır. Kanserle mücadelenin tüm 
fonksiyonlarını taĢıyan 50‘nin üzerinde program Ģu anda yerel yönetimler koordinatörlüğünde 
uygulanmaktadır. Ancak bu programların detayına bu çalıĢmada girilmeyecektir. Ulusal düzeyde 
uygulanan programlar ve içerikleri Ģunlardır: 

Ulusal Meme ve Serviks Kanseri Erken Tanı Programı (NBCCEDP): 1991‘den bu 
yana uygulanan program ile düĢük gelir seviyesine sahip, sağlık sigortası düĢük veya sağlık 
sigortası olmayan kadınlara yönelik ilgili kanser türleri için tanı ve tarama hizmeti verilmektedir. 
Program tüm eyaletleri kapsamaktadır. Ayrıca programın baĢarısını arttırmak ve tarama oranlarını 
yükseltmek için eğitim, vaka analizleri ve araĢtırmalar da program kapsamında yapılmaktadır.  

Ulusal Kapsamlı Kanser Kontrol Programı (NCCCP): Program kapsamında 1998 
yılından bu yana eyaletlere ve çeĢitli topluluklara ortaklıklar kurma, kanserin getirdiği yükleri 
değerlendirme ve kapsamlı kanser kontrol programları tasarlama konusunda teknik ve mali destek 
verilmektedir. 

Ulusal Kanser Kayıtçılığı Programı (NCPR):  Bu program kanser vakası gözlendiği 
anda kanser türüne, yerine ve tedavi yöntemine iliĢkin verilerin eyaletlerden toplanmasını 
içermektedir. Elde edilen veriler Ulusal Kanser Enstitüsü ile birlikte değerlendirilerek daha sonra 
insidans ve mortalite raporları hazırlanması için kullanılmaktadır.  

Ulusal Kanser Enstitüsü Stratejik Planı ve Programı: Ulusal Kanser Enstitüsü  2007 
yılında ulusal kanser araĢtırmalarını yönlendirmek amacıyla 2015 yılına kadar geçerli olacak 
stratejik planı hazırlamıĢ ve kanser araĢtırmalarının hangi alanlarda destekleneceğini belirlemiĢtir. 
Bunlara ek olarak kolon, akciğer ve hematolojik kanserlerinden korunma ve bunların kontrolü 
konusunda yeni giriĢimler baĢlatılmıĢtır. 

Ulusal Kanser Enstitüsünün stratejik planı hariç tüm bu plan ve programları bakanlığın 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi altında bulunan Kanser Önleme ve Kontrol Bölümü koordine 
etmektedir. 

 
 A.B.D Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) 

Kurum 1937 yılında Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) Kanunu ile 
Ulusal Sağlık Enstitüsü içinde kanser araĢtırmalarını yapmak ve yönlendirmek amacıyla 
kurulmuĢtur. Enstitünün o dönem kurulmasındaki temel neden artan kanser vakaları nedeniyle 
artan kanser araĢtırmaları gereksinimidir (http://www.cancer.gov/aboutnci/national-cancer-act-
1937). Daha sonra 1971 yılında bu Kanun yenilenmiĢ ve ülkedeki kanser araĢtırmalarının 
koordinasyonu için Ulusal Kanser Programı hazırlanması planlanmıĢtır. NCI‘nın bu programın 
hazırlayıcısı ve yürütücüsü olduğu yasa ile belirtilmiĢtir.  

Ulusal Kanser Enstitüsü organizasyon yapısını üç ayak oluĢturmaktadır. Bunlar; 
BaĢkanın Kanser Paneli (President‘s Cancer Panel), Office of the Director (Direktörün Ofisi) ve 
National Cancer Advisory Board ( Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu). Direktörün ofisine bağlı çok 
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sayıda ofis ve merkez vardır. Bu merkez ve ofislerin bazılarının görev ve vizyonları ise Ģu 
Ģekildedir:  

Ġ letiĢim ve Eğitim Ofisi: Bu ofis, kanserden etkilenenlerin yaĢamlarını iyileĢtirmek için 
araĢtırma sonuçlarını halka yaymak yoluyla NCI‘nın görevlerinden birini üstlenmektedir. OCE, 
bilim adamları ve partnerlerle birlikte çalıĢarak daha geniĢ bir kitleye ulaĢıp onların ihtiyaçlarını 
karĢılayabilmek adına etkili yöntemler kullanmaktadır. 

Bilimsel Planlama ve Değerlendirme Ofisi (OSPA): OSPA, NCI‘nın direktörünün bir 
parçası olarak, NCI‘nın bilimsel planlamasının ve bazı aktivitelerin değerlendirilmesinin 
geliĢiminden ve koordinasyonundan birinci derecede sorumludur. 

Kanser Sağlık Disparitelerini (FarklılaĢmalarını/AyrıĢmasını) Azaltma Merkezi 
(CRCHD): CRCHD, ülkedeki kanser vakalarının eĢit olmayan yükünü azaltmak ve bir sonraki 
rekabetçi araĢtırmacı neslini, kanser ve kanser sağlık farklılıklarını araĢtırmak için eğiten ve NCI 
çalıĢmalarının merkezini oluĢturan bir yapıdır. Buna ek olarak, CRCHD ayrıca, basit anlamda, 
NCI‘nın kanser araĢtırma portföyünü koordine etmekte ve güçlendirmektedir.  Ayrıca, kanser 
sağlık ayrıĢmasını (cancer Health Disparities) adanan en geliĢmiĢ bölgesel ağları / merkezleri 
oluĢturma ve coğrafik program yönetimiyle buraları yönlendirmekle görevlidir. 

Kanser Önleme Bölümü: Bölümün görevi kanser erken tanı tarama, kanser riski ve 
destekleyici hizmetlere iliĢkin olarak plan yapma, yönlendirme, uygulama konularında araĢtırma 
yapmak ve eğitim vermektir.  

Kanser AraĢtırmaları Merkezi (CCR): CCR 250‘den fazla bilim adamı ve 
klinisyeniyle, NCI‘da kurum içi araĢtırma alanında çalıĢan ana merkezdir. CCR, 50‘nin üzerinde 
bölüm ve laboratuvara sahip olacak Ģekilde organize edilmiĢtir. CCR araĢtırmacıları, 20‘den fazla 
sağlıkla ilgili ulusal enstitü ve kurumlarla, akademik hayatta ve çeĢitli endüstrilerde çalıĢan kurum 
dıĢı bilim adamları ile iĢ birliği yaparak çalıĢmalarına devam etmektedir. 

Kanser TeĢhis ve Tedavisi Bölümü (DCTD) : DCTD klinik kanser araĢtırmalarında 
dünyanın en büyük sponsoru olarak, NCI‘nın diğer bileĢenleriyle iĢ birliği yapmaktadır. Bu bölüm, 
olası teĢhisler ve tedavilere yol göstermekte, klinik baĢvurularını kolaylaĢtırmakta, yeni ajanların 
büyük ölçekli test yapmalarına yardımcı olmakta ve hastalara müdahale etmektedir. 

Kanser Biyolojisi Bölümü: DCB kanser biyolojisinde, kurum dıĢı araĢtırmalar federal 
programlarından sorumludur. Direktörü yönetimle ilgili konularda iliĢki kurar ve NCI‘yla ve onun 
dıĢındaki kurumlarla da, bilimsel alanda karar alma görüĢmeleri yapar. 

Kanser Kontrolü ve Popülâsyon Bilimleri Bölümü (DCCPS) : DCCPS kanser riskini, 
oluĢma olasılığını ve ölüm hızını azaltmayı ve kanser hastaları için yaĢam kalitesini arttırmayı 
amaçlamaktadır. Bu bölüm, yüksek kalitede genetik, epidemiyolojik, davranıĢsal ve sosyal kanser 
araĢtırma gözetiminin entegre edilmiĢ (tümleĢik) bir programını yürütmekte ve desteklemektedir. 

Bu kurum temel olarak ülkedeki araĢtırma faaliyetlerini yönetmekle görevlidir 
(http://www.cancer.gov/aboutnci/overview/mission) Bu faaliyetler Ģunları kapsamaktadır: 

 Üniversiteler, hastaneler, araĢtırma kuruluĢları ve iĢ dünyası tarafından 
gerçekleĢtirilen araĢtırmaların araĢtırma projeleri ve ortaklık antlaĢmaları ile desteklenmesi ve 
koordinasyonu 

 Enstitüdeki klinik ve laboratuarlarda araĢtırma yapılması.  

 Temel bilimler ve klinik disiplini konularında eğitimin desteklenmesi 

 Kanser kontrolü konusunda araĢtırma projelerinin desteklenmesi kanser 
merkezleri arasındaki ulusal ağların desteklenmesi  

 Diğer organizasyon ve yerli ve yabancı kurumlar ile araĢtırma ve eğitim 
konusunda iĢ birliği  

 Sanayiye yönelik program tabanlı araĢtırmaların desteklenmesi ve 
koordinasyonu  

 Kansere iliĢkin bilginin toplanması ve dağıtılması kanser araĢtırmaları için 
gerekli kliniklerin, laboratuarların ve diğer birimlerin yapımı için fon sağlanması   

http://www.cancer.gov/aboutnci/overview/mission
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Kanser enstitüsü politika oluĢturma süreçlerinde de rol almaktadır. Kurum temel olarak 
politika oluĢturmada ve kanser programları hazırlamada  federal hükümete ve yerel yönetimlere 
destek sağlamakta, danıĢmanlık hizmeti vermektedir.  

Kurum araĢtırmaya iliĢkin politikalarını ve hedeflerini National Cancer Institute Act 
(http://www.cancer.gov/aboutnci/national-cancer-act-1937) ile belirlenen hedefe uygun olmak 
kaydıyla program hazırlayarak kendisi belirlemektedir. Enstitüye öncelikle ülkedeki araĢtırmaları 
koordine edecek Ulusal Kanser Programını (National Cancer Program) hazırlama, uygulama ve 
koordine etme görevleri verilmiĢtir. Sağlık Bakanlığının stratejisinde de bu programdaki hedefler 
yer almaktadır. Kurum buradaki hedeflerini stratejilerini ve politikalarını belirlerken Ulusal Kanser 
DanıĢma Kurulunun (National Cancer Advisory Board) tavsiyelerini dikkate almaktadır. Bu kurul 
BaĢkan tarafından atanan on sekiz kiĢilik uzman kadro ve ofis dıĢı altı doğal üyeden oluĢmakta ve 
doğal üyeleri dıĢında enstitü baĢkanı gibi baĢkan tarafından atanmaktadır. Kurul temel olarak 
Sağlık Bakanına ve Ulusal Kanser Enstitüsü Direktörüne uzman olduğu konularda, sağlık 
politikalarında, araĢtırma projelerinin belirlenmesi ve finansmanında danıĢmanlık hizmeti verir. 

Tüm bunların sonucunda Kurum yasada belirtildiği gibi kanser araĢtırmaları sonucunda 
kanser ile savaĢta baĢarı kaydetmek zorundadır. Ancak bu politikaları ve hedefleri kendisi danıĢma 
kurulu yardımı ile belirlemektedir. Tüm politika, hedefler, stratejilere iliĢkin olarak kongreye ve 
baĢkana karĢı sorumlu durumdadır. 

Bu yapı temel olarak BaĢkana ve Kongreye karĢı sorumluluk taĢımaktadır. Yukarıda 
bahsi geçen Cancer Act ile BaĢkanın Kanser Paneli Kurumu denetlemek amacıyla kurulmuĢtur. Bu 
kurulun 3 uzman üyesi de baĢkan tarafından atanmaktadır. Üç uzmandan oluĢan bu kurul NCI‘nın 
hazırladığı kanser programı ve uygulama performansı hakkındaki görüĢlerini baĢkana iletmektedir. 
Böylece Kurum Ulusal Kanser Programına iliĢkin hazırladığı raporları baĢkana vermekte o da 
bunları senatoya taĢımaktadır. Panelde bu süreçte baĢkana danıĢmanlık yapmaktadır.  

Kurum kaynaklarını bütçe kanalı ile federal hükümetten almaktadır ve bu nedenle temel 
olarak kurumu vergi ödeyenler finanse etmektedir. Enstitü kanser araĢtırmaları için yüksek 
miktarda bütçe kullanmaktadır. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kurumun bütçesi sırasıyla 4,7 ve 4,9 
ve 4,8 milyon Dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Kurum 2009 yılı için ise 6 milyon Dolar yeni bütçe 
talebinde bulunmuĢtur. 2006 yılında Kurumun harcamalarının dağılımı aĢağıdaki harcama 
türlerine göre Ģu Ģekilde dağılmaktadır. 

AraĢtırma projeleri fonları: Her yıl 5000 kadar kurum dıĢı araĢtırma fonu, yine yaklaĢık 
olarak ABD‘de 600 kuruluĢa bağıĢ baĢına 400.000 Dolar ortalama kaynak sağlamaktadır. 

Kurum içi araĢtırmalar: NCI kurum içi araĢtırma programı, basit laboratuvar ve uzun 
dönemli epidemiyolojik genetik çalıĢmaları ve bu çalıĢmaların hızlı dönüĢümleri ile geliĢme ve 
klinik testleri için etkileĢimli ve disiplinler arası bir ortam sağlamaktadır 

Kanser ve uzmanlık merkezleri: NCI, kanser merkezleri servisini kanser tedavisi 
kalitesini gerçekleĢtirecek ve yoksul topluluklara tıbbi yardımı sağlayacak Ģekilde dizayn etmiĢtir. 
SPOREs gibi Uzmanlık Merkezleri (Centers of Excellence), odaklanacak spesifik alanlar 
araĢtırmak ve araĢtırmaları da bir an önce laboratuardan hastaya taĢımak için esnek fonlama tercihi 
yapmaktadırlar. 
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 ġekil 156. NCI Harcamalarının Dağılımı, %, 2006 
  Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Kanser önleme ve kontrolü: Kanser önleme ve kontrol fonları, kanser riskini, 

oluĢumunu, morbidite ve mortalite hızlarını azaltmak ve kanser hastaları için söz konusu yaĢam 
kalitesini arttırmak için araĢtırmaları, iletiĢimi ve diğer aktiviteleri desteklemek için 
kullanılmaktadır. 

Diğer AraĢtırmalar: Diğer fonlama mekanizmaları ile kanser araĢtırmacılarının eğitimi 
ve yetiĢtirilmesini,  büyük ölçekteki bağıĢlar için klinik ortak araĢtırmaları, büyük kurumsal klinik 
deneyleri ve kaynak odaklı araĢtırma projeleri bağıĢlarını temsil etmektedir. 

National Cancer Institute NCI büyük bir çoğunlukla, Kanser Kontrolü ve Popülâsyon 
Bilimleri Bölümüne (DCCPS) bağıĢ ve sözleĢmelerden oluĢan geniĢ portföyü ile katkıda 
bulunmaktadır. Bu portföy, Ģu anda 900‘ün üzerinde ve yaklaĢık olarak da 400 milyon Dolar 
civarında bir değere sahiptir. DCCPS tarafından desteklenen araĢtırmaların içerisinde gözetim, 
epidemiyoloji, sağlık hizmetleri, davranıĢsal bilim ve kanserden kurtulma yer almaktadır. Bölüm 
aynı zamanda, uzman kaynak olarak federal hükümetle birlikte önemli bir rol oynamakta; buna ek 
olarak da kanser bakımının kalitesi, kanser hastalığının ekonomik açıdan yükü, coğrafik bilgi 
sistemleri, istatistiksel metotlar, iletiĢim bilimi, tütün kontrolü konularında fon bulunmasına 
yardımcı olarak araĢtırmaların karĢılıklarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

 
Kanser Önleme ve Kontrol Birimi 
Kanser araĢtırmaları dıĢında kalan konulardaki programları ise bakanlık altındaki Kanser 

Önleme ve Kontrol Birimi yürütmektedir. Bu birimin genel yönetim yapısı aĢağıdaki gibidir. 
Bu birim diğer kurumlarla iĢ birliği içinde federal ve eyalet kurumlarındaki, akademik 

kurumlardaki, özel sektör kuruluĢlarındaki kanser kontrol giriĢimlerini yönetir ve destek verir. 
Ayrıca yasal olarak ulusal serviks ve meme kanseri önleme yasası ile kanser kayıtçılığı 
yasasındaki görevleri yerine getirmek yasal sorumluluğudur ve bu konudaki programları bu kurum 
yönetmektedir. Bunlara ek olarak epidemiyolojik araĢtırmalar yapmakta ve diğer kurumlara 
buradan ürettiği bilgi ile danıĢmanlık yapmaktadır. Ayrıca risk faktörleri hakkında bilgilendirme 
çalıĢmalarında bulunmakta ve yerel ağların oluĢmasını desteklemektedir. 

 



- 405 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 
 ġekil 157. Kanser Önleme ve Kontrol Birimi Organizasyon ġeması 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Kurumun hedefleri sağlık bakanlığı stratejisinde kansere iliĢkin belirlenen politikalar 

çerçevesindedir. Buna bağlı olarak birim kaynaklarını Sağlık Bakanlığı içinde bütçeden almakta ve 
strateji çerçevesinde belirlenen programlar çerçevesinde harcamaktadır. 

 

JAPONYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Sağlık hizmeti sunumu açısından sorumlu siyasi yapı Sağlık, ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığıdır.  Bakanlığının yönetim yapılanması aĢağıdaki organizasyon Ģemasında 
gösterildiği Ģekildedir.  

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalıĢan Sağlık Hizmetleri Dairesi hastalıklarla mücadele 
etmeyi ve sağlık hizmetleri sunumunu geliĢtirmeyi amaçlar. Bölgesel sağlık merkezlerinin 
geliĢtirilmesi ve bulaĢıcı hastalıklar, AIDS, tüberküloz ile diyabet ve kanser gibi yaĢam Ģekline 
bağlı hastalıklara karĢı önlem almak için çalıĢmaktadır.  Bu daire aynı zamanda kanser kontrol 
politikalarının oluĢturulmasından sorumludur ve bütçesi Sağlık Bakanlığı tarafından 
sağlanmaktadır.  

Bu organizasyon yapısı içinde kansere özelleĢmiĢ iki alt kurumsal yapı bulunmaktadır. 
Birincisi kanserle iliĢkili olarak organizasyon Ģeması içinde yer alan ―Sağlık Hizmetleri Dairesi‖  
altında 2006 yılında faaliyete geçen ―Kanser Kontrol Ofisi‖dir. Diğeri ise yine Sağlık Bakanlığı‘na 
bağlı kurumlardan ―Ulusal Hastaneler‖  altında faaliyet gösteren ―Ulusal Kanser Merkezi‖dir. 

Japonya kalabalık bir nüfus yapısına ve yüksek kiĢi baĢı gelir seviyesine sahiptir. 
Japonya‘da toplam nüfus 2006 verilerine göre 127,9 milyon kiĢidir ve ülke toplam GSYĠH‘  sinin 
% 8,2‘sini sağlık harcamalarına aktarmaktadır. KiĢi baĢına düĢen gelir miktarı ve toplam sağlık 
harcaması sırasıyla 32.840 ve 2.474 Amerikan dolarıdır.   

2005 verilerine göre toplam sağlık harcamaları içinde genel yönetim sağlık 
harcamalarının payı %  82,7‘dir ve bunun % 78,9‘u sosyal güvenlik sistemi kanalıyla 
harcanmaktadır. Bu da kapsamlı bir genel sağlık sigortası sisteminin varlığını iĢaret etmektedir. 
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Özel sağlık harcamalarının payı ise toplamda %  17,3‘ tür. 2005‘ te toplam sağlık harcaması 371,5 
milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır. YaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ 2002 verilerinde,  kanser 
nedeniyle ölüm hızı her 100.000 kiĢi için 119‘dur. 

 
Tablo 97.Japonya ile Ġlgili Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 127953 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 32840 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 141 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 7 2004 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 95 2004 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 19 2004 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 21 2004 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı 
%  

82.7 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  17.3 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

78.9 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 2474 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  8.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

89/44 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 3/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 6 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm olasılığı) 4 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

119 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 72/78 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  79/86 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 7.59 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 2.9/3.3 2001 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 44.3/14.3 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 

 
Japonya’da Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Kanser Japonya için öncelikli sağlık politikası haline gelmiĢtir. Japonya‘daki baĢlıca 

ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra kanser ikinci sırada gelmektedir. 
Japonya‘da kanser hastalığının yaygınlığına bakıldığında kanser insidans hızlarında 1970-2002 
döneminde kadınlarda % 72‘ lik, erkeklerde ise % 37'lik bir artıĢ görülmektedir.   

Japonya‘  da kanser insidansı ve mortalitesi tüm yaĢlardaki dağılım göz önüne 
alındığında erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.  Erkeklerde 
insidanslardaki bu eğilime mide kanseri en fazla katkı yapmaktadır. 

Japonya‘daki kanser türlerinin insidansları Avrupa ülkelerinden farklılık göstermektedir. 
Japonya‘  da mide kanseri yeme alıĢkanlıklarından dolayı ciddi bir sorun teĢkil etmektedir. 
Kadınlarda en yüksek kanser insidansı kolorektal ve meme bunları takiben mide iken erkeklerde 
ilk sırada mide takiben kolorektal kanser bulunmaktadır. Akciğer ve karaciğer takip eden diğer 
kanserlerdir.   

Japonya‘da erkeklerde ve kadınlarda en yüksek mortalite nedeni akciğer kanseridir. 
Bunu mide kanseri takip etmektedir. 
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Hızla artan kanser vakaları etkisini kanser harcamaları üzerinde de göstermiĢtir ve 
kansere yönelik harcamalar her geçen yıl hızlı bir Ģekilde artmıĢtır. 1984-2007 döneminde kanser 
harcamaları yılda ortalama % 22 düzeyinde büyümüĢtür. Bu büyümeye bağlı olarak ile 1984 
yılında yaklaĢık 1,5 milyar yen seviyesinde olan kamu kesimi kanser harcamaları 20 milyar yeni 
geçmiĢtir.  

Kanser kontrolü için ayrılan bütçe öncelikli olarak tanımlanan araĢtırma projelerine 
(Kanser tanısı, yeni tedavi yöntemleri, palyatif bakım, kanserin moleküler mekanizmaları konulu 
araĢtırmalar) Ulusal Kanser Merkezi‘nin AraĢtırma Enstitüsü‘ne, Üniversitelerin araĢtırma 
enstitülerine, araĢtırmacıların eğitimine, uluslararası koordinasyon desteği konulu çalıĢmalara ve 
kanser tedavisi için destek sistemlerin oluĢturulması faaliyetlerine harcanmaktadır. 

Japonya kanserin yukarıda belirtildiği gibi ülke üzerine getirdiği yükü azaltmak için çok 
erken dönemlerden itibaren kansere yönelik politika tasarımına baĢlamıĢ ve kanser kontrol 
programları tasarlamıĢtır. Bu sürecin 1963-2007 dönemi için tarihsel geliĢimi aĢağıdaki gibidir:  
 1963, Sağlık Bakanlığı tarafından kanser araĢtırmaları için yatırım yapılmaya baĢlanması. 
 1981, Kanserin ölümlerin önde gelen nedenlerinden olması 
 1984, Kapsamlı 10 Yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı (-1993) 
 1994, Yeni Kapsamlı 10 Yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı (-2003) 
 2004, 3.Dönem Kapsamlı 10 Yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı (-2013) 
 2005 Mayıs, Sağlık Bakanlığında kanser bürosunun açılması 
 2005 Ağustos, Kanser Kontrol Planı hazırlanması 
 2006 Nisan, Sağlık Hizmetleri Bürosu altında Kanser Kontrol Ofisinin açılması 
 2006 Haziran, Kanser Kontrol Yasası‘nın onayı 
 2007 Nisan, Kanser Kontrol Yasası‘nın gerçekleĢtirilmesi  
 2007 Haziran, Kanser Kontrol Programlarının teĢviki için temel plan onayı 
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 ġekil 158.Japonya‘da Kanser Kontrolü Ġçin Ayrılan Bütçe Eğilimi 
 Kaynak: Kanser Kontrol Ofisi, Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sağlık Bakanlığı 

 
Sağlık Bakanlığı 10 yıl ara ile kansere yönelik 3 farklı plan (1978-1988-000 yıllarında)  

yayınlamıĢtır. ‗Kapsamlı 10 yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı‘nı takiben ‗  Ġkinci ve Üçüncü 



- 408 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Dönem Kapsamlı 10 yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı‘  hazırlanmıĢtır. Bu planlarda yaĢam 
Ģekline bağlı çeĢitli hastalıklara odaklanılmıĢ ve çeĢitli hedefler belirtilmiĢtir.  Bu hedefler ABD 
tarafından yayınlanan ‗Healthy People‘  serilerinden modellenmiĢtir. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 3. Plan ‗Healthy Japanese in the 21st Century‘dir.  

 
Kapsamlı Kanser Kontrolü Strateji Planlarının taslağı genel olarak Ģu Ģekildedir: 

1. Proje AraĢtırması 
a. Kanserojenezin moleküler mekanizmaları 
b. Ġnvazyon, metastaz ve kanser hücrelerinin özellikleri 
c. Kansere duyarlılık ve bağıĢıklık 
d. Kanserin önlenmesi 
e. Kanser erken tanısı için yeni yöntemler 
f. Kanser tedavisi için yeni yöntemler 
g. Kanser hastasının yaĢam kalitesi        

       2. Destek Sistem AraĢtırması 
a. Yabancı araĢtırıcıları Japonya‘ya davet etmek için program  
b. Japon araĢtırmacıları yurtdıĢına göndermek için program  
c. Uluslararası sempozyum programı 

       3. Kanser Tanı ve Tedavisi Ġçin Destek Sistem 
 

Kanser Bilgi Ağı Projesi 
Kanser kontrolü programlarında temel olarak 5 farklı konuya odaklanılmıĢtır:  
(1) Halk sağlığı eğitimi  
(2)Tüm yurt genelinde devlet desteği ile yerel yönetimler tarafından kanser tarama 

programlarının gerçekleĢtirilmesi,  
(3) UzmanlaĢmıĢ medikal kurumların geliĢimi ve desteği,  
(4) Halk sağlığı, kanser tanı ve tedavi konusunda uzmanların eğitimi,  
(5) Temel ve klinik kanser araĢtırmalarına destek. 
Yukarıdaki eğitime iliĢkin faaliyetleri, merkez ve yerel yönetimler, halk sağlığı 

merkezleri, hastaneler, klinikler, çeĢitli özel kurumlar, gazeteler, TV programları gibi farklı birçok 
yoldan yürütülmektedir. Aktiviteleri genel olarak kanseri ve sigara tüketimini önleme yönünde 
yoğunlaĢmıĢtır. Halk sağlığı eğitimine bir araç olarak Ulusal Kanser Merkezi ‗Kanserden korunma 
için 12 önlem‘  yayınlamıĢtır. Bunlar yaĢam Ģekli, sigara ve yeme-içme alıĢkanlıklarıyla ilgilidir. 

Japonya‘da kanser araĢtırmaları genel olarak merkez yönetim özellikle Sağlık Bakanlığı 
ve Bilim, Eğitim, Kültür Bakanlığı tarafından desteklenir. 1997‘de kanser araĢtırmaları için ayrılan 
bütçe toplam 6.200 milyon yen‘dir. Hükümet ve National Cancer Center ile birlikte çalıĢan ‗The 
Foundation for the Promotion of Cancer Research‘  1968‘de Sağlık Bakanlığı tarafından 
kurulmuĢtur. Devletten aldığı yardım ile ve halktan ve özel kuruluĢlardan bağıĢlarla desteklenir. 
Bu Kuruma bağlı programlar genel olarak eğitim programları, kanser sempozyumları, halk sağlık 
eğitimleridir. 

1993‘ te Sağlık Bakanlığı, National Cancer Center‘a bağlı olarak yerel klinik kanser 
merkezlerinin katılımıyla bir Kanser Bilgi Sistemi oluĢturulmasına karar vermiĢtir. Bu online 
sistem 2000 yılından itibaren patoloji ve radyoloji verilerinin elektronik ortamda transferini 
sağlayarak baĢka merkezlerde hızlıca ve topluca değerlendirilmesine imkan vermiĢ ve böylelikle 
― telepatoloji‖  ve ― teleradyoloji‖  ye olanak sağlamıĢtır. 

Japon Kanser Derneği, Japonya‘da kanser tarama programlarında önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu topluluk kar amacı gütmeyen, devlete bağlı olmayan, 1958‘de Japon Tıbbi 
Birliği ve Sağlık Bakanlığı desteği ile kurulmuĢ bir yapıdır. Japon Kanser Derneği de kanser erken 
tanısı hakkında çeĢitli kanser türleri ile ilgili uyarılar yayınlamıĢtır. 

Japonya‘da kanser hastalarının tedavisi için yaklaĢık olarak 30 klinik kanser merkezi ve 
100 hastane bulunmaktadır. Kanser merkezlerinin kanser problemleri üzerine tartıĢmaları 



- 409 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

sonucunda 1973‘ te Japon Kanser Klinik Merkezleri Birliği kurulmuĢtur. 1999 yılına kadar bütün 
klinik kanser merkezleri bu birliğe üye olmuĢlardır. Bu merkezler bütçe kaynaklarına göre 2 tiptir: 
Merkez ve yerel yönetimler tarafından desteklenenler ve özel kuruluĢlar tarafından desteklenenler. 
Kanser merkezlerinin bu topluluğa üye olmadan önce bazı temel özellikleri incelenmektedir.  

Japon Kanser Klinik Merkezleri Birliğinin izlediği temel hedefler arasında; klinik 
araĢtırma bilgilerinin kanser merkezlerinin bilgi ağı tarafından paylaĢılması, ülkenin her yerindeki 
kanser uzmanlarının eğitilmesi, sağlık politikalarının oluĢturulması ya da geliĢtirilmesi için 
fikirlerin hükümete sunulacağı ortak bir takvim belirlenmesi, onkolojik uygulamalar için belirli 
standartlar oluĢturulması ve bunların Japonya‘da uygulanması yer almaktadır. Bu hedeflere 
yönelik olarak 2 önemli aktivite yapılmaktadır. Birincisi, ‗Clinical Cancer Research Forum‘dur, 
buna her yıl bütün üyeler katılır. Ġkincisi ise üyelerin katılımıyla onkoloji problemlerinin 
tartıĢıldığı haftalık telekonferanslardır. 

 
Japonya Ulusal Kanser Merkezi (NCC) 
Ulusal Kanser Merkezi (NCC), Tokyo‘da 1962‘de, kansere karĢı ulusal politikanın 

gerçekleĢtirilmesi için kurulmuĢtur. Bu merkezin aktivitelerinin yayılması ve geliĢmesi ile birlikte 
Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi Kashiwa‘da açılmıĢtır. 1994‘ te hastaneye araĢtırma kolu olarak 
Ulusal Kanser Merkezi AraĢtırma Enstitüsü kurulmuĢtur. 2005‘ te, hastanenin ve araĢtırma 
enstitüsünün bir kısmı birleĢtirilerek Klinik AraĢtırmalar Merkezi açılmıĢtır. Ulusal Kanser 
Hastanesi‘ne ek olarak bir hastane binasının da yapımına baĢlanmıĢtır. Genel olarak politika 
oluĢturma ve strateji belirleme dıĢında kanser tanı, tarama, tedavi ve araĢtırma faaliyetlerini 
yürütmektedir. Sağlık Bakanlığının önerisiyle oluĢturulan Kanser Bilgi Sistemi‘nde merkez kurum 
rolündedir.  

NCC üç bölüme sahiptir: Hastane, araĢtırma enstitüsü ve yönetim departmanı. Bu üç 
bölüm kanserin üstesinden gelmek için birlikte çalıĢmaktadır. Kurumun geniĢ organizasyon Ģeması 
aĢağıda verilmiĢtir: 

Yönetimle ilgili çalıĢmalar yönetim departmanı direktörü, tıbbi çalıĢmalar hastane 
direktörleri, kanser önleme ve tarama çalıĢmaları araĢtırma merkezi direktörü altında toplanır. 
Kanser Önleme ve Tarama AraĢtırma Merkezi (RCCSP), hastane ile iĢ birliği halinde tarama 
teknolojilerinin geliĢtirilmesi, kanserin önlenmesinin hedeflenmesi, erken tanı ve tedaviyi 
desteklemek için çalıĢmaktadır. Yönetim departmanı istatistik ve gözlem bölümü, medikal hizmet 
planı ve politika geliĢtirme bölümüne sahiptir ve tedavi, araĢtırma ve eğitimi destekler.  

AraĢtırma Enstitüsü: NCC‘deki AraĢtırma Enstitüsü‘nün misyonu kanserin 
önlenmesinde,  tanısında ve kanser kontrolü için terapide bilgi kapsamını arttırmaktır. AraĢtırma 
Enstitüsü bünyesinde 130 bilim adamı, 100 araĢtırma asistanı ve birçok yabancı misafir araĢtırmacı 
bulundurmaktadır. Aktiviteleri arasında kanser nedenleri ve kanseri önleme, kanser geliĢim 
mekanizmaları,  kanser tanı ve tedavisi üzerine araĢtırmalar bulunmaktadır.  

Enstitü buna ek olarak Tıbbi Genomik Merkezine ve Kanser Önleme ve Tarama 
Merkezine (Epidemiyoloji Bölümünün de bulunduğu) sahiptir. 

Enstitünün temel aktiviteleri kanser hastaları için tedavi hizmetleri sunmak, kanser 
araĢtırması yapmak, eğitim vermek ve kanserle ilgili bilgi toplamak-iletmektir. Bu aktiviteleri 
NCC, sahip olduğu hastane, araĢtırma enstitüsü ve klinik araĢtırmalar merkezi ile yürütmektedir. 
Bunlar arasından NCC‘nin birincil görevi kanser tanı ve tedavisi için hastalara olanak sağlamaktır. 
Bu hizmet kanser tedavisi ile sınırlı kalmaz, hastalıktan ve tedaviden kaynaklanan fiziksel, 
psikolojik ve sosyal sorunlara da destek olmayı içerir.  

Ġkinci önemli görevi ise kanser araĢtırmasıdır. Kanserojenez mekanizmasının 
aydınlatılması, yeni modeller geliĢtirilmesi ve kanseri önleme, tanı ve tedavi için daha iyi 
prosedürler geliĢtirilmesine yönelik olarak araĢtırmalar yapılmaktadır. Bunlara ek olarak NCC 
dıĢında yapılan kanser tedavilerinin de aynı kalitede olması için doktorlara, araĢtırmacılara ve 
diğer personele eğitimler verilmektedir. Son olarak ise NCC, kanserin önlenmesi, tedavisi ve 
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araĢtırmasındaki en yeni bilgilerin ilgililere ve halka bilgisayar ağları, kitapçıklar ve açık 
konferanslarla iletilmesi hizmetini sunmaktadır. 

 
KANADA  
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Kanada eyalet sistemi ile yönetilen, yerel yönetimlerin oldukça güçlü olduğu siyasal 

yönetim biçimine sahiptir. Bu nedenle Federal Hükümetin Sağlık Bakanlığının genel anlamda ülke 
genelinde politika oluĢturma strateji koyma görevi olsa da özellikle yerel yönetimlerin Sağlık 
Bakanlığı bölümleri oldukça etkindir.     

Bakanlığın organizasyon yapısına bakıldığında temel olarak bölgeleri yönetebilecek bir 
yapıya sahip olduğu her bölge için bazı birimlerin bulunduğu ve bir çatı organizasyona ait alt 
birimlerin bulunduğu görülmektedir. Bakanlık bağlı bölümler ve Ģubeler olarak ikiye ayrılmıĢtır. 
Genel anlamda sağlık hizmetlerine iliĢkin birimler yerine politika oluĢturmaya, sağlık konularında 
regülâsyona, denetime ve bölgesel birimlerin koordinasyonunu sağlayacak bir yapıya uygun 
Ģekilde tasarlandığı görülmektedir. Bu yapıya bağlı olarak kansere iliĢkin temel anlamda sorumlu 
bir birim bulunmamaktadır.   

Kanada kiĢi baĢı gelir seviyesi oldukça yüksek bir ülkedir ve bu kiĢi baĢı gelirin yaklaĢık 
onda biri sağlık harcamalarına aktarılmaktadır. Ülkede toplam 32 milyon kiĢi yaĢarken kiĢi baĢı 
gelir seviyesi yaklaĢık 36 bin Dolar seviyesindedir. Toplam harcamaların içinde kamu kesimi 
harcamaları % 70‘ ler düzeyindeyken yine yüksek sayılabilecek bir oranda (% 30) özel harcama da 
bulunmaktadır. Kamu kesimi içinde sosyal güvenlik kurumunun payı ise ancak % 2 düzeyindedir 
ve bu özelliği ile sistem birçok ülkedekinden önemli bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Sağlık 
hizmetleri kalitesi bakımından ise oldukça baĢarılı olunmuĢ ancak sağlık personeli yoğunluk 
rakamları oldukça düĢük gerçekleĢmiĢtir.  Bebek ve anne ölüm hızı sırasıyla 5 ve 7 gibi düĢük 
hızlarda görülürken kanser nedeniyle her 100.000 kiĢide 138 kiĢi ölmektedir.    

 
 

Kanada’da Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Kanser Kanada‘da yetiĢkin ölümlerinin en büyük nedenidir. Her 7 dakikada yaklaĢık 

olarak 2 Kanadalının kansere yakalandığı belirlenmekte ve her 7,5 dakikada bir kiĢi Kanser 
nedeniyle ölmektedir. Analizler gelecek 30 yılda ise yaklaĢık 6 milyon kiĢinin kanser olması, 3 
milyon kiĢinin bu nedenle ölmesi ve 38 milyon potansiyel yaĢam yılının kaybedebileceğini ortaya 
koymaktadır. Buna bağlı olarak da kanserin ekonomik maliyetlerinin de büyük olması 
beklenmektedir. Özellikle yaĢlanan nüfus ile birlikte sağlık sistemi üzerindeki yük her geçen gün 
artmaktadır. 30 yıl boyunca tüm bu geliĢmeler sağlık sistemi üzerine 177,5 milyar Kanada doları 
sağlık harcaması maliyeti getireceği tahmin edilmektedir. Buna ek olarak 2,4 milyon Kanadalı 
çalıĢanın kansere yakalanması ve 872 bin çalıĢanın ölmesi beklenmektedir. 
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 ġekil 159. Kanada Sağlık Bakanlığı Organizasyon ġeması  
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
 

Bu yükü oluĢturan kanser türlerine bakıldığından özellikle belli kanser türlerinin 
cinsiyetler için öne çıktığı görülmektedir. Özellikle insidans hızları kadınlar için incelendiğinde 
meme kanserinin yoğun olarak görüldüğü, onu akciğer ve diğer ülkelerde yoğun olarak 
görülmeyen mesane kanserinin izlediği anlaĢılmaktadır. Erkeklerde ise akciğer kanserinin 
öncelikli olarak yoğun görüldüğü, onu prostat kanserinin izlediği belirlenmektedir. Ayrıca diğer 
ülkelerde daha az görülen pankreas kanseri Kanada‘da en yüksek dördüncü insidans hızına 
sahiptir. Mortalite hızlarına bakıldığında ise akciğer kanserinin her iki cinsiyet için de temel kanser 
nedenli ölümlerin baĢında gelmekte olduğu, onu kadınlarda meme ve erkeklerde prostat kanserinin 
izlediği anlaĢılmaktadır. 
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Tablo 98. Kanada ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 32577 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 36280 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 34 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 12 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 101 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 8 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 19 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı 
%  

70.2 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  29.8 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 3452 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  9.8 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

89/55 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 5/5 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 7 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm olasılığı) 6 2006 

Kanser nedeniyle ölüm oranı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

138 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 70/74 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 78/83 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 7.8 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 15.9/13.9 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 24.3/18.9 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Kanser hastalığının yüklerini, getirdiği problemleri azaltmak amacıyla Kanada‘da 

kansere iliĢkin tüm paydaĢlar (700 kiĢi) 2002‘den itibaren Kanada Kontrol Stratejisini oluĢturmak 
amacıyla toplanmıĢ ve çalıĢmalar yapmıĢtır. OluĢturulan plan temel olarak bir eylem planı 
getirmemekte ancak tüm eyaletler ve bölgeler arasındaki iĢ birliğini arttırmayı ve yerel 
yönetimlerin kanser kontrol stratejilerini  bu paydaĢlar tarafından geliĢtirmesini amaçlamaktadır.  

Bu stratejiyi uygulama görevi öncelikle geçici olarak kurulan konseye daha sonra devlet 
destekli bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluĢ olan Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği 
Örgütüne (Canadian Partnership Against Cancer) verilmiĢtir. Bu kuruluĢ hem var olan stratejiyi 
uygulamakla hem de gelecekteki stratejileri hazırlamakla yükümlüdür. Örgüt bağımsız olarak 
denetlenmekte ve organizasyon yapısı gereği tüm paydaĢlara karĢı sorumluluk taĢımaktadır. 

Bu süreçte hazırlanan kurucu ve temel stratejinin ana öncelikleri ise Ģunlar olmuĢtur: 

 Politikaları belirleyen kapsamlı bir kurulun kurulması ve bunun yönetim 
kurulu olarak çalıĢması.  

 Kanser hastalarını ve hastalığı yenenleri kapsayan geniĢ kapsamlı bir kurulun 
kurulması 

 Kanser eksperlerinden oluĢan çalıĢma gruplarının oluĢturulması 

 GeliĢmiĢ bir kanser izleme sistemi kurulması 

 Olguya dayalı bir bilgi transfer sistemi kurulması ve performans/risk 
değerlendirme sistemlerinin yerleĢtirilmesi  
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Bu stratejide ise aĢağıdaki alanlarda öncelikli olarak yatırım yapılması kararı alınmıĢtır.  

 Kanser erken tanı ve önleme 

 Kanser hastalarına destek 

 Kanser iĢgücünün desteklenmesi 

 Kanser araĢtırmalarının desteklenmesi 

 Kanser enformasyonun ve ona eriĢimin geliĢtirilmesi  
Bu stratejinin içeriği ise 2008 yılında yenilenmiĢtir. YenilenmiĢ stratejide standartların 

belirlenmesi, erken tanı ve tarama ve birincil korumanın geliĢtirilmesi, kanser klinik rehberlerinin 
uygulamasının etkinleĢtirilmesi, sağlık sisteminin tüm kanser hastalarına eriĢiminin sağlanması, 
araĢtırmaların, insan kaynaklarının ve kanser verilerinin geliĢtirilmesi yeni amaçlar olarak 
belirlenmiĢtir. 

 
Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği Örgütü 
Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği Örgütü 2007 yılında kar amacı gütmeyen bağımsız bir 

kuruluĢ olarak federal hükümet finansman garantisi ile kurulmuĢtur. Örgüt kanser kontrol 
programının yönetimi için kurulmuĢtur ve ilgili strateji dokümanı kurucu doküman rolü 
oynamıĢtır. KuruluĢ temel olarak sağlığa iliĢkin tüm birimler arasında kanser kontrol programının 
koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. 

AĢağıda organizasyon Ģeması verilen örgüt temel olarak genel direktör (CEO) tarafından 
yönetilir. CEO ile birlikte çalıĢan bir yönetim kurulu da hem denetleyici olarak hem de politika 
belirlenmesinde aktif olarak çalıĢır. Yönetim kansere iliĢkin federal ve yerel tüm paydaĢları 
kapsayacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur. AĢağıda detayları verilen Ulusal Kanser Enstitüsü de bu 
kurulda temsil edilmektedir. Tasarlanacak politikalara iliĢkin eylemleri politika alanlarına göre 
konularında uzman kiĢilerden oluĢan Eylem Kurulu tasarlamaktadır. Bu kurul altında çeĢitli 
konulara iliĢkin çalıĢma grupları programların tasarlanması için çalıĢmaktadır. Bu süreçte ise yine 
uzmanlardan ve paydaĢlardan oluĢan kanser kontrol danıĢma kurulu destek vermektedir. Alttaki 
birimler ise uygulayıcı bölümlerdir. Özellikle kanser kontrol birimi Eylem Kurulunda belirlenen 
stratejilerin hayata geçirilmesinden sorumludur. 

 
 ġekil 160. Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği Organizasyon ġeması 
  Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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Belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi için yerel ve federal kurumlar ile ortak 
çalıĢmalar ve projeler yapılmaktadır. Kurum hem hükümet hem bağımsız kuruluĢlar hem yerel 
yönetimler ile çalıĢma gruplarından çıkan politikaların hayata geçirilmesi için çalıĢır. Bu 
çerçevede her kurum sürece katılmada bağımsızdır. Federal hükümet ise kontrol programının 
hayata geçirilmesi için belirli düzeyde finansman garantisi vermektedir. Projeler yani çalıĢma 
grubu faaliyetleri için dıĢarıdan da finansman alınabilmektedir. Ayrıca her stratejik alan için özel 
stratejik giriĢim fonları bulunmakta ve bunlar çalıĢma gruplarının alanlarının dıĢında özel 
kaynaklar ile desteklenmekte ve yönetilmektedir. 

Kurumun finansal denetimi ise bağımsız denetim kuruluĢları, Maliye ve Hazine 
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.  

 
Kanada Ulusal Kanser Enstitüsü (NCIC) 
Ulusal Kanser Enstitüsü Sağlık Bakanlığı ve Kanser Derneği giriĢimi ile kanser 

araĢtırmaları yapmak amacıyla 1947 yılında kurulmuĢ 1988 yılında ise amaçları tanımlanarak 
günümüzdeki halini almıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde Terry Fox Vakfı da kurum yönetiminde rol 
almaya baĢlamıĢtır.  

Kurum aĢağıdaki birimlerden oluĢmaktadır:  

 Yönetim kurulu 
o Direktörler kurulu 
o CEO 
o Ġdari ĠĢler  direktörü 
o Personel iĢleri direktörü 
o Ġdari ofis 
o Planlama ve kaynak yönetimi 
o Halkla iliĢkiler ve kanser kontrolü 
o iletiĢim 
o Muhasebe 
o Enformasyon Servisleri 

 Komiteler 
o Kanser kontrolü konusunda tavsiye komitesi 
o AraĢtırma tavsiye komitesi  
o Finansman ve iç denetim komitesi 
o Direktör atama komitesi 
o Kanser basamakları komitesi 
o Kanser istatistikleri komisyonu 

 
Kurum temel olarak aĢağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:  
Kanser kontrolü: Kanser araĢtırmaları sonucu elde edilen bilginin tedaviye ve önleme 

stratejilerine dönüĢtürülmesi amaçlanmaktadır.  
AraĢtırma faaliyetleri: Enstitü kanser araĢtırmalarını dıĢarıdan desteklemektedir. Bu 

araĢtırma faaliyetleri çok geniĢ bir kapsamda olabilmektedir, özellikle klinik deneyleri kendi çatısı 
altında kurduğu bir grupla yapmaktadır. Buna ek olarak davranıĢsal araĢtırmalara da destek 
vermektedir. 

Kurum yukarıdaki amaçlar çerçevesince Sağlık Bakanlığı ve Kanada Kanser Derneği 
tarafından kurulmasına rağmen bugün iki özel vakıf tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle 
politika oluĢturmaktan sorumlu değildir ve sadece bu iki yatırımcı vakfa karĢı sorumludur. Bunun 
dıĢında Kanada Ulusal Kanser Kontrolü Programında da katılımcı rol almaktadır.  Enstitünün 
yukarıdaki amaçları gerçekleĢtirmek için 2007-2015 yıllarını kapsayan bir stratejik planı 
bulunmaktadır. Ayrıca her yıl iki vakıftan isteyeceği bütçeye iliĢkin bir rapor vermektedir.  

Kurum finansal desteğini Terry Fox Foundation ile Canada Cancer Society‘den 
almaktadır. Özellikle yatırımların büyük bir kısmını Terry Fox Run‘dan sağlanan kısa ve uzun 
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dönemli gelirler oluĢturmaktadır. Sermayesi daha az bir paya sahip olmakla beraber, Enstitünün 
gelirlerinde yer almaktadır. The Canadian Cancer Society finansal desteğinin büyük bir kısmını, 
Kanada Ulusal Kanser Enstitüsünün çok sayıdaki programlarına aktarmaktadır. Ayrıca, NCIC 
kanserle ilgili farklı alanlardaki çok sayıdaki sağlık kuruluĢlarıyla da çalıĢarak bu kuruluĢlarla özel 
birtakım ortaklıklar (partnership) kuruyor. 

 
 Tablo 99. Kanada Kanser Enstitüsü Özet Finansal Tablosu 

Gelirler 
2007  
(bin Kanada doları) 

Kanada Kanser Derneği 46.664 

Terry Fox Vakfı 14.514 

BağıĢlar 128 

Yatırım gelirleri 3.101 

Toplam 64.408 

Harcamalar  

Toplam kanser araĢtırmaları maliyeti 65.365 

Diğer programların maliyeti 689 

Operasyonların toplam maliyeti 5.228 

Toplam 71.282 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
NCIC‘nin baĢlıca harcamalarının içerisinde ise, kanser araĢtırmaları için yapılan 

harcamalar baĢta gelmektedir. BağıĢlar, araĢtırmacı teĢvik ya da ödülleri ( personel awards ) ve 
projelere yapılan harcamalar bütçede yine önemli bir yer tutmaktadır. Bir diğer harcama kalemini 
de, klinik deney grupları için yapılan harcamalar oluĢturuyor. Kanada Göğüs Kanseri AraĢtırma 
AntlaĢması, Kanada Prostat Kanseri AraĢtırma TeĢviki, Kanada Tütün Kontrol AraĢtırma GiriĢimi, 
DavranıĢsal AraĢtırma ve Program OluĢturma Merkezi‘ne, proje ve programlar ile çalıĢtay, 
sempozyumlara ve buna benzer diğer aktivitelere de bütçenin giderler kısmında yer verilmektedir. 
Bu harcamalara ilaveten, Direktörler Kurulu ve kurul aktivitelerine, savunma, iletiĢim ve uluslar 
arası iliĢkilere de bütçede harcama kalemleri olarak yer verilmektedir. 

 

 5.1.2. Kanser Enstitü Profilleri 
 
Avustralya Kanser KuruluĢu 
Kanser Avustralya kanserin tüm Avustralyalılar üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı 

olmak için Avustralya Devletince 2006‘da tesis edilmiĢ ulusal bir kuruluĢtur. Kanser Avustralya 
aynı zamanda hayatta kalma oranları veya kanser tecrübeleri daha kötü olan kanserli kiĢilerdeki -ki 
buna Avustralya‘nın yerli halkı, kırsal ya da bölgesel alanlarda yaĢayan kiĢiler ve kültürel ve dil 
açısından farklı geçmiĢleri olan kiĢiler dâhildir- nihai sonuçların arasındaki farkları azaltmayı 
amaçlamaktadır. Kanser sonuçlarında iyileĢmeler elde etmek için doğrudan ya da tüketiciler, 
sağlık personeli, kanser örgütleri, araĢtırmacılar ve hükümetlerle birlikte çalıĢır. 

 
Kanser Avustralya'nın öncelikleri: 
- Kanserden etkilenen kiĢileri desteklemek ve bilgilendirmek, 
-Kanser araĢtırmalarının koordinasyonu ve finansmanını artırmak, klinik denemeleri 

desteklemek, 
- Kanser hizmetlerini ve kanser verisinin temini ile kullanımını geliĢtirmek, 
- Kanser tedavisine yönelik iĢgücünün mesleki geliĢimini desteklemek, 
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-Ulusal kanserle savaĢ ve kanser araĢtırma faaliyetlerini gözden geçirerek kanserin 
Avustralya'daki sonuçlarını iyileĢtirmek için gereken eylemleri tespit etmek ve 

- Ulusal Jinekolojik Kanserler Merkezini kurup yönetmektir. 

 
Kore Ulusal Kanser Merkezi (NCC) 
2001‘de devletçe finanse edilen bir kurum olarak kurulan Kore Ulusal Kanser Merkezi 

(NCC) araĢtırma, hasta bakımı, ulusal kanserle savaĢ programlarına destek ve kanser uzmanlarının 
eğitimi yoluyla Kore‘de kanser insidansını ve ölüm oranlarını azaltmayı hedeflemektedir. NCC üç 
ana bileĢenden oluĢmaktadır: AraĢtırma Enstitüsü (RI), Bağlı Hastane (Hastane) ve Ulusal 
Kanserle SavaĢ AraĢtırma Enstitüsü (NCCRI). 

RI kendi araĢtırmalarını gerçekleĢtirmekte ve Kore kanser camiasının araĢtırma 
faaliyetlerini kendi bünyesindeki ya da dıĢarıdaki dönüĢümsel araĢtırmalara odaklanan programlar 
yoluyla desteklemektedir. 

Hastanede 6 organ için özelleĢmiĢ merkezler mevcuttur. Tıbbi, cerrahi ve radyasyon 
onkologları ile onkoloji hemĢirelerinin bulunduğu  her bir merkez hastalara kaliteli kanser tedavi 
hizmetleri sunmaktadır. 

NCCRI bir düĢünce kuruluĢu rolü oynamakta, devlete kanserle savaĢ programlarının 
oluĢturulması, uygulanması ve desteklenmesinde destek olmaktadır. 

Halen 250 tıp doktoru ve araĢtırmacının aralarında bulunduğu 1000‘den fazla çalıĢan 
NCC‘nin faaliyetlerinde görev almaktadır. 

 
Pan-Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) 
Latin Amerika ve Karayiplerde kanser ikinci önemli ölüm nedenidir. En yaygın kanser 

kaynaklı ölüm nedenleri erkeklerde akciğer, mide ve prostat kanseri, kadınlarda ise serviks, meme 
ve mide kanserleridir. Uruguay, Arjantin, Kolombiya, Peru ve Barbados bölgede en büyük kanser 
yükünü taĢıyan ülkeler arasındadır. 

PAHO tarafından 2006‘da gerçekleĢtirilen bir ankette yanıt veren ülkelerin % 75‘ i ulusal 
kanserle savaĢ programlarının bulunduğunu bildirmiĢ, ancak sadece yarısı bu programların kabul 
edilebilir bir düzeyde uygulanmakta olduğunu ifade etmiĢlerdir. Tüm ülkelerde bir servikal kanser 
tarama programı bulunmakla beraber taramanın kapsamı son derece kısıtlıdır ve ülkelerin 
yarısından fazlası % 25 ya da daha az kapsama bildirmiĢlerdir. Kanser tedavi merkezleri 
Karayiplerdeki bazı ülkeler haricinde tüm ülkelerde bulunmaktaysa da sanayileĢmiĢ ülkelere 
kıyasla bunlara eriĢim daha düĢük düzeyde kalmaktadır. Radyoterapi tedavi kapasitesi bölgede 
oldukça düĢüktür ve her bir milyon kiĢiye 1,6 radyasyon onkologu, 1,4 yüksek dozlu teleterapi 
birimi düĢmekte, ve bu oran sanayileĢmiĢ ülkelerdeki 9 ve 6,4 rakamlarına göre son derece düĢük 
kalmaktadır. Az sayıda olmalarının yanısıra bu hizmetlerin çoğunun en büyük Ģehirlerdeki sağlık 
merkezlerinde sunulması nedeniyle tedavi hizmetlerine eriĢim homojenlik de arz etmemektedir.  
Bu da kırsal nüfusun büyük bir kesiminin bunlara eriĢiminin olmaması sonucunu getirmektedir. 
Yüksek maliyetleri de bu hizmetleri fakir Ģehirli nüfusun eriĢiminin ötesine atmaktadır. 

 
Tüm ülkelerde bildirilen en yaygın problemler Ģunlardır: 
- Kanser teĢhisinin ileri aĢamalarda konması ve erken tespit programlarına 

duyulan ihtiyaç, 
- Kanser tedavisi merkezlerinin bilhassa büyük Ģehirler dıĢında eriĢilebilirliği, 

mevcudiyeti ve kalitesinin artırılması ihtiyacı, 
- Makul fiyatlı kanser ilaçlarına kısıtlı eriĢim, 
- Zayıf izleme ve kanser kayıt hizmetleri, 
- Eğitim ve sürekli eğitim alanında yetersiz imkânlar; ve, 
- Kansere yönelik olarak halk sağlığı gündemindeki öncelik ve kaynakları 

artırma ihtiyacı. 
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PAHO Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine teknik iĢ birliği imkânları sağlamakta ve 
Sağlık Bakanlıklarınca ortaya konan bu sorunlar ve ihtiyaçlara yanıt vermektedir. Ana iĢ birliği 
alanları kapsamlı ulusal kanserle savaĢ planlarının oluĢturulması, servikal kanserin önlenmesi, 
tütün kontrolü ve radyoterapi hizmetlerini kapsamaktadır. Servikal kanseri önleme ittifakının bir 
parçası olarak PAHO ülkelere tarama programlarının kalite ve kapsamının geliĢtirilmesinde ve 
alternatif tarama yaklaĢımlarının denenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu çalıĢmalardan edinilen 
dersler, kapsamlı programlar için politika ve teknik rehberlik sunan ve 2008 PAHO Ġcra 
Konseyinde sunulması beklenen Bölgesel Servikal Kanseri Önleme ve Mücadele Stratejisinin 
geliĢtirilmesiyle taçlanmıĢtır. Orta Amerika alt-Bölgesi‘nde Sağlık Bakanları bir alt-bölge kanser 
planının oluĢturulmasını istemiĢler ve bu da PAHO tarafından Sağlık Bakanlıklarının katılımcı 
olduğu bir süreçte koordine edilmektedir. Bu alt-bölge planı ulusal kanser programlarının altında 
yatan siyasi ve teknik iradeyi daha üst seviyeye taĢıyacak ve kanseri önleme, erken tespit, tedavi 
ve palyatif bakım alanındaki ortak sorunlara alt-bölge düzeyinde bir yanıt verilmesini 
sağlayacaktır. PAHO radyasyon terapisinin kalitesini değerlendirme ve artırma faaliyetlerini uzun 
soluklu radyolojik sağlık programıyla sürdürmektedir. 

YaĢlanmakta olan bir nüfus ve bununla paralel olarak artan kanser yükü altındaki Latin 
Amerika ve Karayiplerdeki sağlık sistemleri kanserle mücadele edecek Ģekilde teçhiz edilmelidir. 
Yeterli kaynakların tahsisi, mevcut ve yeni bilgilerin uygulanması ve siyasi iradenin sürdürülmesi 
kanserle etkin mücadelenin baĢarısı için önemli noktalardır. 

 
                Peru Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

INEN olarak bilinen Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ―Eduardo Cáceres 
Graziani‖  Peru‘daki en önemli kanser hastanesidir ve belki de Güney Amerika‘daki en iyilerden 
biridir. INEN‘ in ayakta tedavi servisleri geçen yıl 170.000 hasta gördü ve bunlardan 10.000‘ i 
hastaneye alındı. Bunların içinde 1400 servikal kanser, 1000 meme kanseri, 300 malign lenfoma, 
200 yetiĢkin ve 100 çocukta akut lösemi vardı.  

Sırasıyla mide, prostat ve akciğer kanseri erkeklerde en yaygın malignitelerdi. INEN, bu 
çok sayıda hastanın yönetimindeki önemli rolünün yanısıra çok önemli iki rol daha üstlenmiĢtir: 
1952 yılında baĢlayan ve komĢu ülkelerden gelen öğrenciler dahil 500 kadar uzman mezun vermiĢ 
bir ihtisas programıyla onkologların eğitimi ve Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa‘daki önemli 
kuruluĢlarla grup iĢ birliği içinde araĢtırma protokolleri yürütülmesi. 

 
 
Rusya Prof. N. N. Petrov Onkoloji AraĢtırma Enstitüsü 
AraĢtırma Enstitüsü 15 Mart 1927‘de Leningrad‘da (Ģimdi St. Petersburg, Rusya). I. 

Mechnikov‘un adının verildiği çok disiplinli bir hastane çerçevesinde kuruldu. Rusya‘da 
onkolojinin kurucusu ve baĢlatıcısı Profesör N. N. Petrov ilk müdür olarak atandı ve 1966‘da 
Enstitüye onun adı verildi. 

Ensititünün onkoloji alanının yanısıra öğrenim, uluslararası ve editöryel çalıĢmalarda 
araĢtırma, klinik ve deneysel aktiviteler yapma izni vardır. Ġncelemelerin ana konuları Ģöyledir: 
Kanser etiyolojisi ve patogenesisi, yeni kanser önleme ve yakalama yöntemleri, yetiĢkin ve 
pediatrik kanser hastalarının cerrahisi, radyoterapisi, kemoterapisi ve kombine tedavisi, bunların 
izlenmesi ve rehabilitasyonu. 

Enstitünün hastanesi 405 yataktan oluĢmaktadır ve tüm ana maligniteleri tedavi 
edebilmektedir. Birçok tümör endoskopik yöntemlerle iyileĢtirilebilmektedir; erken kanser 
aĢamalarında konservatif, organ kurtaran cerrahi uygulanmaktadır.  

Enstitü bir çok uluslararası örgütle iliĢki içindedir: Örneğin Kanser AraĢtırmaları Ajansı 
(IARC), Kansere KarĢı Uluslararası Birlik (UICC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve BirleĢmiĢ 
Milletler Çevre Programı (UNEP). Ensititünün bazı bilim adamları aynı zamanda çeĢitli bilimsel 
ve toplumsal örgütlerin de üyesidir (ASCO, ESMO, ESO, ESSO, ESTRO, EORTC, Reach to 
Recovery, vb.). Enstitünün araĢtırma alanları arasında Ģunlar sayılabilir: 
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 Karsinogenesis mekanizmalarının ve kanser geliĢimini etkileyen, önleme 
yollarını gösteren endojen ve ekzojen faktörlerin rollerinin incelenmesi  

 En son bilimsel geliĢmeler temelinde yeni, çok etkili ilaçların ve yüksek 
nitelikli yöntemlerin incelenmesi ve getirilmesi ve kanser tedavisindeki yeni ve standart 
tekniklerin karmaĢık kullanımları  

 Antikanser terapisine toleransın iyileĢtirilmesi, toksisitenin azaltılması ve 
kanser hastalarının yaĢam kalitelerinin iyileĢtirilmesi  

 Kanser hastalarının yaĢam kalitesinin daha iyi olmasını hedefleyen organ 
kurtarıcı cerrahi müdahalelerin iyileĢtirilmesi, ve çeĢitli türde kanser indekslerinin (mortalite, 
morbidite, demografi, vb.) incelenerek Rusya‘daki kanser kontrol etkinliklerinin daha doğru 
planlanabilmesi, doğru tahmin için yöntemlerin geliĢtirilmesi ve bu indekslerin kanser kayıt 
verileri kullanılarak gelecekteki dinamik yorumlamaları 

 
Çin Sun Yat-Sen Üniversitesi Kanser Merkezi 
Sun Yat-Sen Üniversitesi Kanser Merkezi 1964 yılında kurulmuĢtur. Güney Çin‘de 

kanser tedavisi, eğitimi, araĢtırması ve önlenmesi konusunda uzmanlaĢmıĢ en büyük kanser 
merkezidir. Bu Kanser Merkezi 1980 yılından bu yana WHO Kanser AraĢtırmaları ĠĢbirliği 
Merkezidir ve ayrıca Kanser AraĢtırmaları Güney Çin Kilit Devlet Laboratuvarıdır. Sun Yat-Sen 
Üniversitesi Kanser Merkezi Çin‘deki ilk dört kanser merkezinden biridir ve günümüzde en üst 
düzeyde ulusal kanser enstitüsüdür. Çin Journal of Cancer‘ in editörlük bölümü de buradadır; bu 
dergi ulusal akademik dergilerin çekirdeğidir ve aylık olarak yayınlanmaktadır.  

ġu anda Merkezde 1051 klinik yatak ve 150 kıdemli profesyonel dahil 1500‘den fazla 
çalıĢan bulunmaktadır. TanınmıĢ bir tersiyer bakım merkezi olarak, her yıl Çin‘ in ve Güneydoğu 
Asya‘nın her yerinden 24. 000 yataklı hasta ve 300.000 ayakta tedavi hastası kabul etmektedir.  

Kanser Merkezinin Ģu andaki Müdürü Profesör Yi-xin Zeng Çin Bilim Akademisinin bir 
üyesidir.  

 
Brezilya Ulusal Kanser Enstitüsü (INCA) 
Brezilya Ulusal Kanser Enstitüsü (INCA) Brezilya topraklarında kanser kontrol 

eylemlerinin formüle edilmesinden ve geliĢtirilmesinden sorumlu Sağlık Bakanlığı birimidir. 
INCA kurulduğundan bu yana, 70 yıldır, Brezilya Ulusal BirleĢik Sağlık Sistemi, SUS içinde 
önleme, erken yakalama, insan kaynakları geliĢimi, araĢtırma, izleme, bilgi ve sağlık bakımı gibi 
stratejik alanlarda eylemler uygulayarak kanser kontrolünde önemli bir merkez olmuĢtur.  

2005 yılında INCA kanseri bir halk sağlığı sorunu olarak ele alan, uluslararası 
tavsiyelere uygun, yeni bir Ulusal Kanser Kontrol Politikası baĢlatmıĢtır. Bu hastalığın 
yönetiminde ileri aĢamaların tedavisi üzerine odaklanmak yerine erken yakalama ve önlemeye 
eğilmelidir. Enstitü, resmi ve hükümet dıĢı örgütlerin bir amaç doğrultusunda birlikte çalıĢtıkları 
bir Kanser Kontrol Ağı geliĢtirmektedir. Bu yolla kanser insidansı ile mortalitesinin azaltılması ve 
tedavi görmekte olan hastalara mümkün olan en iyi yaĢam standardının sağlanması hedeflenmiĢtir. 

 

Hindistan Tata Memorial Merkezi (TMC) 
Hindistan, Mumbai‘deki Tata Memorial Merkezi (TMC) önleme, tedavi, eğitim ve 

araĢtırmaya yönelik Ulusal Kanser Merkezi olarak hizmet vermektedir. TMC Tata Memorial 
Hastanesini (TMH) ve Kanser Tedavisi, AraĢtırması ve Eğitimi Ġleri Merkezini (Advanced Centre 
for Treatment, Research and Education in Cancer - ACTREC) içermektedir. 

Her yıl tüm Hindistan‘dan ve komĢu ülkelerden yaklaĢık 38.000 yeni hasta Tata 
Memorial Hastanesine baĢvurmaktadır. Bunların % 70 kadarı ücretsiz ya da büyük ölçüde 
indirimli bedellerle tedavi edilmektedir. Tıbbi danıĢma, kapsamlı tedavi ya da izleme tedavisi için 
1000‘den fazla hasta bir pro-aktif hizmet misyonu olan OPD‘ye gelmektedir. 
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Gine Jinekolojik Kanser Önleme Eğitim Merkezi (CERFFO pcg) 
Merkezi Gine, Conakry‘de bulunan ve Fransızca kısaltması olan CERFFO olarak bilinen 

Jinekolojik Kanser Önleme Eğitim Merkezi bölgenin toplumsal, kültürel ve çevresel özelliklerine 
göre hazırlanmıĢ jinekolojik kanser önleme stratejilerinin uygulanması ve sürdürülmesini sağlayan 
uygulamalı çözümlere dayanarak bilgi, eğitim ve teknik destek sağlamaktadır. Merkezin üç görevi 
vardır: Eğitim, araĢtırma ve hizmet yönetimi. 

Merkezde üreme sağlığı uzmanları baĢlıca jinekolojik kanserlerin taranması ve tedavi 
edilmesine yönelik yeni değerlendirme yaklaĢımlarını ilerletebilir, teĢhis ve sağlık yönetiminde 
sağlık sistemlerini geliĢtirebilir ve kanserle mücadele için ulusal politikalar ve programlar 
çerçevesinde jinekolojik kanser önleme programlarının uygulanmasına katkıda bulunabilirler. 
GeniĢ bir yelpazeyi kapsayan pek çok disiplinde yeteneklere sahip CERFFO personeli, jinekolojik 
kanser insidansı ve mortalitesini düĢürmeyi amaçlayan ulusal programların etkisi ve 
değerlendirilmesine yönelik yenilikçi çalıĢmalara destek olmak suretiyle bölgesel araĢtırma 
projelerinin uygulanmasında uzman kuruluĢlarla iĢ birliği yapar. Merkez aynı zamanda proje 
liderlerinin ve program yetkililerinin yönetimsel ve pedagojik yeteneklerinin geliĢtirilmesine 
yönelik kısa süreli eğitim programları düzenleyerek sağlık çalıĢanları ve araĢtırmacılarının eğitim 
ve öğrenimine de katkıda bulunmaktadır. 

Güney Ġsviçre Onkoloji Enstitüsü (IOSI) 
Güney Ġsviçre Onkoloji Enstitüsü (IOSI) değiĢik kamu hastahanelerinde bulunan kanser 

tedavisiyle ilgili tüm kurumları kapsayan çok tesisli bir onkoloji enstitüsüdür. Bu kurumlardan 
Belinzona‘daki Ospedale San Giovanni, en önemli imkanlara ev sahipliği yapmaktadır: 
radyoterapi merkezi, PET-tarama, hematoloji bölümü ve palyatif tedavi için yataklı servis ve aynı 
zamanda kemo-radyoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyonu dahil olmak üzere agresif 
kemoterapi tedavisi için 30 yatak barındırır. 

Enstitü her yıl 2500 yeni hasta kabul etmektedir ve bir kanser kayıt merkezi, merkezi 
kütüphane ve klinik ve translasyonel araĢtırmaya yönelik tesisler içeren kapsamlı bir bakım 
merkezidir. Avrupa‘nın baĢlıca kanser araĢtırma yapısından üçünün faal ofisleri IOSI‘de 
bulunmaktadır: IELSG (Uluslararası Ekstranodal Lenfoma ÇalıĢma Grubu), IBCSG (Uluslararası 
Meme Kanseri ÇalıĢma Grubu) ve SENDO-SAKK (Evre 1 denemeleri koordine etmektedir).  

 
ABD Teksas Üniversitesi  M. D. Anderson Kanser Merkezi 
Teksas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi, 1951 yılında Teksas Meclis Üyesi 

tarafından kurulmuĢ ve 1971 yılına ait Ulusal Kanser Yasası‘nda ilk üç kapsamlı kanser 
merkezinden biri olarak adlandırılmıĢtır. 2007 yılında U.S. News & World Report tarafından 
kanser bakımı konusunda en iyi Amerikan hastanesi seçilmiĢtir. ABD Ulusal Kanser 
Enstitüsünden, herhangi bir baĢka enstitüden daha fazla araĢtırma fonu alan M. D. Anderson, 
geçtiğimiz yıl araĢtırma için 465 milyon Dolarndan fazla harcama yapmıĢtır. Houston‘daki 512 
yataklı tesislerinde 84.000 hastaya hizmet verilmiĢtir ve ayrıca 922.000 ayakta tedavi hastasının 
ziyaret ettiği ve tedavi gördüğü ayakta tedavi birimleri bulunmaktadır. 2007 yılında yürütülen 
terapötik klinik denemelerde rekor bir sayıyla 12.000 hasta yer almıĢtır. M. D. Anderson, kanserle 
iliĢkili yedi tane tıp disiplininde lisans derecesi ve biyomedikal bilimler alanında hem yüksek 
lisans hem de doktora derecesi vermektedir. Enstitü, orta Teksas‘ ta iki birimi bulunan bir Bilim 
Parkı da iĢletmektedir ve Ġspanya Madrid gibi uzak yerlerde bakım hizmeti veren kurumlarla 
bağlantılara sahiptir. Aynı zamanda Asya, Avrupa ve Orta ve Güney Amerika‘da kardeĢ kurum 
anlaĢmalarına sahiptir.  

 
Avusturya Çocuk Kanserleri AraĢtırma Enstitüsü (CCRI) 
Avusturya‘nın Viyana kentinde bulunan Çocuk Kanserleri AraĢtırma Enstitüsü (CCRI) 

çocukluk kanserlerinin nedenleri ve geliĢkin tedavileri üzerine uzmanlaĢmıĢ araĢtırmalar 
yürütmektedir. Bu enstitü ebeveynlerin inisiyatifiyle 1986 yılında kâr amacı gütmeyen yardım 
amaçlı bir dernek olarak kurulan St. Anna Kinderkrebsforschung tarafından desteklenmektedir. 
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CCRI Avusturya‘daki en büyük çocuk hastanesi olan ve özel olarak onkoloji alanına odaklanmıĢ 
bulunan St. Anna Kinderspital ile yakın iĢ birliği içindedir. CCRI halihazırda 9 araĢtırma grubuna 
ve bir dokümantasyon bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. BaĢlıca araĢtırma alanları çocukluk 
kanserlerinde genetik anomalilerin iĢlevsel sonuçlarına iliĢkin çalıĢmaları, tümörle mücadele ve 
hematopoetik kök hücre transplantasyonunu geliĢtirmeye yönelik olarak immün sistemin 
düzenlenmesini, daha baĢarılı teĢhis ve terapinin bireyselleĢtirilmesini içermektedir. CCRI ayrıca, 
pediatrik kanser hastaları üzerinde gerçekleĢtirilen bir dizi klinik denemeyi de desteklemektedir. 
CCRI pek çok Avrupa araĢtırma projesinde yer almakta ve bilimsel bilginin ilerlemesini sağlamak 
ve kanserli çocuklarda elde edilen sonuçları iyileĢtirmek amacıyla Avrupa ve ABD‘deki baĢlıca 
pediyatrik araĢtırma ve tedavi merkeziyle yakın iĢ birliği yapmaktadır. 

 
Tanzanya Ocean Road Kanser Enstitüsü (ORCI )  
Ocean Road Kanser Enstitüsü (ORCI), 1996 tarihli parlamento kararıyla Darüsselam‘da 

Tanzanya‘nın Ulusal Kanser Enstitüsü olarak kurulmuĢtur. ORCI ülkede kanser tedavisi, eğitimi, 
araĢtırması ve kanser izleme ve kanser tedavisi üzerine uzmanlaĢmıĢ tek kanser merkezidir. 
KuruluĢundan bu yana ORCI Tanzanya‘da Kanser Kontrolü Ulusal Koordinatörü olarak 
belirlenmiĢ ve ülke içinde kanser kontrolüne iliĢkin eylemlerin geliĢmesini temin etmek ve bu 
amaçla yollar formüle etmek üzere yetkili kılınmıĢtır. ORCI 10 yıllık süre boyunca Tanzanya‘da 
kanser kontrolünün önderi olmuĢ, kanser önleme, erken teĢhis, kanser tedavisi, insan kaynaklarının 
geliĢtirilmesi, araĢtırma, izleme ve Tanzanya Sağlık Bakanlığı‘nın sevk sistemi üzerinden bilgi ve 
palyatif bakım sağlama gibi stratejik alanlarda etkinlikler gerçekleĢtirmiĢtir. 

ġu anda ORCI‘nin 160 yatağı ve 200 personeli bulunmaktadır. ORCI ünlü bir üçüncü 
derece bakım merkezi olarak her yıl Tanzanya‘nın her yerinden ve Malavi, Zambiya ve Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti gibi komĢu ülkelerden gelen 3000 hastayı kabul etmekte ve yılda 10.000 
hastayı ise taburcu etmektedir. 

2006‘da IAEA Kanser Tedavisi için Eylem Programı‘nın (PACT) Tanzanya 
hükümetinin kanser kontrolü becerilerini artırmak üzere yaptığı tavsiyelerinin onaylanması üzerine 
ORCI, Sağlık Bakanı tarafından atanan bir yürütme kurulu oluĢturulması amacıyla bir sekretarya 
oluĢturmuĢtur. Yürütme kurulunun ana görevleri ulusal kanser kontrol sisteminin bütün 
bileĢenlerinin formüle edilmesi ve güçlendirilmesi ve Ulusal Kanser Kontrol Programı için eylem 
planlarının geliĢtirilmesidir. 

 
AORTIC (Afrika Kanser AraĢtırma ve Eğitim Örgütü)  
Bu örgüt baĢka ülkede yaĢayan Afrikalı kanser bakımı iĢçileri, bilim adamları ve dostları 

tarafından kurulmuĢ ve kendisini Afrika‘da kanser kontrolünü geliĢtirmeye adamıĢtır. 
AORTIC‘ in temel amaçları Afrika‘da yaygın olan kanserlerle ilgili araĢtırmaları 

ilerletmek, onkoloji alanında sağlık emekçileri için verilen eğitim programlarının yönetilmesine 
destek vermek, kanser kontrolü ve kanserin önlenmesi ile ilgili programların karĢı karĢıya 
kaldıkları güçlüklerin üstesinden gelmek ve Afrika‘da kanser konusunda kamu bilinci yaratmaktır. 

AORTIC‘ in yönetici üyeleri Afrika‘nın her yerinden gelip bilgi iĢçileri olarak 
Afrika‘daki kanser hastalarının ızdırabını dindirmek için gönüllü olan ve kamuoyunca iyi tanınan 
bilim adamlarıdır. Bu bilim adamlarını esas değeri bilgi toplama ve analiz etme ve kanser 
hastasının iĢine yarayacak kararlar alma becerileridir. BaĢka kanser örgütleriyle konferanslar ve 
internet üzerinden, bilgi paylaĢarak, karĢılıklı öğrenerek ve ilgili fikir ve araĢtırmaları kanser 
komünitesine yayarak iĢ birliği içinde çalıĢmaktadırlar. 

AORTIC geniĢ elektronik veri tabanıyla Ġngilizce ve Fransızca olarak üç ayda bir 
yayımlanan gazetesi ve elektronik haber bülteni aracılığıyla küresel toplulukla aktif bir bağlantı 
içindedir. AORTIC Afrika‘da ve dünya genelinde sayısız kanser konferansında temsil edilmiĢtir. 
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Institut Jules Bordet  
Avrupa‘nın kalbinde bulunan Institut Jules Bordet (IJB) Avrupa‘nın kendisini tamamen 

kansere adamıĢ ilk merkezleri arasındadır ve halihazırda Belçika‘daki tek merkezdir. IJB 
Université Libre de Bruxelles‘ in akademik araĢtırma ağına bağlıdır. IJB bir kapsamlı kanser 
merkezi olarak üç ana misyonu bütünleĢtirir: Hasta bakımı, eğitim ve araĢtırma. 

IJB kanserin önlenmesinden kanser görüntülemeye, teĢhise, tedaviye ve rehabilitasyona 
varıncaya kadar bütün hizmetleri, en geliĢmiĢ teknolojileri ve en modern yöntemleri kullanarak 
vermektedir. 154 yatak ve 13 gündüz bakım ünitesiyle IJB, yılda (2000 yeni teĢhisle beraber)  
6000 hastaneye kabul gerçekleĢtirmekte ve 71.000 hastaya ayakta tedavi vermektedir.  

IJB Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansı (IARC) ile yakın bir iĢ birliği içindedir ve çok 
sayıdaki merkezde yürütülen önemli büyük çaplı klinik testleri koordine etmektedir. IJB‘deki 
yüksek kaliteli dönüĢümsel ve klinik araĢtırma faaliyetleri bir yılda yüksek impakt katsayısına 
sahip 200‘den fazla bilimsel makale üretilmesini sağlamaktadır. IJB Avrupa Kanser Enstitüleri 
Örgütü (OECI) üyesidir ve Ģu anda IJB Tıp Bölümü BaĢkanı Prof. Martine Piccart‘ ın baĢkanlığını 
yürüttüğü Avrupa Kanser AraĢtırmaları ve Tedavisi Örgütü (EORTC) ile de güçlü bağları 
bulunmaktadır.  

 
Avrupa Onkoloji Enstitüsü (IEO)  
Ġtalya-Milan‘daki Avrupa Onkoloji Enstitüsü (IEO) Avrupa‘daki en hızlı büyüyen 

kapsamlı kanser merkezidir. Profesör Umberto Veronesi‘nin parlak buluĢu olarak 1994 yılında 
açıldı ve hastane o denli büyüdü ki 2007 yılında 11.000‘den fazla yeni kanser hastası tedavi edildi; 
bunların 3000‘ i meme kanseri hastasıydı.  

Bilim temeli paralel biçimde o denli geliĢmiĢtir ki IFOM-IEO bilim yerleĢkesi de dahil 
olmak üzere tam zamanlı çalıĢan bilim insanlarının toplam sayısı Ģu anda 380‘ i aĢmıĢtır. Geçen 
sene hastane çalıĢanları önleme, görüntüleme, evreleme ve tedaviden acı kontrolü ve destek 
bakımına kadar geniĢ bir yelpazeye yayılan klinik denemelere hastalarının yaklaĢık yarısını sokma 
baĢarısını göstermiĢtir. Hastane çalıĢanları meme kanseri koruyucu cerrahisi ve meme kanserinde 
bir iç operasyon radyoterapisi (IORT) tamamlayan ilk kiĢiler oldular. Bilim laboratuvarları üzerine 
anahtar bir odaklanma normal doku gövde hücrelerinin ve onların kanserli benzerlerinin moleküler 
biyolojisidir. Ayrıca, IEO son dönemde ilk on-line açık eriĢim kanser dergisini baĢlatmıĢtır. 

  

Ġsveç Karolinska Kapsamlı  Kanser Merkezi 
Kısa süre önce Ġsveç‘ in Stockholm kentindeki iki üniversite hastanesi ile Karolinska 

Üniveristesi Hastanesi birleĢmiĢtir. Amaç, Karolinska Enstitüsündeki araĢtırma ve eğitimleri 
Stokholm‘deki sağlık sistemi ile entegre etmek ve translasyonel tıp için bir yapı inĢa etmekti. 
Karolinska Enstitüsü hastanesi ve yerleĢkesi birlikte 18.000‘ in üzerindeki çalıĢanı bulunan bir 
organizasyon oluĢturmuĢtur. Bu karar, daha ileri translasyonel kanser araĢtırmalarının yapılabildiği 
bir ortam yaratmak amacıyla bu yapı bünyesinde daha fazla görünür, iĢlevsel ve kapsamlı bir 
kanser merkezi kurmak için alınmıĢtır. Kanser araĢtırmasıyla ilgilenen yaklaĢık 120 araĢtırma 
grubuyla temel, preklinik ve epidemiyolojik araĢtırma için güçlü bir platforma sahiptir. 

Onkolojik sağlık hizmetlerine (bir translasyonel araĢtırma merkezi olan Karolinska 
Kanser Merkezi) bağlı deneysel kanser araĢtırması laboratuvarları, popülasyona dayalı verileri 
içeren hasta veri kayıtları, bir klinik deneme ünitesi, bir biyolojik bankalama yapısı ve biyomik 
için  kurulan platformu ile translasyonel araĢtırmalar için önemli bir altyapı oluĢturulmuĢtur. 
Özellikle güçlü olduğu alanlarından bir tanesi, Royal School of Technology‘deki  insan proteom 
kaynaklarıyla yapılan iĢ birliğinin de kanıtladığı üzere proteomiklerdir. Merkez Stokholm 
Bölgesi‘ndeki 2 milyon kiĢilik nüfus için onkolojik hizmet sağlamaktadır. Her yıl kanser alanında 
yaklaĢık 700-800 arasında bilimsel rapor ve bunun yanısıra yaklaĢık 80 tane doktora tezi 
yayınlanmaktadır. 
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Ġspanyol Ulusal Kanser AraĢtırmaları Merkezi (Centro Nacional de  
Investigaciones Oncologicas)   

Ġspanya-Madrid‘de bulunan Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas (CNIO), 
bütünüyle temel, dönüĢümsel ve uygulamalı kanser araĢtırmaları konusunda hizmet vermektedir. 
Temel kanser araĢtırmaları genetik (onkogenler ve tümör baskılayıcılar) ve epigenetik olayların 
moleküler mekanizmalarının malin dönüĢüme nasıl katkıda bulunduklarına özellikle genetik 
istikrar ve proliferatif sinyallerin olduğu bölgelerin üzerinde durmak suretiyle yoğunlaĢmaktadır. 
DönüĢümsel araĢtırma öncelikle lenfoma, akciğer, pankreas, idrar kesesi ve melanom üzerine 
odaklanan Moleküler Patoloji Programı ve kuĢaktan kuĢağa geçen meme ve endokrin tümörleri 
tahsis edilmiĢ olan Ġnsan Kanser Genetiği programı tarafından temsil edilmektedir. Biyoenformatik 
ve yapısal biyoloji de CNIO‘da etkin bir biçimde temsil edilmektedir. Son olarak, hedef temelli 
ilaç araĢtırmaları alanında hizmet veren yedi araĢtırma grubu (biyoloji alanında dört, tıbbi kimya 
alanında üç) bulunmaktadır.  

Kanser hücresi biyolojisi üzerine yeni bir program 2008‘de uygulamaya konulmuĢtur. 
CNIO aynı zamanda çok çeĢitli teknolojileri kapsayan on bir destek ünitesine ve Avrupa‘nın en 
büyük genetik olarak iĢlenmiĢ fare tesisine de ev sahipliği yapmaktadır. CNIO‘nun 2006-2007 
yıllarında bilimsel üretimi 166‘sı CNIO‘da ortaya çıkarılmıĢ olan, 134‘ü ise baĢka enstitülerle iĢ 
birliğiyle hazırlanan 300 yayını kapsamaktadır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser kontrol faaliyetleri pek çok ülkede tek bir elden yani ulusal kanser enstitülerince 

gerçekleĢtirilmektedir. Hemen tüm geliĢmiĢ ülkelerde, hatta pek çok geliĢmekte olan ülkede dahi 
ulusal bir kanser enstitüsü bulunmakta iken ülkemizde böyle bir kurumun olmaması önemli bir 
eksikliktir. 

Dünyanın değiĢik bölgelerinde kurulan bu enstitütüler ulusal düzeyde kanser önleme ve 
tarama çalıĢmaları yanısıra epidemiyolojik veriler toplamakta, kanser kayıtçılığını desteklemekte 
ve tüm bu veriler ıĢığında ulusal kanser kontrol politikaları geliĢtirmektedir. Bunun yanısıra, 
önemli bir kısmı da kansero-genez mekanizmaları, proteomikler gibi translasyonel çalıĢmalar ve 
genetik araĢtırmalar ile yoğunlaĢmıĢtır. 

Ulusal çalıĢmaların yanısıra bu enstitüler aynı zamanda uluslararası alanda da bir birleri 
ile bilgi alıĢveriĢi yapmakta ve ortak bilimsel projelere imza atmaktadır.  

Kanser enstitüleri kuruluĢ yasaları, iĢleyiĢ mekanizmaları, bütçeleri ve çalıĢma konuları 
açısından birbirlerinden farklılıklar gösterse de, dünyanın pek çok yerinde devlet eli ile kurulan, 
sık aralarla denetlenen, bulgu ve hazırladıkları raporlar ile Sağlık Bakanlıklarına yol gösteren bu 
kurumlar ülkelerin kanser kontrol faaliyetlerinin çekirdek yapıtaĢları olmuĢlardır. 
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 5.2. TÜRKĠYE’DE KANSERLE MÜCADELEYE YÖNELĠK KURUMSAL YAPI  
Türkiye‘de sağlık politikalarının oluĢturulması ve uygulamasından sorumlu temel 

koordinatör bakanlık Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı 1988 tarihli 183 sayılı KHK‘nin birinci 
maddesinde açıkça vurgulandığı Ģekilde;  

 Herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak,  
 Ülkenin sağlık Ģartlarını düzeltmek,  
 Fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka 

sağlık hizmetlerini ulaĢtırmak,  
 Sağlık kuruluĢlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek  
amaçlarıyla kurumsal olarak yapılandırılmıĢ, sorumluluk yüklenmiĢ ve kamu kaynağı 

kullanımı konusunda yetkilendirilmiĢ bir bakanlıktır. 
AĢağıdaki Ģekilde Sağlık Bakanlığı ana hizmet birimleri ile araĢtırma ve politika 

geliĢtirmede destek veren temel kurumlar gösterilmektedir. Bakanlığın hizmet sunumunda yer alan 
alt kurumsal yapılar buradakinden daha fazladır. Burada gösterilen hizmet üreten ana birimler ile 
politika oluĢturma ve araĢtırma da ana hizmet birimleriyle birlikte doğrudan destekte bulunan 
birimlerdir. Personel Genel Müdürlüğü, AB Koordinasyon Daire BaĢkanlığı, Ġdari ve Mali ĠĢler 
Daire BaĢkanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Proje Dairesi gibi birimler hizmetin yerine 
getirilmesinde Ģüphesiz ki önemli destek hizmeti vermektedir. 

Organizasyon Ģemasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, ana hizmet birimleri 
altında gösterilen TSHGM (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü), THGM (Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ve ĠEGM (Ġlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü) altında yer alan AÇSAP 
(Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri), KSDB (Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı), 
Veremle SavaĢ Dairesi ve Sıtmayla SavaĢ Dairesi BaĢkanlıklarının arasında bir hiyerarĢik iliĢkinin 
olmadığıdır. 

Kanserle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinde birincil düzeyde iliĢkili olan üç temel 
genel müdürlüğün görevleri aĢağıda özetlenmektedir:  

 

 5.2.1. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‘nin 9 uncu maddesi ile Genel Müdürlüğün Görevleri:  
(i) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin 

verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iĢtirakini temin etmek,  
(ii) BulaĢıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aĢılama ve 

bağıĢıklık hizmetlerini yürütmek,  
(iii) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü 

tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhî müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek 
ve gerekli denetimlerini yapmak,  

(iv) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eĢya 
ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,  

(v) Ġçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile 
içmeceler tesisi, mezbaha inĢaatı, mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli iĢleri ve lağım ve mecralar 
tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düĢürecek 
amillerle mücadele etmek, 

(vi) Zehirli ve uyuĢturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan 
sağlığında kullanılan her cins serum ve aĢıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,  

(vii) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarını yürütmek, sağlık 
ocaklarının yataklı tedavi kurumları ile iĢ birliğini düzenlemek, 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  
TSHGM yasal düzenlemede de açıkça görüleceği üzere birincil ve ikincil korumaya 

yönelik hizmetleri planlamak ve yürütmekle sorumlu temel bir birimdir. 
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Ġ laç Ecz.  
Gn. Md. 

 

Refik Saydam 
Hfz. Mrk. BĢk. 
/ Hfz. Mektebi 

 

Tedavi Hizm.  
Gn. Md. 

 

Veremle SavaĢ 
D. BĢk. 

Sıtmayla SavaĢ 
D. BĢk. 

 
 ġekil 161. Sağlık Bakanlığı SeçilmiĢ Ana Hizmet Birimleri Ġtibarıyla Kurumsal Yapısı 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 

 5.2.2. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‘nin 10‘uncu maddesi ile Genel Müdürlüğün görevleri:  
(i) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık 

kuruluĢlarını açmak, kapasitelerini artırmak, malî, idarî ve teknik her türlü iĢlemlerini düzenlemek, 
takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları kapatmak, 

(ii) Milli Savunma Bakanlığı‘na bağlı yataklı tedavi kurumları dıĢında kalan kamu 
kuruluĢlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara ait yataklı tedavi kurumlarına açılıĢ ruhsatı 
vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tespit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki  
yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalıĢmalarını yasaklamak, 

(iii) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezleri 
ve istasyonlarını açmak, açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak, 
                Ģeklinde sıralanmıĢtır.  

Ayrıca dünyada tıp, teknoloji ve bilim dalı olarak hızla geliĢim göstermektedir. Bu 
geliĢme, tıbbın bütün alanları ile doğrudan bağlantılı olan endüstri ve iĢletme alanlarında da 
görülmektedir. Bu alanlar, bütün ülkelerin sağlık politikalarının belirlenmesinde de önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu bağlamda, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerek kuruluĢu ve gerekse 
iĢleyiĢindeki yoğunluk ve tıbbın her alanı ile olan birebir iliĢkisinden dolayı; toplam kalite 
hizmetleri, tıbbî ürünlerin ruhsatlandırma ve standardizasyonu, biyomedikal mühendislik 
hizmetleri, organ ve doku nakli hizmetleri, kronik hastalıklar, geriatri hizmetlerini de 
yürütmektedir. 
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 5.2.3. Ġ laç Eczacılık Genel Müdürlüğü 
 Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün görevleri ise  
(i) Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imalini, ithalini ve piyasaya arz 

Ģekillerini izne bağlamak, ilaçların kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve sürekli bir Ģekilde halka 
ulaĢmasını sağlamak, bu amaçla gerekli kontrolleri yapmak,  

(ii) Farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım ve depolama 
üniteleri ile eczanelerin açılıĢ ve çalıĢmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli denetimleri 
yapmak,  

(iii) UyuĢturucu ve psikotrop maddelerin ithal, imal, ihraç ve yurt içi tüketiminin 
esaslarını tespit etmek ve denetlemek,  

(iv) Türk farmakopesi (Kodeksi) ile değiĢiklik ve eklerinin yürürlüğe girmesini 
sağlamak,  

Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

 

 5.2.4. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı  
KSDB‘nin görevleri 1983 tarihli 181 karar sayılı Bakanlığın TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin 16. maddesinde aĢağıda sıralandığı Ģekilde geniĢ bir 
perspektifte tanımlanmıĢtır: 
 Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaĢ hizmetlerini planlamak, 

uygulamak ve bu hizmetlerin etkin ve etkili bir Ģekilde verilmesini sağlamak,  
 Kanserle ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplamak, veri toplamadan baĢlayıp tanı ve tedaviye 

kadar uzanan alanlarda araĢtırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle 
savaĢta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgileri araĢtırma ve inceleme 
sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve 
uygulatmak,  

 Kanserle savaĢ için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,  
 Kanserle savaĢ alanında hizmet veren veya çalıĢmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluĢları 

ile gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢileri ve gönüllü kuruluĢlarca açılacak sağlık tesis ve 
kuruluĢlarının tespit edilecek standartlar içinde açılıĢına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek 
ve yönlendirmek,  

 Kanserle savaĢ hizmetlerine halkın gönüllü iĢtiraki ve yardımını sağlamak bu konuda gerçek 
ve tüzel kiĢiler ve gönüllü kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak ve imkânlar ölçüsünde bunlara 
yardımda bulunmak ve yol göstermek,  

 Kanserle savaĢta yer alacak personelin yetiĢtirilmesi konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek 
ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,  

 Kanserle savaĢ konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ 
birliği yaparak yürütmek,  

 Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
KSDB‘nin görevlerini belirleyen bu hükümlere bakıldığında BaĢkanlığın Türkiye‘de 

kanser kontrolüne yönelik sorumluluklarını beĢ ana baĢlıkta toplamak mümkündür: 

 
1. Kanser Politikalarının OluĢumu: Politikaların oluĢturulması konusunda Bakana 

danıĢmanlık yapmak ve bu çerçevede oluĢan politikaların planlanması, uygulanması ve 
organizasyonu KSDB‘nin temel görevleri arasında yer almıĢtır. Kanserle etkin mücadeleye yönelik 
ulusal kanser kontrol programı ve yürütülen uluslararası iliĢkiler bu sorumluluğun gerektirdiği 
uygulamalardır.  

 
2. Kanserin Önlenmesi: Kanserin oluĢumuna yol açan faktörleri ortaya koymak, 

araĢtırmalar yapmak ve bunlarla ilgili uygulamaları ve eylem planlarını hayata geçirmek için 
gerekli giriĢimlerde bulunmak, eğitim gibi programlarla toplumsal farkındalığı artırmak. 



- 426 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 
3. Kanserle Mücadelede Erken TeĢhis: Kanserlerin erken teĢhisine imkân tanıyacak 

kurumsal yapıların oluĢumuna katkıda bulunmak, bunların gerçekleĢtirilmesi için gerekli kurumlar 
nezdinde giriĢimlerde bulunmak, tarama programlarını hazırlamak ve uygulamak/uygulatmak, tanı 
standartlarını geliĢtirmek.  Meme ve serviks kanseri tarama programları, KETEM‘ ler yoluyla 
sağlık hizmeti sunumu bu sorumluluğun gerektirdiği programlardır. 

 
4. Tanı ve Tedavi Standartları GeliĢtirmek, Ġzlemek ve Kontrol Etmek: Kanserin 

erken teĢhisine ve etkin tedavisine yönelik standartları geliĢtirmek ayrıca sağlık hizmetine yönelik 
ilgili kurumsal yapı ve organizasyon standartlarını belirlemek, denetlemek ve izin vermek.   

 
5. Koordinasyon: Kansere yönelik farklı kurumların uyumlu bir Ģekilde çalıĢmasına ve 

farklı hizmetlerin koordineli bir Ģekilde yürütülmesine yönelik sorumlulukları yerine getirmek.  
KSDB‘nin üstlendiği görev ve yetkilerin kullanılmasında SB‘nin diğer birimleriyle farklı 

düzeylerde iliĢkisi bulunmaktadır. Gerek ilgili birimlerin görev ve yetkilerini düzenleyen yasal 
mevzuat gerekse mevcut iĢleyiĢ kansere yönelik politikaların etkin uygulanması, hizmetin istenen 
düzey ve kalitede sunulması açısından KSDB‘nin diğer birimlerle koordineli bir iĢ birliği içinde 
çalıĢmasını gerektirmektedir.  

Ġzleyen bölümde ayrıntılı olarak ele alındığı üzere Sağlık Bakanlığı içinde rol ve 
sorumlulukların paylaĢımına politika oluĢumu, birincil koruma, ikincil koruma, tedavi, 
rehabilitasyon, araĢtırma ve kanser kayıtçılığı çerçevesinde bakarsak: 

Politika OluĢumu: Sağlık Bakanlığının kansere yönelik politika oluĢturmasında KSDB 
temel iĢlevleri üstlenmektedir. KSDB kanser politikasının oluĢumunda gerek doğrudan gerek 
çeĢitli alt kurullar yardımı ile katkıda bulunmakta ve koordinatör rolü üstlenmektedir.  

Birincil Koruma: Bu alanda epidemiyolojik çalıĢmaların yapılması, eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri esas olarak KSDB tarafından yürütülmektedir. Ancak eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri TSHGM tarafından da sağlanmaktadır. AÇSAP gibi birimler de çeĢitli 
kanserler konusunda danıĢmanlık yapmaktadır. IEGM aĢıların sağlanması konusunda birincil 
koruma alanında faaliyet göstermektedir. 

Ġkincil Koruma: KSDB tarama ve erken teĢhis standartlarını oluĢturmaktadır. 
Taramalar KSDB‘ye bağlı, esas olarak erken teĢhise yönelik hizmet sunan KETEM‘ ler ve 
TSHGM tarafından yapılmaktadır.   

Tedavi: Tedavi hizmetlerinin genel olarak düzenlenmesi, ruhsatlandırma, denetleme, 
personel planlama, cihaz planlama, ödenek planlama yatak/hastane planlaması, personel eğitimi, 
tedavi protokolleri için görüĢ verme iĢlevleri THGM‘nin sorumluluk alanında bulunmaktadır. 
Tedavi için gerekli ilaçların sağlanması konusunda ĠEGM çalıĢmaktadır. KSDB bünyesindeki 
UKDK (Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu) Tedavi Alt Kurulu ve UKDK Alternatif ve Tamamlayıcı 
Alt Kurulu yardımıyla tedavi konusunda tavsiye niteliğinde kararların alınmasını sağlamaktadır.  

Rehabilitasyon Hizmetleri: THGM tarafından düzenlenmekte ve TSHGM tarafından 
sunulmaktadır. Bu alanda da gerekli ilaçların bulunabilirliğini sağlamak ĠEGM‘nin 
sorumluluğundadır. KSDB rehabilitasyonun tüm kanser tanı ve tedavi basamaklarına entegre 
edilmesi yönünde çalıĢmakta, alt kurullar eliyle tavsiye nitelikli kararlar üretmektedir. 

AraĢtırma: Bu alanda çok sayıda birim faaliyet göstermektedir. TSHGM tanı ve risk 
faktörleri konusunda araĢtırma yapmakta, Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi BaĢkanlığı (RSHMB) 
talep üzerine projeksiyonlar ve analizleri gerçekleĢtirmekte, yine Sağlık Bakanlığının bazı 
birimleri kanserle ilgili saha araĢtırmaları yürütmektedir. KSDB araĢtırma projelerini geliĢtirmekte 
ve yürütülen projeleri desteklemektedir. AraĢtırmaların etik boyutu ĠEGM tarafından 
değerlendirilmektedir.  

Kanser Kayıtçılığı: Temel olarak KSDB‘nin sorumluluğunda bulunmaktadır. Veri 
standartlarının belirlenmesi, veri kalitesinin sağlanması, kayıt merkezlerinin oluĢturulması, 
denetlenmesi, bilgi sistemlerinin oluĢturulması gibi faaliyetler KSDB tarafından yürütülmektedir. 
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TSHGM Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ile kanser kayıtçılığına katkıda bulunmakta, Strateji 
GeliĢtirme BaĢkanlığı (SGB) ise verileri yayınlamaktadır.  

Bu yapıya Sağlık Bakanlığı dıĢı diğer hizmet sunucular ve paydaĢlar eklendiğinde 
kansere yönelik programların ne düzeyde bir koordinasyonu ve iĢ birliğini gerektirdiği daha açık 
görülmektedir. Bu anlamda, birincil korumada çeĢitli dernek ve vakıflar, ikincil korumada kamu 
ve özel sağlık kurumları, tedavi hizmetlerinde üniversiteler, diğer kamu ve özel kurum hastaneleri, 
araĢtırmada ise TÜBĠTAK ve üniversiteler ile dıĢ projelerin paydaĢları ciddi bir politika 
belirleyiciliği ve güçlü bir koordinasyon ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır.  

Kansere yönelik tedavi hariç olmak üzere KSDB bütün alanlarda birinci düzeyde 
sorumluluğa ve yetkilendirmeye sahip kurumsal bir yapı hüviyetini taĢımaktadır. O zaman temel 
sorun KSDB‘nin bu düzeyde bir sorumluluk kapsamını nasıl etkin bir Ģekilde yerine getireceği 
olmaktadır. 

Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının Bütçesi ve Personel Yapısı 
KSDB kaynak yapısına bakıldığında kaynakların üç ana alandan geldiği görülmektedir; 

bütçe ödenekleri, döner sermaye payları ve diğer kurumların bütçelerinden girdilerin finansmanı 
için kullanılan kaynaklar. Bütçe ödenekleri için de AB ve Dünya Bankası baĢta olmak üzere 
kullanılan kredi ve hibeler de yer almaktadır. 

 
Tablo 100. KSDB Bütçe GerçekleĢmeleri ve Kaynak Yapısı  

bin YTL 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Bütçe 527 485 3,885 4,149 3,932 4,042

Döner Sermaye 273 203 371 305

Toplam 527 485 4,157 4,353 4,304 4,347

Bütçe 1.16 0.87 5.99 5.47 4.59 4.14

Döner Sermaye 0.42 0.27 0.43 0.31

Toplam 1.16 0.87 6.41 5.74 5.03 4.46

Bütçe 100.0 100.0 93.4 95.3 91.4 93.0

Döner Sermaye 6.6 4.7 8.6 7.0

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Bütçe rakamı bütçe tahminini; Döner Sermaye tutarı ise ilk sekiz ay gerçekleşme sonrası yıl sonu tahmini 

yansıtmaktadır

GSYİH'ya Oranları (%0)

% Distribution

 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
KSDB‘nin bütçesi 2005 yılından itibaren bir sıçrama göstererek GSYĠH‘ye oran olarak 

binde 0,9‘dan binde 6‘nın üstüne çıkmıĢtır. Ġzleyen yıllarda ise binde 4-5 arasında değiĢen 
oranlarda bir geliĢme göstermiĢtir. Kurum bütçesinin 2005 yılından itibaren bu düzeyde artıĢ 
göstermesi yatırım tertibinde yer alan ödeneklerin kullanım oranlarının artmasından 
kaynaklanmaktadır. Kaynakların ortalama olarak %  93‘ü bütçeden sağlanırken geri kalan kısım 
döner sermaye kaynaklarından gelmiĢtir. KSDB tarafından kullanılmayıp diğer birimlere tenkis 
suretiyle aktarılan tutarlar ayıklanıp bakıldığında ise kaynakların kullanımı aĢağıdaki gibi 
çıkmaktadır. Buna göre 2005 yılında binde 3‘ ler düzeyinde çıkan harcama düzeyi, izleyen yıllarda 
artarak sadece binde 4‘ lere çıkmıĢtır. 

2008 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin %  95‘ i TSHGM ve THGM‘ne tahsis edilmiĢtir. 
KSDB‘nin toplam bütçe ödenekleri içinde aldığı pay %  0,037‘dir. 

KSDB‘nin 2010 yılı itibarıyla toplam personel sayısı 36 (4 doktor, 28 teknik personel , 4 
hizmetli)‘dır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığının pek çok ilgili birimi görev 

almaktadır. Kanserle SavaĢ Dairesinin yanısıra, Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri ve 
Ġlaç Eczacılık Genel Müdürlükleri de bu faaliyetlerde önemli roller almaktadır. Bunların yanısıra, 
AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Hizmetleri), Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi 
BaĢkanlığı ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı gibi diğer birimlerin de katkıları olmaktadır. Bu 
nedenle, ülkemizdeki mevcut yapı çok koordine ve sıkı iletiĢim içerisinde bir çalıĢma 
gerektirmektedir. 

Kanserle SavaĢ Dairesi son yıllardaki düzelmelere rağmen halen gerek personel sayısı 
gerekse de bütçe açısından diğer genel müdürlüklerin gerisindedir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. H. Yılmaz, N. Yazıhan. Türkiye‘de Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal 

Yapıların ve Dünyadaki Ġyi Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, Kanserle SavaĢ Dairesi ve 
TEPAV AraĢtırma Projesi, 2008. 

 

5.3. KANSERLE SAVAġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ YAPISAL SORUNLARI VE 
ULUSAL KANSER KURUMUNUN GEREKLĠLĠĞĠ  

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB)‘nın mevcut 
yapısal organizasyonu içerisinde kanser kontrolüne iliĢkin mevcut sorunları, çözüm yolları ve 
muhtemel bir ulusal kanser kurumunun bu sorunların giderilmesindeki rolünün tartıĢılması için 
Ağustos 2008‘de bir çalıĢtay düzenlenmiĢtir. ÇalıĢtaya Bakanlık temsilcileri ile beraber, Dünya 
Sağlık Örgütü temsilcileri, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı) ve çeĢitli sivil 
toplum örgütleri katılmıĢtır. AĢağıda bu çalıĢtaydan elde edilen çözüm önerileri özet olarak 
sunulmuĢtur. 

 

 5.3.1. Sorun Alanları 
Mevcut yapıda, KSDB‘nin kurumsal yapısı içerisinde, politika oluĢturma, hizmet 

sunumu ve araĢtırma alanlarında çok çeĢitli sorunları vardır. Sorun alanları her bir konuda öncelik 
sırasına göre Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 
SeçilmiĢ Sorun Alanları Ġçin Enstitü/Kurum OluĢumu 
Sorunların çözümüne yönelik enstitü ve/veya kurum Ģeklinde yeni bir yapının 

gerekliliği; politika, hizmet sunumu ve araĢtırma baĢlıkları altında incelenebilir.  

 
A. Politika OluĢumu 
Sorun 1. Ekonomik kaynakların yeterli olmaması: Enstitü kurmadan, mevcut yapıda 

düzenlemelerle bu sorunun üstesinden gelinemeyeceği açıktır. Sorunun çözümüne yönelik bir 
enstitü kurulması yeni ve bağımsız gelir kaynaklarının oluĢması, kullanımın planlı, bağımsız ve 
etkin olması ve kaynak israfının önlenmesi açılarından avantajlı görülmüĢtür. Enstitü kurulumunda 
yasal düzenlemelerle yeni bütçe kaynaklarının oluĢturulması ve bütçe kaynaklarının kullanımında 
özerklik getirilmesi  baĢarıyı sağlama açısından önemlidir. 

 
Sorun 2. Mevzuat ve organizasyon eksikliği: Enstitü ile çok baĢlılığı önlemek, iĢ 

birliği-katılımcı kararlarının alınmasının hızlandırılması, kararların etkin alınması ve yaptırım 
gücünün artırılması mümkün olabilir.  

Enstitü ile ilgili yasal düzenlemelerde, Enstitünün  alanında en üst yetkili (düzenleyici) 
olmasının sağlanması, personel konusunda özerk yetki kullanımı ve yöneticilerin standartlarının 
açık olarak belirlenmesi baĢarılı bir kanser kurumu açısından önemlidir. 
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Sorun 3. Niteliksel ve niceliksel insan kaynağı ve planlama eksikliği: Sadece bir daire 
baĢkanlığı olarak mevcut yapıda düzenlemelerle bu sorunun üstesinden gelinemeyeceği açıktır.  
Kanser eğitiminin tek elden etki yönlendirilmesi, nitelikli ve yeterli sayıda insan kaynağı ve 
istihdamı ile nitelikli personel hareketliliğinin önlenmesi kurumsallaĢmanın getireceği 
avantajlardır.  

Ulusal kanser kurumu kurulurken nitelikli personelin özlük hakları ve nitelikli personel 
istihdamına yönelik yasal düzenleme, diğer kurumlarla yeterli koordinasyon, her türlü eğitim 
verilebilmesi için yasal düzenleme, YÖK ile yetki çakıĢmasının önlenmesi, TÜBĠTAK ve benzeri 
kuruluĢlarla gereken koordinasyonun sağlanması özellikle dikkat edilmesi gereken alanlar olarak 
belirlenmiĢtir.  

 
B. Hizmet Sunumu 
Sorun 1. Kanser erken tanı ve tarama hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için 

ihtiyaç duyulan ve Ģu anda tanımları yapılmamıĢ olan meslek gruplarının tanımlarının 
yapılması, eğitimlerinin kurumsallaĢması ve kadro tahsislerinin yapılması (sitoteknolog-
sitoteknisyen, palyatif bakım uzmanın vs.): Etkili bir planlama ve kurumlar arası koordinasyon 
sağlanması suretiyle bu sorunun üstesinden gelinebilir ve ulusal bir kanser kurumuna bu kapsamda 
gerek yoktur.   

Bununla birlikte bir enstitü kurulması durumunda (Özerk ve geniĢ yetkileri olan bir 
kurum olması Ģartı ile) bütçe avantajları, yaptırım gücünün artması ve kansere özel stratejisi 
sayesinde ulusal ve uluslararası temsiliyette hareket kabiliyeti ve hızlı koordinasyon avantajları 
olacaktır. 

Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın dezavantajı ise kurumsallaĢmanın zor bir 
süreç olması ve vakit gerektirmesidir. Yine aynı konuda hizmet veren diğer kurumlarla süreç 
sırasında yetki kargaĢası ve çatıĢma olabilir. 

Enstitü ile ilgili düzenlemelerde Sağlık Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı, YÖK, 
Üniversiteler ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)‘den destek alınması, mevzuat çatıĢması olmaması 
ve sorumlulukların net tanımlanmasına dikkat edilmelidir. 

Kısacası Ulusal Kanser Enstitüsü;  Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nın 
fonksiyonlarını aynen devam ettirecek Ģekilde tanımlanmamalı, yetki ve hareket kabiliyeti 
arttırılmalı, bütçesi gerektiği kadar olmalıdır. 

 
Sorun 2. Erken tanı ve birincil korumada farkındalık eksikliği: Ġlgili birimlerle 

(Üniversiteleri Eğitim ve AraĢtırma Hastaneleri, KETEM‘ ler) koordinasyonun sağlanması 
koĢuluyla sorunun çözümü mümkün görülmektedir ve kanser kurumuna ihtiyaç yoktur. 

Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın avantajları ilgili politikaların tek elden 
yürütülebilmesi, kurumlar arası hızlı koordinasyon sağlanması ve kaynak yönetiminin daha planlı 
yapılabilmesidir.  

 
C. AraĢtırma 
Sorun 1. Üniversitelerde, eğitim ve araĢtırma hastanelerinde araĢtırmacı ve 

uygulamacı akademik personelin kesin çizgilerle ayrılmamıĢ olması ve sadece araĢtırmacı 
kadroların bulunmaması: Enstitü kurulmadan, üniversitelerde, YÖK, Sağlık Bakanlığının 
mevzuatında ve uygulamalarda benzer yaklaĢımların gerçekleĢtirilmesi ile sorun çözülebilir.   

Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın avantajları; bünyesinde tam zamanlı 
araĢtırmacı kadrolar bulundurarak, araĢtırmacı standartlarını ve çalıĢma koĢullarını düzenleyerek 
örnek teĢkil etmesi,  araĢtırmacılığı nitelik ve nicelik olarak teĢvik etmesi ve özerk yapısı, 
kendisine ait bütçesi ve yeterli personel sayısı ile batı toplumunda varılmıĢ olan düzeyde kanser 
epidemiyolojisi, demografik yapısı, erken tanı ve tedavi uygulamaları ve ekonomik katkıları 
sağlamasıdır.  
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Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın dezavantajları ise politik baskı altında 
kalabileceği, üniversite ve eğitim araĢtırma hastanelerinin atıl duruma gelmesine yol açılabilecek 
olmasıdır.  

Enstitü ile ilgili yasal düzenlemelerde, idari ve ekonomik bakımdan özerk olması, kadro 
seçiminde objektif kriterlerin belirlenmesi, iĢe göre seçim yapılması ve performans kriterlerinin 
belirlenmesi konularına dikkat edilmesi baĢarılı ve örnek bir kurum için gereklidir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise kaynakların yerinde ve zamanında 
kullanılması, çalıĢanların iyi seçilmesi (nitelikli, geliĢime açık), tarafsızlık ve diğer ilgili 
kuruluĢlarla çok iyi koordinasyon içinde çalıĢmasıdır.  

 
Sorun 2. AraĢtırmalara ayrılan mali kaynakların yetersizliği: Enstitü kurulmadan da 

kaynaklar uygun Ģekilde dağıtılarak verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve 
araĢtırmaların yapılmasında ekonomik ve insan kaynakları yönünden eksikliklerin giderilmesi 
mümkündür.  

Bu sorunun çözümünde enstitü kurmanın avantajları mali kaynağın daha iyi kontrolü ve 
efektif kullanımının sağlanması olarak görülürken, enstitü kurmanın dezavantajları ise birinci 
sorunda olduğu gibi Enstitünün politik baskı altında kalması ve yanlıĢ politikalarla Üniversite ve 
eğitim araĢtırma hastanelerinin atıl duruma gelmesidir.  

 

 5.3.2. Ulusal Kanser Kurumu’ndan Beklentiler 
 Ulusal Kanser Kurumu'ndan beklentiler Ģöyle sıralanabilir; 

 Kanserle mücadeleye yönelik politikaların ulusal kanser politikalarıyla uyumlu ve katılımcı bir 
çerçevede oluĢturulması, politika önceliklerine dayanan programların sonuç odaklı olmak 
üzere yürütülmesinin koordine edilmesi.   

 Tüm paydaĢların temsil edildiği bir danıĢma kurulu ile güçlendirilmiĢ mesleki yeterliliğe ve 
çalıĢma programına sahip yeni bir kurumsal yapının oluĢturulması suretiyle parçalı gibi 
gözüken mevcut yapının hedefe yönelik organize edilmesi. 

 Uluslararası standartlara uygun kayıt sistemi kurulması ve epidemiyolojik çalıĢmaların 
geliĢtirilmesi. Bu Ģekilde pasif kayıtçılıktan aktif kayıtçılığa geçilmesi ve risk analizlerinin 
yapılması konusunda uzmanlaĢılması, uluslararası bulgularla ülke farklılıklarının dikkate 
alındığı araĢtırmalara girdi sağlanması. 

 AraĢtırma sonuçları dikkate alınarak kamuoyunda ve sektörde farkındalığı artırmaya ve 
kaynakların etkin kullanılmasına yönelik doğru yönlendirmeleri yapacak çalıĢmaların, 
projelerin ve faaliyetlerin sürdürülmesi. Bu Ģekilde, kanseri önleyecek önlemleri konuĢmaktan 
ziyade toplumda aktif uygulamayı güçlendirecek bir yapıya geçilmesi. 

 Etkin tarama programlarının ve standartlarının oluĢturulmasına yönelik kurumsal altyapı bilgi 
birikiminin oluĢturulması. Böylece, pasif fırsatçı taramadan toplum bazlı aktif taramaya 
geçiĢin sağlanması. 

 Tedavi standartlarının oluĢturulması, uluslararası standartların maliyet etkinliğini de göz önüne 
alarak uyarlanması ve sürekliliğinin sağlanması için kapsamlı araĢtırmalarda ve çalıĢmalarda 
bulunulması. 

 Bilimsel araĢtırmalar içinde kanser araĢtırmalarına yönelik projelerin hedeflenen stratejik 
amaçlar çerçevesinde önceliklendirilmesi ve ayrılan fonların doğru projelere doğru zamanda 
aktarılması ve projelerin izlenmesi yoluyla kaynakların etkin kullanılması. 

 Kanserle mücadelede farklı kurumların ve çalıĢma alanlarının konusu olan faaliyetlerin 
koordine edilmesi, disiplinler arası çalıĢmaların yapılması ve kansere yönelik farklı meslekleri 
ilgilendiren alanlarda uzmanlaĢmanın sağlanması. 
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 5.3.3. Ulusal Kanser Enstitüsünün Yapısı Nasıl Olmalıdır? 
Kanserle SavaĢ Dairesi‘nce TEPAV ile ortak düzenlenen çalıĢmalarda olası eksikliklere 

yanıt verebilmesi açısından kanser enstitüsünün muhtemel yapısı aĢağıdaki Tablo‘da gösterildiği 
Ģekilde dört  ana hizmet, üç danıĢma ve iki yardımcı hizmet birimi Ģeklinde planlanmıĢtır. Ana 
hizmet birimleri ve görevleri ise Ģöyledir; 

 

Kanser Önleme Daire BaĢkanlığı  
a) Kanserin oluĢumuna yol açan faktörleri ortaya koymak, araĢtırmalar yapmak ve 

kanser kontrolüne yönelik önleyici faaliyetleri kurumsal planlar ve faaliyet programları 
çerçevesinde yürütmek, 

b) Bireysel ve çevresel risk faktörlerine yönelik önleyici çalıĢma programları 
oluĢturmak, araĢtırma projelerinin oluĢturulmasına katkıda bulunmak, 

c) Önlemeye yönelik programların gerektirdiği faaliyetleri yapmak veya yaptırtmak, 
ç) Kanser kontrolü amacıyla kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi ile 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. 

 
Tarama, TeĢhis ve Tedavi Daire BaĢkanlığı  
a) Tarama ile ilgili standartları ve protokolleri oluĢturmak, 
b) Risk gruplarına ve riskli bölgelere yönelik olarak toplumsal ve fırsatçı taramalar 

yapmak, yapılmasına katkıda bulunmak, 
c) Bakanlığın kanser tarama ve teĢhis faaliyetlerini yürüten birimlerinde istihdam edilen 

personele sertifika verilmesine yönelik eğitim programlarını geliĢtirmek, uygulamak ve 
uygulatmak,  

ç) TeĢhisde kullanılacak testlerin uygulanma standartlarını belirlemek, yeni yöntemlerin 
uygulamaya giriĢiyle ilgili danıĢmanlık hizmeti vermek, eğitim programları yapmak veya 
yaptırmak, 

d) Erken teĢhise yönelik faaliyetleri planlamak, 
e) TeĢhis sırasında doğru evreleme yapılabilmesi için standart oluĢturmak ve gerekli 

eğitimleri ilgili meslek gruplarıyla birlikte gerçekleĢtirmek,  
f) Kanser tedavi uygulamalarına iliĢkin olarak gerekli görüldüğünde veya Bakanlık ve 

diğer kurumların talepleri doğrultusunda uzman kiĢilerden oluĢan ihtisas komisyonları oluĢturmak 
ve görüĢ bildirmek, 

g) Kurul görüĢüne sunulacak teĢhis ve tedaviye yönelik standartları hazırlamak, 
ğ) Meslek içi eğitim standartlarını belirlemek. 

 
Epidemiyoloji Daire BaĢkanlığı 
a) Kanser ile ilgili verileri toplamak ve bu verileri epidemiyolojik açıdan 

değerlendirmek,  
b) Kanser kayıt sisteminin uluslararası standardizasyona uyumunu sağlamak, standartları 

belirlemek ve bu konuda eğitim vermek,  
c) Veri akıĢına yönelik olarak bilgi sistemleri altyapısının oluĢturulması ve 

sürdürülmesine yönelik Kurum içi koordinasyonu sağlamak,  
ç) Çevresel risk faktörlerini belirlemek ve risk analizlerini yapmak, risklere yönelik 

araĢtırma proje ve programlarının oluĢturulmasına katkıda bulunmak, 
d) Verileri, analizleri yapıldıktan sonra, araĢtırmacıların hizmetine sunmak. 

 
AraĢtırma Daire BaĢkanlığı 
a) Kanser araĢtırmalarına yönelik ihtiyaçların ve önceliklerin belirlemesi konusunda 

çalıĢmalar yapmak ve yayımlamak, 
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b) Kurum tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklarla yürütülen, desteklenen veya 
doğrudan iĢtirak edilen özel ya da kamu araĢtırma projelerine katkıda bulunmak, koordine etmek, 
bu konuyla ilgili her türlü iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

c) Kanser araĢtırmalarına sağlanacak proje finansman desteğiyle ilgili iĢlemleri 
gerçekleĢtirmek. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser kontrolüne yönelik politikalar ulusal ve uluslararası sağlık politikaları içinde 

önemli bir baĢlık haline gelmiĢtir. BaĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere dünyada birçok ülke 
özellikle 2000‘ li yıllarda kanserle etkin mücadeleye yönelik olarak ulusal plan ve strateji 
dokümanları hazırlamakta ve bu planlar çerçevesinde aktif programlar yürütmektedir. Kanserle 
etkin mücadele yoluyla bu olumsuzlukların ve risklerin kısa zamanda en aza indirgenmesi için 
birçok geliĢmiĢ ülkede olduğu gibi Türkiye‘de bu mücadeleyi yönlendirebilecek etkin kurumsal bir 
yapıya ihtiyaç vardır.  

Avrupa Birliği ülkelerinde kanser kontrolü tüm paydaĢları etkin olarak aynı yönde 
organize edebilecek Ulusal Kanser Enstitüleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, Ulusal 
Kanser Kurumuna yönelik çalıĢmalar Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin AB uyum 
yasaları içerisinde ülkemizden önemli bir beklentisidir.  

Ulusal Kanser Kurumu maliyet etkin bir uygulama olacaktır. 
Kanser enstitüsünün pek çok fonksiyonu halen Kanserle SavaĢ Dairesince 

yürütülmektedir. Ulusal kanser kurumu ile öne çıkarılan nokta geçmiĢten farklı olarak kanserin 
sağlık politikaları içerisinde çok daha öncelikli alan haline gelmesi, kamusal hizmetin 
yürütülmesinde farklı kurumları ve uzmanlıkları gerektiren süreçte etkin bir koordinasyon ve 
liderlik rolüyle kurumsal yapının güçlendirilmesidir. Bu anlamda baĢta Sağlık Bakanlığı ve 
üniversiteler olmak üzere ilgili diğer kurumların görev ve yetkilerinde ve kamu hizmetinin 
yürütülmesinde tamamlayıcılık ve koordinasyon rolü öne çıkacaktır. 

Bu kurumun ayrı bir tüzel kiĢiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olması ve 
kuruluĢ kanunu hükümleri dıĢında özel hukuk hükümlerine tabi kurulması uygun olabilir. Böylece 
bürokratik iĢlemlerin azaltılması, ulusal ve uluslararası imkanların daha hızlı bir Ģekilde 
yönlendirilebilmesi, kurumun merkezi yönetim bütçe gelirleri dıĢında gelir kaynaklarına sahip 
olması, diğer kamu ve özel kurumlar. 

 

ULUSAL KANSER KURUMU BAġKANLIĞI  

ĠliĢkilendirilmiĢ Üst Kurul: Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 
TEġKĠLAT 

BaĢkan BaĢkan 
Yardımcısı 

Ana Hizmet Birimleri DanıĢma Birimleri Yardımcı Hizmet 
Birimleri 

BaĢkan BaĢkan 
Yardımcısı 

a) Kanser Önleme Daire 
BaĢkanlığı, 

a) Strateji GeliĢtirme 
Daire BaĢkanlığı 

a)Ġnsan Kaynakları 
Müdürlüğü 

  BaĢkan 
Yardımcısı 

b)Tarama, TeĢhis ve 
Tedavi Daire BaĢkanlığı, 

b) Hukuk MüĢavirliği b)Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

   c) Epidemiyoloji Daire 
BaĢkanlığı 

c) Basın ve Halkla 
ĠliĢkiler 

  

    ç) AraĢtırma Daire 
BaĢkanlığı 

   

 ġekil 162. Ulusal Kanser Kurumunun Olası TeĢkilatı 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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UKK ile daha etkin proje yürütebilmesi, esnek istihdam olanakların sonucu kanser konusunda 
daha nitelikli eleman istihdamı, gelirlerin daha etkin değerlendirilmesi imkanları sağlanabilecektir. 
Diğer bir deyiĢle öngörülen kurum kanser kontrolü ve araĢtırmalarının daha etkin yapılabilmesi 
için gerekli olan tüm imkânlara sahip olacaktır.  
Bu kurumun kanserin kontrol altına alınması nihai amacına yönelik olarak;  

 Ulusal politikaların oluĢturulması,  

 Kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu,  

 Kansere yol açan bireysel ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi,  

 Kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, 

 Etkin tarama programlarının uygulanması, 

 Kanserle ilgili tüm alanlarda uzmanlık hizmeti verilmesi,  

 Kanser tarama, teĢhis ve tedavi standartları oluĢturulması, 

 Kanser konusunda araĢtırmalar yapılması veya yaptırılması, 

 Özel ve kamu kurumlarının araĢtırmalarının desteklenmesi, özendirilmesi ve ortak projeler 
yürütülmesi gibi konularda hizmet vermesi öngörülmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonunda yapılan sunumlar. 

 

5.4. ULUSAL KANSER KURUMU DÜZENLEYĠCĠ ETKĠ ANALĠZĠ  
Ulusal Kanser Kurumunun kurulmasına yönelik düzenleyici etki analizi konularının 

baĢında "Maliyet Fayda ve Maliyet Etkinlik Analizleri" gelmektedir. Mal iyetler, aĢağıdaki 
projeksiyonlar çerçevesinde baĢlıklar altında anlatılmıĢtır.  

 

 5.4.1. Kanserli Yeni Vaka ve Hasta Sayılarında Hesaplanan ArtıĢlar: 
Ġnsidans ve Prevalans Projeksiyonları 

Türkiye‘de kanser kayıt sistemine yönelik çalıĢmalarda özellikle 2003 yılından sonra 
aktif kayıtçılığa geçilerek önemli bir kalite yakalanmıĢtır.  Ġzmir ve Antalya verileri uluslararası 
standartlara ulaĢırken, Türkiye için 8 kanser kayıt merkezi verilerinden hareketle kanser türlerine 
göre kanser istatistikleri yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. Ulusal Kanser Kurumunun kurulmasıyla 
birlikte epidemiyoloji biriminin kısa bir sürede uluslararası standartlara uygun bir Ģekilde kanser 
verilerini toplaması ve risk analizlerine uygun bir hale getirmesinin daha yaygın bir Ģekilde hayata 
geçeceği öngörülmektedir. Bu durum kanserle mücadeleye yönelik politikaların ve çalıĢmaların 
daha etkin yürütülmesini sağlayacaktır.   

Kanserle SavaĢ Dairesince TEPAV‘a yaptırılan düzenleyici etki analizi çalıĢması 
kapsamında öncelikle kanserin ülkeye olan yaĢam kaybı ve ekonomik maliyetini görmek amacıyla 
gelecek 2010-2030 arasını kapsayan 21 yıllık dönemde yeni kanser vakalarındaki geliĢme tahmin 
edilmiĢtir.  

Hesaplamada kullanılan model aĢağıdaki varsayımlar kullanılmak suretiyle 
geliĢtirilmiĢtir:  

 Kanser insidansındaki artıĢın 2030 yılına kadar projeksiyonunun yapılabilmesi 
için artıĢı belirleyen faktörler üç unsura ayrılmıĢtır. Bunlar; 

o Kayıt sistemindeki geliĢmeden kaynaklanan insindans artıĢı, 
o Tanı ve tedaviye yönelik yeni geliĢmeler ile özellikle Türkiye deneyiminde 

2003-2005 arasında sağlığa eriĢimin artması sonucu oluĢan insidans artıĢı,  
o Bireysel ve çevresel risk faktörleri kaynaklı kanser insidansındaki artıĢ. 
Bu unsurlar ortaya konduktan sonra: 

 1986-2005 toplam kanser insidanslarındaki geliĢmeye ve eğilime bakılmıĢtır. 
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 2003-2005 dönemi kanser insidansları dönem baĢı ve dönem sonu değerlerine 
bakılmak suretiyle üç yılın büyüme ortalaması alınmak suretiyle hesaplanmıĢtır (%  8 büyüme 
oranı)  

 Sağlığa eriĢimin artıĢ hızı muayene sayılarındaki artıĢ ve harcamalardaki artıĢla 
iliĢkilendirilerek tahmin edilmiĢtir. 

 Nüfusun yaĢ gruplarına göre geliĢimi sonucunda değiĢen kanser riski hesapları 
yapılmıĢtır. Bu anlamda 2004-2005 yılları kanser insidansının yaĢ gruplarına göre dağılımından 
hareketle sadece nüfusun yaĢlanması dikkate alınarak insidansdaki değiĢme 2030 yılına kadar 
götürülmüĢtür. 

 SeçilmiĢ Avrupa ülkelerinin son 20-25 yıllık dönemde toplam kanser 
insidansındaki değiĢime, kanser türlerinin insidansındaki değiĢime ayrı ayrı dönemler itibarıyla 
bakılmıĢ, kanser kontrol programları öncesinde ve sonrasında insidanslardaki değiĢme 
değerlendirilmiĢtir.  

 SeçilmiĢ ülkelerden Türkiye gibi AB‘ye son dönemde yakınsama sürecini 
yaĢayan ve geliĢmiĢlik düzeyi olarak Türkiye‘nin daha yakın olduğu Polonya, Çek Cumhuriyeti 
gibi ülkelerin insidanslarındaki değiĢim güvenilirlik düzeyleri çerçevesinde ayrıca dikkate 
alınmıĢtır.  

Tüm bu veriler ve varsayımlar çerçevesinde yapılan hesaplamalar sonucunda kanser 
insidansındaki ve prevalansındaki değiĢim projeksiyonu iki senaryo altında hesaplanmıĢtır: 

Birinci Senaryo: Nüfusun yaĢlanmasından dolayı 2006-2030 arasında kanser 
insidansının (1/100.000) orta uzun dönemde yılda % 1,5-1,7 arasında arttığı hesaplanmıĢtır. 

Ġkinci Senaryo: Sağlığa eriĢim ile yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin etkisi ayıklandıktan 
sonra bireysel ve çevresel risk faktörlerinin etkisiyle kanser insidansındaki artıĢın yılda % 1,6-1,7 
arasında artıĢ yönünde değiĢtiği hesaplanmıĢtır. Nüfusun yaĢlanması ile bireysel ve çevresel risk 
faktörlerinde değiĢim birlikte dikkate alınmak suretiyle ikinci senaryo hesaplanmıĢtır. Sonuç 
olarak ikinci senaryo kapsamında gelecek dönem için nüfusun yaĢlanması ile bireysel ve çevresel 
risk faktörlerinden dolayı ortalama kanser insidansındaki yıllık artıĢ % 3,1 ile % 3,4 arasında 
değiĢen oranlarda tahmin edilmiĢtir. 

Ġzleyen grafiklerde birinci ve ikinci senaryoya göre kadın ve erkekler için ayrı ayrı 
olmak üzere,  2006-2030 arası kanser insidansı projeksiyonları verilmektedir. Buna göre birinci 
senaryoda, 2005 yılında kadın-erkek ortalama yüz binde 176,4 olan insidans oranı 2010 yılında 
yüzbinde 191,6‘ya, 2020 yılında yüz binde 224,2‘ye çıkmaktadır. 2030 yılına projeksiyon 
uzatıldığında insidans oranı yüz binde 265,7 oranında tahmin edilmektedir. Ġkinci senaryoda ise 
insidans oranı 2010 yılında yüz binde 214,8‘e, 2020 yılında yüz binde 285,3‘e 2030 yılında yüz 
binde 293,9 oranına çıkacağı tahmin edilmektedir. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kadın 146,5 148,5 151,0 152,7 155,4 158,4 160,7 162,9 165,2 167,6 169,9 172,4 174,9 177,4 180,0 182,6 185,8 188,7 191,7 194,8 198,0 201,3 204,6 208,1 211,7 215,3

Erkek 205,9 209,0 211,8 214,9 219,5 224,5 228,2 232,0 235,6 239,3 243,1 247,5 251,8 256,2 260,9 266,0 270,9 275,4 280,1 284,9 289,9 295,0 300,2 305,6 311,1 316,9

Toplam 176,4 178,9 181,5 183,9 187,6 191,6 194,5 197,5 200,5 203,5 206,5 210,0 213,4 216,8 220,4 224,2 228,3 232,0 235,8 239,7 243,7 247,9 252,2 256,6 261,1 265,7
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ġekil 163. Birinci Senaryoya Göre Türkiye Kanser Ġnsidansındaki GeliĢme 2006-2030 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. Yazıhan 
 

Kanser insidansındaki artıĢ yukarıda varsayımlar kısmında da bahsettiğimiz gibi nüfusun 
yaĢlanması ile bireysel ve çevresel risk faktörleri dahil insidansdaki toplam artıĢ Ģeklinde 
ayrıĢtırılmak suretiyle hesaplanmıĢtır. Ġzleyen grafikte toplam insidans artıĢı (nüfusun yaĢlanması 
dahil) ve nüfusun yaĢlanması ile kanser insidansındaki artıĢ  ayrı gösterilmektedir. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kadın 146,5 151,3 156,9 161,2 166,3 172,0 177,2 182,5 187,8 193,3 199,0 205,1 211,4 217,8 224,5 231,7 238,9 246,4 254,3 262,4 270,8 279,6 288,7 298,2 308,0 318,2

Erkek 205,9 213,2 219,2 227,2 235,3 244,2 252,2 260,5 268,7 277,3 286,1 295,9 305,9 316,3 327,3 339,1 350,1 361,5 373,4 385,7 398,5 411,8 425,7 440,1 455,1 470,7

Toplam 176,4 182,4 188,1 194,3 200,9 208,2 214,8 221,6 228,3 235,3 242,6 250,6 258,6 267,0 275,9 285,3 294,4 303,8 313,6 323,8 334,4 345,4 356,8 368,7 381,1 393,9
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ġekil 164. Ġkinci Senaryoya Göre 2006-2030 Türkiye Kanser Ġnsidansındaki GeliĢme 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nüfus Yaşlanması 176,4 178,9 181,5 183,9 187,6 191,6 194,5 197,5 200,5 203,5 206,5 210,0 213,4 216,8 220,4 224,2

Geniş Kapsamlı 176,4 182,4 188,1 194,3 200,9 208,2 214,8 221,6 228,3 235,3 242,6 250,6 258,6 267,0 275,9 285,3
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ġekil 165. Toplam Kanseri Ġnsidansındaki GeliĢmenin Nüfusun YaĢlanması 
(Diğer Risk Faktörlerine Göre Ayrı Gösterimi) (2006-2020) 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Nüfusun yaĢlanması Türkiye açısından yönetilmesi gereken bir konu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Türkiye AB ülkelerinden ve geliĢmiĢ ülkelerden farklı olarak kanserle mücadelede 
bireysel ve çevresel risk faktörleri yanında nüfusun yaĢlanması sonucu artan yeni kanser vakası ile 
de mücadele etmek durumundadır. BaĢka bir ifadeyle diğer faktörler bir yana bırakıldığında, 
sadece nüfusun yaĢlanması sonucu Türkiye‘deki kanser insidansı gelecek dönemde birçok AB 
ülkesi ortalamasının üstüne çıkacaktır.   

Kanser insidansı bu Ģekilde artarken yeni kanser vakası ve yaĢayan hasta sayısı da olgu 
sayısı olarak artacaktır. Ġnsidans oranları tespit edildikten sonra projeksiyonda kullanılan nüfus ve 
nüfusun yaĢ dağılımına göre kanserli yeni vaka sayısı hesaplanmıĢtır.  

Kanserli yeni vaka sayısı hesaplandıktan sonra kanserle yaĢayan kiĢi sayısı DSÖ‘nün son 
üç yıldır çeĢitli çalıĢmalarda yapmıĢ olduğu tahminlerde kullandığı oranlar dikkate alınmak 
suretiyle bulunmuĢtur. DSÖ çalıĢmalarında belli dönemlerde yaĢayan hasta ve yeni vaka sayısı 
tahmin ve projeksiyon olarak verilmektedir. Bu verileri alındıktan sonra insidans ve prevalans 
arasındaki oran dönem içinde yıllara düzenli bir büyüme eğilimi varsayımı ile ilave edilmiĢtir. 

Bu Ģekilde izleyen grafikte yer aldığı Ģekilde yeni vaka ve kanserle yaĢayan hasta sayısı 
Türkiye için 2030 yılına kadar hesaplanmıĢtır. Ġkinci senaryoya göre yapılan projeksiyon 
sonucunda kanserli yeni vaka sayısının yıllık bazda 2010 yılında 155 bin, 2020 yılında 238 bin, 
2030 yılında ise 359 bin kiĢiye ulaĢması beklenmektedir.  

 
 



- 437 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Bu çerçevede kanserle yaĢayan hasta sayısı ise 2010 yılında 394 bin, 2020 yılında 734 
bin, 2030 yılında ise 1,3 milyon kiĢiye çıkmaktadır.  
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 ġekil 166. Toplam Kanserli Yeni Vaka Sayısı ve YaĢayan Hasta Sayısındaki 
GeliĢme,bin kiĢi 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Kanserli yeni vaka sayısındaki artıĢ ile yaĢayan hasta sayısındaki artıĢ kanser tedavi 

maliyetlerinin de artmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkacak tedavi maliyetlerindeki  
geliĢim izleyen bölümde incelenmektedir. 

 

 5.4.2. Kanser Tedavi Maliyetleri Projeksiyonu  
Kanser tedavi maliyetlerinde doğrudan harcama tutarı 2008 yılında hazırlanan 

Türkiye‘de Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi Ülke 
Uygulamalarının Ġncelenmesi çalıĢmasında hesaplanan ortalama maliyet kullanılmak suretiyle 
hesaplanmıĢtır. Buradaki hesaplama kanser türlerine göre ayrı ayrı yapılmıĢtır. Türkiye‘deki 
toplam kanser insidansının yaklaĢık %  50‘sine karĢılık gelen akciğer kanseri (EdiĢ, Karlıkaya, 
2007), meme kanseri (Yazıhan, Yılmaz 2007), mide kanseri (Yazıhan, Yılmaz 2008) ve kolon 
kanserleri (UHY, 2004) ayrı ayrı hesaplanmıĢ, diğer kanser türleri ise Ulusal Hastalık Yükü 
çalıĢması verileri ve bulguları kullanılmak suretiyle toplulaĢtırılmak suretiyle hesaplanmıĢtır. Bu 
verilere  göre yaĢayan hasta baĢına düĢen tedavi maliyetinden hareketle 2030 yılına kadar yıllık ve 
kümülatif (toplam) tedavi maliyetleri tahmin edilmiĢtir. Bu hesaplamada 2008 yılındaki tedavi 
hizmetleri ve bunların fiyatlarındaki yapı baz alınmıĢtır. Teknoloji ve veya hizmet sunum 
modellerindeki değiĢme için herhangi bir varsayım geliĢtirilmemiĢtir.  
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Türkiye‘de söz konusu çalıĢma kapsamında hesaplanan kanser harcamaları Wilking ve 
Jönsson (2007) çalıĢmasında yer alan baĢta AB  ülkeleri olmak üzere diğer ülke sonuçları ile 
karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki temel saptamalarda bulunulabilir: 
a. Türkiye, AB ülkeleri içinde mutlak düzey olarak 2006 yılında 2,3 milyar avro  ile (satın alma 

gücü paritesine göre düzeltilmiĢ) kansere toplamda en fazla harcama yapan ilk altı ülke 
arasında yer almaktadır.  

b. Toplam sağlık harcamalarının Avrupa‘da ortalama %  6,4‘ü, Türkiye‘de ise yaklaĢık %  6,7‘si 
doğrudan kanser tedavisine giden harcamalardan oluĢmaktadır. Kanser insidansının ve 
prevalansının AB ülkelerinden çok daha düĢük olduğu bir ortamda kansere iliĢkin doğrudan 
tedavi harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payının AB ülkeleri ortalamasının 
üzerinde olması bize göreli olarak Türkiye‘de kanser tedavisine yönelik harcamaların diğer 
hastalıklara yönelik tedavi maliyetlerinin üstünde olduğunu göstermektedir. 

c. Kanser genel olarak 45 yaĢ üstünde daha sık görüldüğünden, kiĢi baĢına kanser maliyetlerine 
her bir ülke için 45+ yaĢ grubu için ayrıca bakılması gerekir. Buna göre hesaplama yeniden 
yapıldığında, Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser harcaması 147 avro olmaktadır.  

 

 
 ġekil 167. SeçilmiĢ Ülkelerin Toplam Kanser Harcamaları, SGP, Milyon avro 2006 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
 

Doğrudan kanser tedavi harcamalarına ülkelerle karĢılaĢtırmalı olarak baktıktan sonra bu 
çalıĢma kapsamında gelecek dönemde kanser harcamalarındaki geliĢim 2030 projeksiyonları 
çerçevesinde ele alınırsa: 2005 yılında 1,9 milyar dolar düzeyinde hesaplanan kanser tedavisine 
yönelik toplam harcamalar, 2010 yılında ikinci senaryodaki model çerçevesinde hesaplanan 
yaĢayan hasta sayılarındaki değiĢime göre 2008 yılı fiyatlarıyla 2,5 milyar dolara çıkmaktadır. Bu 
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tutar 2020 yılında 5,1 milyar dolara, 2030 yılında ise 9,3 milyar dolar düzeyine ulaĢmaktadır. Aynı 
rakamlar yine 2008 yılı fiyatlarıyla TL olarak sırasıyla, 2,5 milyar TL, 3,5 milyar TL, 6,5 milyar 
TL ve 12 milyar TL olmaktadır.  
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 ġekil 168. 2005-2030 Yıllık Bazda Toplam Kanser Harcamalarının GeliĢimi, milyar 
dolar; 2008-2030, 2008 fiyatlarıyla 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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ġekil 169. 2010-2020 ve 2010-2030 Döneminde Doğrudan Kanser Tedavi Maliyetleri 

 Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, 2008 
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Doğrudan kanser tedavi maliyetlerindeki artıĢa 2008 yılı fiyatlarıyla 2010-2020 ve 2010-
2030 yıllarında kümülatif olarak baktığımızda ödenen faturanın tutarı daha çarpıcı bir Ģekilde 
görülmektedir. Nitekim, çalıĢma kapsamında yapılan hesaplama sonucunda 2010-2020 yılında 
kümülatif toplam harcama 41,6 milyar dolara, 2010-2030 aralığında ise 113,4 milyar dolara 
ulaĢmaktadır.  

Ekonomiye bir bütün olarak yüklenen kanserin maliyetini görmek amacıyla kanserle 
ilgili dolaylı harcamalar dahil edildiğinde tutar çok daha yüksek düzeylere çıkmaktadır. Özellikle 
nitelikli yetiĢmiĢ iĢgücü kaybı sonucu ortaya çıkan emek ve verimlilik kaybının ekonomiye 
maliyeti doğrudan tedavi maliyetini de aĢmaktadır. Uluslararası nitelikte birçok çalıĢmada kanserin 
dolaylı maliyetlerinin doğrudan maliyetlerinin üstüne çıktığını göstermektedir. 

 

 5.4.3. Ulusal Kanser Kurumu (UKK) Kurulmasının Maliyeti 
Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi Çerçevesinde Üç Yıllık Maliyetler ve Kanser Tedavi 

Maliyetleriyle KarĢılaĢtırmalı Analiz; 
UKK‘nın 60 civarında kadrolu personelin çalıĢtığı bir kurum olacağı ve iĢin niteliği ve 

kalifiye personel ihtiyacı nedeni ile kamu personelini genel hükümlerinden farklı olarak teĢvik 
edici özlük hakları ile özel bazı ilave ödemeleri kapsayacak Ģekilde olacağı kabul edilerek 
hesaplamalar yapılmıĢtır. 

Kurumun gelir yapısı iki temel kaynağa dayandırılmıĢtır. Birinci kaynak özel idareli bir 
bütçe olarak kuruma tahsis edilen bütçe ödeneği (Kanserle SavaĢ Dairesi Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi), ikinci temel kaynak ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurulu (TAPDK) gelirlerinden alacağı gelir payıdır (Tütün ve Alkol Ürünlerinden Katkı Payı). 
Ġzleyen tabloda belli varsayımlarda kurumun gelirlerinin üst sınırı belirlenmiĢtir. Bu gelirler içinde 
Kurumun çeĢitli projelerden elde edeceği kaynak yer almamaktadır. 

 
Tablo 101. Ulusal Kanser Kurumu Kaynak Yapısı (2010 Yılı) 

(bin YTL) I Senaryo II Senaryo

I-TAPDK Gelir Payı (1) 70.685 7.069 10.603

II-Bütçe (SB Oranı) (2)* 8.763.516 17.527 21.909

III-Cezalar (TA) 5 1 1

Toplam 8.834.206 24.596 32.512

* Yeşil kart ayıklanmış

(1) İlk senaryoda toplam gelirlerin % 10'u, ikinci senaryoda ise % 15

(2) İlk senaryoda binde 2, ikinci senaryoda ise binde 2,5  
 Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
 

2010 yılında UKK‘nın 2. senaryo varsayımlarında kaynak büyüklüğü 32,5 milyon TL 
büyüklüğünde tahmin edilmiĢtir. Kaynağın yaklaĢık üçte biri TAPDK gelirlerinden, üçte ikisi ise 
bütçe ödeneklerinden gelmektedir. Bütçeden aktarılacak kaynağın artması ile proje gelirlerinden 
kaynaklanacak olan ilave gelirler kaynak büyüklüğünü artıracaktır. 

UKK‘nın 2010 yılı bütçesinin ekonomik girdi kullanımlarına göre dağılımı ise aĢağıdaki 
tabloda gösterildiği Ģekilde tahmin edilmiĢtir. Burada sermaye harcamaları (eski ifadesiyle yatırım 
harcamaları) artık (kalan) olarak hesaplanmıĢtır. Diğer kalemler ise öngörülen hizmet ihtiyacına 
göre girdi kullanım maliyetleri ayrı ayrı dikkate alınarak tahmin edilmiĢtir. 
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Tablo 102. UKK Tahmini 2010 Yılı Ödeneği ve Net Kaynak Kullanımı 

(bin YTL) 2010

Cari Giderler 9.315

Personel 5.479

Diğer 3.835

Sermaye Giderleri 22.547

Transfer Giderleri 650

Toplam 32.512

KSDB Prg. Kaynağı 6.769

Net Kaynak Kullanımı 25.743  
Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
 
Dolayısıyla kaynak tavanındaki değiĢim doğrudan yatırım harcamalarının büyüklüğünü 

etkileyecektir. Bir diğer belirtilmesi gereken nokta da 2010 yılı fiyatlarıyla öngörülen bütçe 
büyüklüğü 32,5 milyar TL olmakla birlikte UKK‘nın kurulması sonucu net maliyet mevcut 
KSDB‘nın bütçe ve döner sermaye kaynaklarından elde edeceği tutarlar düĢülmek suretiyle 
kamuya ilave net maliyetinin yıllık bazda yalnızca 25,7 milyon TL olacağıdır. 

 
Tablo 103. Ulusal Kanser Kurumu 2010-2012 Yılları Ödeneği-Net Kaynak Kullanımı 
Tahmini, Varsayılan bütçe. 

(bin YTL) 2010 2011 2012

Cari Harcamalar 9.315 10.219 11.106

Personel 5.479 6.011 6.533

Diğer 3.835 4.208 4.573

Yatırım 22.547 24.737 26.883

Transfer 650 713 775

Toplam 32.512 35.669 38.764

KSDB Prg. Kaynağı 6.769 7.209 7.570

Net Kaynak Kullanımı 25.743 28.460 31.194  
Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
 
Sonuç olarak UKK 2010 yılından itibaren 2010 yılı fiyatlarıyla her yıl yaklaĢık olarak 

net 26 milyon TL düzeyinde bir kamu kaynağını kullanmaya baĢlayacaktır. 
Bu kapsamda UKK‘nın 2010-2012 yılları arasında üç yıl boyunca bütçeye getireceği ek 

yük aĢağıdaki tabloda gösterildiği Ģekilde hesaplanmıĢtır.  



- 442 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Bu hesaplamalar sonrası analiz kapsamında UKK‘nın 2010-2030 döneminde getireceği 
maliyete bakıldığında, 2008 yılı fiyatlarıyla UKK‘nın yukarıdaki mali çerçeve içinde kullanacağı 
kaynağın toplamı 370 milyon dolar düzeyinde hesaplanmıĢtır. TL cinsinden ise bu tutar 481 
milyon lira düzeyinde çıkmaktadır. Bu hesaplamada Kurumun kullandığı bütçe dıĢı ve bütçe içi 
kaynağın her yıl reel olarak %  3,5 oranında arttığı  varsayılmıĢtır. 

Buna göre UKK‘nın yukarıdaki hesaplama çerçevesinde 2010-2030 yıllarında 
kullanacağı kaynak, kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen olan toplam 113,4 
milyar Dolar tutarındaki harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. Gelecek dönemde nüfusun 
yaĢlanması, bireysel ve çevresel risk faktörlerinin etkisiyle Türkiye artan oranda kanser vakası ve 
kanser tedavi maliyeti riski ile karĢı karĢıya kalacaktır. Bu sonuçlar normal senaryoya 
dayanmaktadır. Özellikle hızlı kentleĢme, sanayinin negatif dıĢsallıklarının yarattığı olumsuz 
etkinin iyi yönetilememesi, beslenme alıĢkanlıklarındaki bozulma, sigara tüketiminin okullarda 
yaygınlaĢması gibi faktörlerle bu insidans dolayısıyla maliyet tutarlarında öngörülenin üzerinde bir 
geliĢme olabilir. Bu da kaçınılmaz olarak Türkiye‘de kanser insidansındaki artıĢ riskini yukarı 
çekmektedir. 

Ancak sadece akciğer kanserine yönelik mücadele programlarının güçlendirilmesi, 
farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin uygulamaya konması ve etkin bir Ģekilde 
izlenmesine yönelik politikaların getireceği kaynak tasarrufu (yaĢam yılı kaybından kaynaklanan 
ekonomik maiyet hariç) 1,6 milyar dolar olmaktadır. Bu çerçevede, sadece akciğer kanserine 
yönelik beklenen iyileĢmenin sağlayacağı tedavi maliyetlerindeki tasarrufun UKK‘nın 2020-2030 
dönemi harcamalarının yaklaĢık beĢte biri düzeyinde olması maliyet etkinliği açısından önemli bir 
gösterge olmalıdır. Bu maliyetin içinde yaĢam kaybından dolayı ekonominin katlandığı maliyet 
yoktur, bu faktörde dikkate alındığında sonuç çok daha çarpıcı olmaktadır.         

Sonuç olarak UKK ile devlet bütçesine ciddi bir ek yük getirilmemekte aksine kamu 
kaynaklarının çok daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir. 

 

 5.4.4. UKK Kurulmasıyla Önlenebilir Kanserler Mücadele Programlarının 
Etkinliğindeki Olası ArtıĢ 

 Önlenebilir kanser türleri arasında en önemlisi akciğer kanseridir. Akciğer kanseri 
örneğinde maliyet-etkinlik ve maliyet fayda analizleri aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 

A. Önleyici Nitelikte Kanserle Mücadele Programları ve UKK'nın Etkisi 
DSÖ verilerine göre (2007) kanser vakalarının yaklaĢık %  40‘ ı önlenebilir nitelikte 

kanserlerdir. Bu anlamda toplumsal ve bireysel farkındalığın ve bilincin geliĢtirilmesi yoluyla 
sigara tüketimindeki azalma, beslenme alıĢkanlıklarının düzelmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması 
ve çevresel risk faktörlerinin azaltılması yoluyla bugün yaĢanan kanser vakalarının yaklaĢık         
%  40‘ ı önlenebilmektedir. Kanserin görülme sıklığında meydana gelecek bir azalma, kurtarılan 
yaĢam yılları ile birlikte kanser tedavisi maliyetlerinin azalmasına, toplumsal üretkenliğin 
artmasına ve toplumsal refahın arttırılmasına büyük katkıda bulunacaktır.  

Bu konu Türkiye açısından da oldukça önem taĢımaktadır. Örneğin 2005 yılı kanser 
insidans verilerine baktığımızda önlenebilir nitelikte kanserlerin toplam insidans (yeni vaka) 
içindeki payının %  30 civarında olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, bu düzeye ulaĢan bir 
kanser hastalığının aslında geçmiĢte alınacak aktif politikalarla önlenebileceğidir. 

BaĢta akciğer, mide, kolon ve serviks kanserleri olmak üzere ortalama maliyetten bu 
kanser türlerinin doğrudan tedavi maliyetleri ayrıĢtırılarak bakıldığında kurtarılacak yaĢam yılı 
yanında harcanacak olan tedavi maliyetlerinden yapılacak olan tasarrufun üst sınırı örneğin 2008 
yılı için 575 milyon dolara (750 milyon TL) çıkmaktadır. 

UKK Önleme Dairesinin liderliğinde AraĢtırma Dairesinin iĢbirliği ile kamuoyu 
farkındalığı yaratmak, kanser kontrolü için gereken bireysel davranıĢ değiĢikliklerine yönelik 
gerçekleĢtirilecek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek, kanserin oluĢumuna yol 
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açan faktörlerin tespit edilmesine yönelik gerekli araĢtırmaları yapmak ve elde edilen sonuçlara 
göre kanser kontrolüne yönelik plan ve programları yürütmek,  kanseri önlemeye yönelik olarak 
bireysel ve çevresel risk faktörlerini tespit etmek, tespit edilen faktörleri ya da bu faktörlerin 
etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalıĢma programlarını oluĢturmak ve aĢılama gibi koruyucu 
tıp yöntemleriyle ortadan kaldırılabilecek bazı risk faktörlerini önlemeye yönelik olarak kanser 
kontrol programları ile ortaya konulan faaliyetleri yapmak veya yaptırmakla görevli olacaktır. 

 

B. Önlenebilir Nitelikte Kanserle Mücadele Programları 
Uluslararası alanda ve Türkiye'de yapılmıĢ çalıĢmalar, akciğer kanserine yakalanmıĢ 

hastaların tam tedavi edilmesinin çok zor olduğuna iĢaret etmektedir. Bu çalıĢmalar akciğer 
kanserine yakalanmıĢ bir hastanın ortalama bir sene içinde hayatlarını kaybettiklerini ortaya 
koymaktadır. Ġngiltere‘de bu sürenin 3 ayla 1 yıl arasında değiĢtiği rapor edilmiĢtir. Türkiye‘de ise 
Dr. A.E.Ertan‘ ın çalıĢmasında hastaların yakınmaları baĢladıktan sonra ortalama 338,4 gün 
yaĢadıkları, tanı konulmasını takiben bu sürenin ortalama 215.5 güne indiği belirtilmektedir. Dr. 
E.Ç.Edis ve C.Karlıkaya‘nın ‗Türkiye‘de Akciğer Kanserinin Maliyeti‘  makalesinde Ocak 2002-
ġubat 2003 arasında 103 akciğer kanseri olgusuna dayanılarak yapılan çalıĢmada ortalama sağ 
kalım süresinin 6.8 ay olduğu, hasta baĢına ortalama maliyetin 5.480 dolar olduğu hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmalar, akciğer kanseri vakalarının, meme kanserinde olduğu gibi, erken evrede 
yakalanarak sağ kalım süresinin uzaltılamayacağına ve bu süre zarfında yaĢam kalitesini 
artırmanın mümkün olamayacağına iĢaret etmektedir.   Aynı Ģekilde, akciğer kanserinin erken 
evrede yakalanarak tedavi maliyetlerinde de bir düĢüĢ sağlamanın olanaklı olmadığı 
görülmektedir.  Buna karĢılık akciğer kanserine yol açan en önemli etmen sigara ve tütün 
kullanımı olduğu yapılan araĢtırmalarda ortaya çıkarılmıĢtır. Tütün kullanımı akciğer kanserlerinin 
% 90‘nın nedeni olduğu gibi, felç ve kalp krizlerinin de en önemli risk faktörlerinden birini 
oluĢturmaktadır. Dünyada ölüme neden olan en önemli sekiz hastalıktan altısında, tütün 
kullanımının bir risk faktörü oluĢturduğu, akciğer kanserinde ise tütün kullanımının birinci risk 
faktörü olduğu DSÖ‘nün aĢağıda verilen grafiğinden de gözlenmektedir.  

 

 
ġekil 170. Ölüm Nedenleri ve Tütün Kullanımının Yeri 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
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Üzerinde durulması gereken nokta tütünün yol açtığı sağlık sorunlarının ve özellikle 
akciğer kanseri olgusunun tütün kullanılmaya baĢlanmasından yıllar, hatta 10-15 yıl sonra 
görülmesidir. Dünya üzerinde tütün kullanımının artıyor olması tütün kullanımı sonucu ortaya 
çıkan hastalıkların ve ölümlerin giderek artacak olmasına da iĢaret etmektedir. DSÖ‘nün 2008 
raporunda  dünyadaki tütün kullanıcıların üçte ikisinin 10 ülkede yaĢadığını ortaya konmaktadır. 
Bu tespitin Türkiye için önemi ise bu 10 ülkeden birinin Türkiye olması ve dünyadaki tütün 
kullanıcılarının % 2-3‘nün ülkemizde yaĢıyor olmasıdır. Hastalığın 10 -15 yıl sonra ortaya çıkıyor 
olması eğer bu konuda Ģimdiden önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda insidans düzeyi en 
yüksek olan akciğer kanserinin Türkiye için küçümsenmeyecek yaĢam kayıplarına neden 
olacağıdır.  

UKK Kanser Önleme Daire BaĢkanlığı, Epidemiyoloji Daire BaĢkanlığı ve AraĢtırma 
Daire BaĢkanlığı toplumun tüm kesimlerinde tütünün tehlikeleri konusunda farkındalığı artırarak, 
tütünün hangi yaĢ gruplarında, hangi coğrafi bölgelerde, kimler tarafından kullanıldığının tespit 
edilmesine yönelik araĢtırmaları geliĢtirerek, akciğer kanserinin yaĢ gruplarına göre insidans ve 
mortalitesi konusunda uluslararası standartlarda kayıtçılığı sağlayarak tütün kullanımı ve akciğer 
kanserinin önlenmesinde kamunun çok daha aktif bir rol oynamasına yol açacaktır. Ġyi tasarlanmıĢ 
bir araĢtırma, kontrol ve izleme sistemi, tütün kullanımı ve dolayısıyla akciğer kanserinin 
prevalansı ile politika tedbirlerinin etkisini ölçmede ve politika yapıcılara daha etkin politikalar 
geliĢtirerek toplumu ikna etmek de yardımcı olur.  

Ġzleyen grafikte Ġngiltere‘nin akciğer kanseri insidansları ile tütün tüketimi istatistikleri 
birlikte değerlendirildiğinde (reklam yasaklamalarının ve paket üzerindeki uyarıların yürürlüğe 
girdiği tarihler de göz önüne alınarak) en yüksek tüketim düĢüĢünün olduğu Ġngiltere‘de akciğer 
kanseri insidansının da düĢmekte olduğu, Ġrlanda ve Ġtalya‘da ise insidans artıĢ hızının azaldığı 
gözlenmektedir. 

 

 
ġekil 171. Ġngiltere Akciğer Kanseri Ġnsidansının Yıllara Göre DeğiĢimi  
Kaynak: WHO, HFA Database (http://data.avro.who.int/hfadb/) 
 

http://data.euro.who.int/hfadb/
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Sigara kullanımını azaltıcı politikaların akciğer kanseri insidansının artmasına etkileri 
incelendiğinde, politikaların eĢ zamanlı olarak uygulanması durumunda negatif etkinin arttığı 
anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmada kamusal alanda sigara yasağı, reklam yasağı ve paket üzerinde yasal 
uyarı politikalarının etkileri iki farklı sabit etkiler panel veri regresyonu ile incelenmiĢtir.  Ġlk 
modelde ülkelerde uygulanan üç farklı politika seçeneğinin etkilerine ayrı ayrı değiĢkenler 
kullanılarak bireysel etkilerine bakılmıĢtır . Bu modele iliĢkin sonuçlar sadece kamusal alanda 
sigara yasağının insidans üzerinde anlamlı negatif etkisi olduğunu ve yasağın uygulanması 
durumunda büyüme hızlarının 1,5 puan azaldığını göstermektedir. Ġkinci modelde ise tüm 
politikaların eĢ zamanlı olarak uygulanmasının insidans büyüme oranları üzerindeki etkisi 
incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda eĢ zamanlı uygulamanın, kamusal alanda sigara yasağının 
insidans üzerindeki negatif etkisinden daha büyük bir negatif etkiye (-2,1 puan) sahip olduğunu 
göstermektedir (Tablo 104 sütun 2). Bu sonuçlar da akciğer kanserine karĢı uygulanacak 
politikaların eĢ zamanlı olmasının önemini destekler niteliktedir. Ġstatistikî çalıĢmada Almanya, 
Danimarka, Fransa, Macaristan, Norveç, Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ġngiltere, Ġrlanda, 
Ġtalya ülkelerinin 1978-2007 dönemleri arasındaki DSÖ‘den alınmıĢ akciğer kanseri insidansı 
büyüme hızları verileri kullanılmıĢtır. Politika seçenekleri için kukla değiĢkenler yaratılmıĢ her bir 
politika ilgili ülke için uygulanmaya baĢladığında bu değiĢken 1 uygulanmadığında ise 0 değeri 
almıĢtır. Tüm politikaların uygulanmasını temsil eden kukla değiĢken ise önceki üç politika 
değiĢkenin çarpımı sonucu elde edilmiĢ. Yukarıdaki sonuçlar autoregressive (AR(1)) modeller 
çerçevesinde de incelenmiĢ ve çok yakın sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bu da model sonuçlarının 
tutarlılığını göstermektedir. Öte yandan model sonuçları düĢük açıklayıcı değiĢken sayısı 
nedeniyle düĢük R2 değerlerine sahip olsa da F istatistikleri modelin anlamlı olduğunu iĢaret 
etmektedir 

 
Tablo 104. Sigarayla Mücadelenin Kanserinin Yıllık Ġnsidans Hızına Etkileri 

 1 2 

Kamusal alanda sigara yasağı -0,0152**  

[0,0070]  

Reklam yasağı 0,0003  

[0,0108]  

Paket üzerinde yasal uyarı -0,0100  

[0,0097]  

Tüm politikaların aynı anda uygulanması  -0,0213***  

 [0,0052] 

Sabit 0,0179***  0,0125***  

[0,0045] [0,0023] 

Gözlem sayısı 225 225 

Ülke sayısı 11 11 

R2 0.05 0.03 

F istatistiği 16.91 6.31 

Standart sapmalar parantez içindedir. * % 10 düzeyinde anlamlı; **% 5 düzeyinde 
anlamlı; *** % 1 düzeyinde anlamlı 

Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 

C. Türkiye için Akciğer Kanseri Maliyet Etkinlik ve Maliyet Fayda Analizi  
UKK‘nın kansere yönelik farkındalığı artırma çalıĢmaları kapsamında sigara tüketimi ile 

etkin mücadeleye yönelik yapacağı çalıĢmaların mevcut programların etkinliğini artıracağı 
öngörülmektedir. Sigara ile mücadele programlarının UKK tarafından çok çeĢitli faaliyetlerle 
güçlendirilmesi yanında uygulamanın izlenmesi ve geliĢmelerin düzenli raporlanması buradaki 
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etkinliğin artmasına yol açacaktır. Bu kapsamda Ġngiltere ve Ġrlanda deneyimlerinden hareketle 
Türkiye için bir tahmin yapılmıĢtır. Buna göre;  

 Programların etkin bir Ģekilde uygulamaya konmadığı ve toplam kanser 
insidansına paralel bir artıĢ gösteren akciğer kanseri müdahalenin olmadığı birinci senaryo olarak 
kabul edilmiĢtir. 

 UKK‘nın akciğer kanseri ile mücadelede etkin bir rol oynadığı ve toplumsal 
farkındalığı artırdığı durum ise ikici senaryo olarak kabul edilmiĢtir. Ġkinci senaryoda 
insidanslardaki değiĢme farklı dönemlere karĢılık gelen Ġngiltere ve Ġrlanda sonuçlarının dönemler 
itibarıyla Türkiye‘ye uygulanması suretiyle hesaplanmıĢtır.   

Bu hesaplamalar sonucunda izleyen grafikte görüldüğü üzere müdahalenin olmadığı, 
programın etkin uygulanmadığı durumda akciğer kanseri insidansı kadın-erkek ortalama 2010 
yılında yüzbinde  35‘ lerden 2020 yılında yüzbinde 58‘ lere, 2030 yılında ise yüzbinde 69‘ lara 
çıkmaktadır. UKK‘nın olduğu senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüzbinde 
35‘ ler‘den, 2015 yılında yüzbinde yüzbinde 36,3‘e çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 
2030 yılında yüzbinde 33‘ lere gerilemektedir. 
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ġekil 172. Akciğer Kanseri Ġnsidansı Ġki Senaryo Çerçevesinde DeğiĢim (1/100.000) 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Akciğer kanseri insidansındaki bu geliĢme toplam kanser insidansının ve yaĢayan hasta 

sayısının düĢmesine yol açmaktadır. Ġkinci senaryo vaka sayısı olarak ifade edildiğinde 2010-2030 
arasında toplam 272 bin kiĢi düzeyinde bir akciğer kanseri olgusunda azalma beklenmektedir.  

Akciğer kanseri insidansında tahmin edilen bu düĢme maliyet etkinlik bağlamında 
toplam doğrudan tedavi maliyetlerinin de düĢmesine yol açmaktadır. Ortalama akciğer kanseri 
tedavi maliyetinden giderek yapılan hesaplama sonucunda yeni vaka sayısındaki azalma sonucu 
tedavi giderlerinde yaĢanan tasarruf 2008 fiyatlarıyla 1,6 milyar dolar düzeyinde olmaktadır.  

 



- 447 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 5.4.5. UKK Kurulması Sonucunda Tarama Programlarının Etkinliğindeki 
Olası ArtıĢ 

Meme ve serviks kanserleri maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizleri tarama 
programlarının faydasını gözler önüne sermektedir. Kanserle mücadeleye yönelik yaklaĢımların 
temelinde çevresel ve kiĢisel risk faktörlerin ortaya konularak etkenlerin azaltılmasına yönelik 
yaklaĢım,  farkındalığın arttırılmasına yönelik  çalıĢmalar  yer almaktadır. Ülkelere baktığımızda 
her ne kadar 1900‘ lü yılların ilk dekatlarında kansere yönelik oluĢumlar baĢlıyor olsa da 1960‘ lı 
yıllardan itibaren kansere yönelik ciddi kararların alındığı ve uygulamaya konulduğu 
görülmektedir.  Kanserle ilgili ilk ciddi araĢtırmalar ve toplum bazlı kayıt sistemi 1930‘ lu yıllarda 
Almanya‘  da baĢlamıĢtır.  Amerika ‗  da 1937-38, 1947-48, ve 1969-71 yıllarında kansere bağlı 
morbidite, mortalite ve kanser prevalansının değerlendirildiği toplum tabanlı üç büyük program 
yapılmıĢ  ve  veri toplanmıĢtır.  Kansere yönelik  eylem programlarının uluslararası koordinasyonu 
1960‘ larda DSÖ öncülüğünde baĢlamıĢ, 1965‘de UICC Uluslararası Kanserle SavaĢ Birliği-Dünya 
Kanser TeĢkilatı  (The International Union Against Cancer) ve 1966‘da IARC (the International 
Agency for Research on Cancer) kurulmuĢ ve takiben uluslararası kanser kayıt sistemi 
oluĢturulmuĢtur.  

AĢağıdaki tabloda seçilmiĢ ülkelerde uygulamaya girmiĢ kanserle savaĢ programlarının 
özeti yer almaktadır. Bu ülkelerden özellikle Ġngiltere kanser uygulamalarında daha kurumsal 
yapısıyla kanser insidansında azalma sağlayabilmiĢtir. Polonya‘  da ise kansere yönelik programlar 
20. yüzyılın ilk yarısında uygulamaya girmiĢtir. Gerek meme gerekse serviks kanserine yönelik 
taramalara diğer ülkelere göre daha erken baĢlanmıĢ ve kanser insidansı diğer ülkelere göre daha 
düĢüktür. 

 
 Tablo 105. SeçilmiĢ Ülkelerde Kanserle Mücadele Programları 

Danimarka Çek Cum. Macaristan Almanya İrlanda İtalya Polonya Norveç İngiltere Slovenya Fransa

Meme kanseri taraması 1992 2002 2003 Yok 1989 1992 1976 1996 1988 2008 1994

Serviks kanseri taraması 1967 1966 2003 Yok 1993 1982 1954 1995 1965 1996 1990

Kanserle mücadele programı 2005 2003 2006 Yok 2002 1997 1924 2006 2001 Yok 2003

Kanser kurumu Yok Yok 1992 Yok 1996 1925 1932 Yok Yok Yok 2004
 

 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

Kanser türüne bağlı olarak öncelikle toplum bazlı araĢtırmalar ile risk analizlerinin 
yapılması ve takiben risk grubundaki kitlenin belirlenerek taranmasına veya önlem alınması 
mümkün olacaktır. Bu durum kanserde erken tanı ve önlemeye yönelik uygulanan yöntemlerin de 
maliyet etkinliğini arttıracaktır.  

Kanserin erken tanısını etkileyen iki önemli faktör vardır, bunlar toplumun hastalığa 
bağlı bilgilendirilmesi ve farkındalığın arttırılmasının sağlanarak erken tanı ve tarama 
programlarının uygulanmasıdır. 

Kanserin erken belirtileri açısından öncelikle doktor, hemĢire gibi sağlık personelinin 
eğitimi bu eğitimin uzmanlarca halka uygulanması özell ikle meme, serviks, ağız, larinks, 
kolorektal kanserler açısından daha etkin sonuçlar vermektedir. Etkin bir kurumun varlığı yetkin 
personelin istihdamını da kolaylaĢtıracaktır.  Bu nedenle ülkeye uygun programın doğru 
tanımlanması, programın gerektirdiği altyapının sağlanması ancak sağlam bir kurumsal yapıyla 
mümkündür.  
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Erken dönemde meme kanserine bağlı morbidite de daha düĢüktür. Meme kanseri diğer 
kanser türlerinden farklı olarak özellikle erken evrelerde tanısı mümkün olduğunda kullanılan 
cerrahi daha konservatif olabilmekte, daha az kematörapik uygulama ile hastalıkta regresyon 
görülebilmektedir. Erken tanı ve tedavi yöntemleri ile geliĢmiĢ ülkelerde meme kanseri tanısı alan 
hastalarda 5 yıllık survival yaklaĢık ortalama %  80 iken bu oran geliĢmekte olan ülkelerde % 40-
60 civarındadır. Hastalar erken evrede (lokalize) meme kanseri tanısı aldığında ise 1950 lerde      
% 80 olan survival günümüzde % 98 lere çıkmıĢtır. Metastaz varlığında hastaların 5 yıllık 
sağkalım süresi %  27‘  ye düĢmektedir. Meme kanseri tarama yöntemleri ile meme kanseri 
tanılarının %  63.7 si erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan 
hastaların 5 yıllık yaĢam beklentileri %  98 dir. Meme kanserine yönelik etkin tarama programları 
meme kanserine bağlı yaĢam yılı kayıplarını belirgin Ģekilde azaltacaktır.  

Meme kanseri, Türkiye‘  de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür bu nedenle erken 
tanı ve tedaviye yönelik çalıĢmalar önem taĢımaktadır. Epidemiyolojik çalıĢmalarla risk faktörleri 
belirlenmeye çalıĢılmakta, tarama yöntemleri uygulanarak erken dönemde meme kanseri tanısını 
konulmaya çalıĢılmaktadır. Genel olarak tüm dünyada yaĢa bağımlı olarak çevresel faktörler, 
genetik yatkınlık, aile hikayesi, yaĢam stili, hormon kullanımı, menarĢ yaĢı meme kanseri riskini 
belirleyen en önemli faktörler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye‘  de meme kanseri insidansı ve 
risk faktörlerinin belirlemeye yönelik çalıĢmaların sayısı çok azdır ve kısıtlı sayıda hasta 
kullanılarak yapılmıĢtır. Daha etkin bir kurum ve veri altyapısı risk faktörlerine yönelik analizlerin 
daha doğru ve güvenilir yapılmasını sağlayacaktır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı meme kanseri tarama 
verilerinden yola çıkarak yakalanan kanser olgusu sayısı Türkiye 50+ yaĢ grubu nüfusuna 
oranlanarak 2007 yılı itibariyle olası meme kanser sayısı tahmin edildiğinde bu sayının aslında 
44.253 olduğu bulunmuĢtur. Oysa bu rakam 2004 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik 
raporunda 16.883 olarak belirtilmiĢtir. Bu verilere göre meme kanseri tedavisine girme 
potansiyelinde olan hali hazırda meme kanseri geliĢmiĢ fakat tanı almamıĢ 27.370 vaka mevcuttur. 
Bu vakalar bulgu verdikleri evrelere göre ileri dönemlerde meme kanseri hastası olarak karĢımıza 
çıkacaklardır. Bunu poliklinik hasta tanı evreleri de desteklemektedir. Daha yaygın tarama 
sonuçları karĢımıza ilk dönemde artmıĢ hasta yükü olarak çıkacaktır. Aynı çalıĢma kapsamında 
polikliniğe farklı semptomlar ve/veya kanser Ģüphesiyle baĢvuran hastanın evre dağılım (Evre I, II, 
III, IV) yüzdeleri sırasıyla %  12.7, 53.7, 30.6, 3 dür. Mamografi taraması sırasında tanı konulan 
bu hastaların evre dağılım yüzdeleri ise evre I ve II %  45, evre III %  10 bulunmuĢtur. 

Evrelere göre uygulanan tedavi protokollerine baktığımızda meme kanserinin erken evre 
tedavilerinde (evre I ve II) multimodalite tedavi uygulandığını görmekteyiz. Bu tedavi cerrahi, 
radyoterapi ve sistemik ilaç uygulamalarıdır. Sistemik tedavi uygulamalarında lenf nodu katılımı, 
tümör büyüklüğü, invazyon özellikleri önemlidir. Uygulanan cerrahi, meme koruyucu 
cerrahisinden mastektomiye veya daha ileri aksiller diseksiyonu kapsayabilen radikal cerrahi 
yöntemlerine değiĢebilmektedir. Uygulanan cerrahi yöntem hastanın operasyon sırasında 
hastanede yatıĢ süresini ve daha sonraki süreçteki yaĢam kalitesini etkileyebilmektedir.  

Daha etkin tarama programlarının uygulamaya girmesi ile erken dönemde meme 
kanserine ayrılan harcamalar artıyor gibi görünse de 5 yıllık süreçte hastaların erken dönemde 
yakalanmasına bağlı olarak doğrudan tedavi harcamalarındaki azalma ile bile tarama 
programlarının maliyeti karĢılanabilmekte hatta ciddi bir tasarruf sağlanmaktadır.  Nitekim 
Yazıhan-Yılmaz 2007 çalıĢmasında meme kanserinde erken ve geç evrelerde hastalığa bağlı 
doğrudan tedavi maliyetler belirgin Ģekilde azalmaktadır (Tablo 106). 
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Tablo 106. Meme Kanseri Taramalarının Tedavi Maliyetleri Üzerinde Tasarruf Etkisi  

  Kaynak: Yazıhan-Yılmaz 2007 
 
Tarama sonucunda meme kanseri hastalarının daha erken evrelerde yakalanması orta ve 

uzun vadede tedavi giderlerinde ciddi bir tasarruf sağladığı kadar kurtarılan DALYs‘de 
artırmaktadır. Meme kanserinin evrelerine göre hem hastalığa bağlı sakatlık hem de uygulanan 
tedavi türüne bağlı olarak özellikle cerrahi yöntem seçimi hastalığa bağlı yaĢam yılı kayıplarını 
çok fazla etkilemektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik 
ÇalıĢmasına göre meme kanserli hasta sayısı 16.883 yerine bu çalıĢmada 44.253-51.990 arasında 
tahmin edilmiĢtir.  

Hasta sayısının artması tedavisiz durumlarda DALYs sayısının artmasına dolayısıyla 
tedavi sonucu kurtarılacak DALYs sayısının da artmasına yol açmaktadır. Yazıhan-Yılmaz 
çalıĢmasının bulgularına göre meme kanseri taramaları etkin tarama uygulamaları ile 5 yıllık 
süreçte yıllık ortalama 200.000 DALY kazanımı sağlanacaktır.  

Serviks kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde meme kanserinden sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Serviks kanserinin dağılımı bölgesel olarak ciddi farklılık 
gösterebilmektedir. Türkiye ve Orta Asya da serviks kanseri insidansı rölatif olarak diğer Asya 
ülkelerine göre daha düĢüktür (sırasıyla 5/100.000 ve 25/100.000).  KSDB‘  nın 2005 verilerine 
göre Türkiye genelinde serviks kanseri insidansı 5.31/100.000 ile kadınlarda kanser türleri 
arasında onuncu sırada yer almaktadır. Hastaların yaĢam ömürleri de doğal olarak tanı aldıkları 
evreye göre çok fazla varyasyon göstermektedir.  

Servikal kanser taramasında amaç öncelikle kanser invazif ve yüksek grade olmadan tanı 
koyarak tedavi etmektir. Serviks kanserinde kullanılan tarama yöntemleri: Sitoloji (Papanicolaou-
PAP smear), HPV DNA, visual inspeksiyon, servikografi veya bunların kombine kullanımıdır. Bu 
yöntemlerin çoğu maliyeti düĢük, ileri teknoloji gerektirmeyen dolayısıyla kolay uygulanabilir ve 
oldukça etkindir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır.  Toplumun yaĢlanmasıyla beraber Türkiye‘  de 
diğer ülkelerde olduğu gibi meme kanseri insidansı artmaya devam edecektir, fakat etkin bir 
tarama programı ile bu hasta populasyonunu daha erken dönemde yakalamak mümkün olacaktır. 
Hastaların tanı aldıkları evredeki iyileĢme hasta yaĢam süresi, morbidite ve mortalitesine 
yansıyacaktır. Doğal olarak bu hastalığa ayrılan harcamayı da olumlu etkileyecektir. Serviks 
kanserinde ise risk altındaki populasyon daha geniĢtir. Serviks kanseri taramalarının yaygınlaĢması 
beraberinde ciddi bir personel istihdamını gerektirmektedir.  Riskli yaĢ grubundaki  kadınların 
hepsinin taranması günümüz koĢullarında mümkün değildir. Bu durum bu gruptaki kadınların  
etkin bir kurumsal yapıyla risk altındaki öncelikli populasyonun belirlenmesinin önemini ortaya 
koymaktadır.  Tarama programları biyoinformatik sistemdeki iyileĢme, kapsamlı istatiksel 
analizlere olanak sağlayan veri birikimi ile ileriye yönelik doğru projeksiyonların yapılarak daha 
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etkin programların belirlenip uygulamaya girmesine olanak verecektir.  Benzer Ģekilde proje bazlı 
tarama programlarının desteklenerek uygulanması da ileriye yönelik yapılanmayı olumlu 
etkileyecektir. Mevcut yapıda iyileĢme sağlanarak uluslar arası platformda kanser alanında 
Türkiye‘  nin konumunda iyileĢme sağlanabilecektir. Bu iliĢkili diğer alanlara da yansıyacaktır. 

 

SeçilmiĢ Ülkelerde Meme ve Serviks Kanseri 
Farklı ülkelerdeki meme kanseri mortalite hızları değiĢimleri tarama baĢlangıç yılları da 

dikkate alınarak incelenmiĢtir. Meme kanserinde tarama yapılabildiğinden dolayı yıllara göre 
değiĢimler incelenirken mortalite hızlarındaki değiĢimlerin incelenmesinin insidans hızlarının 
değiĢiminden daha anlamlı olduğu düĢünülmüĢtür. Ġncelenen ülkelerde meme kanseri taraması 
baĢladıktan sonra var olan olguların tarama ile saptanmasından dolayı insidanslarda artıĢ 
görülmektedir. Mortalitede ise tarama baĢlangıç yılından günümüze kadar olan dönem 
incelendiğinde anlamlı azalmalar olduğu görülmektedir. Mortalite hızındaki bu azalma ise tarama 
ile meme kanseri olgularının erken evrelerde saptanması ve iyileĢme oranlarının yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu Ģekilde tarama ile kazanılan hasta sayısı artmakta ve mortalite 
hızı tarama baĢlangıç yılından itibaren azalmaktadır. Bu duruma örnek olarak Ġngiltere, Fransa ve 
Norveç‘ i gösterebiliriz.  

Ġngiltere‘de meme kanseri tarama programları 1988 yılında uygulanmaya baĢlamıĢtır. 
Meme kanseri insidansı AB 25 ülkeye göre Ġngiltere‘  de yüksek olmasına rağmen etkin programlar 
ile meme kanserine bağlı mortalite azalmaya baĢlamıĢtır. ġekillerde seçilmiĢ ülkelerde meme 
kanserine bağlı yıllara göre insidans ve mortalite hızlarındaki  değiĢimler görülmektedir. Eylem 
programlarının yaygın uygulandığı ilk yıllarda meme kanseri insidansı gizli kanser vakalarının 
hızla açığa çıkması nedeniyle rölatif olarak artmakta, takip eden yıllarda insidans artıĢ hızları 
azalmaktadır. Bu durum hastalığa bağlı mortalite hızlarındaki azalmayı belirgin Ģekilde 
etkilemektedir.  
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ġekil 173.SeçilmiĢ Ülkelerde Serviks Kanserine Bağlı Ġnsidans ve Mortalitedeki 

DeğiĢimler 
Kaynak: Cancer Research UK, UK Breast Cancer mortality statistics Ġnsidans hızı, WHO 

HFA Database, NCI SEER Database 
 
Serviks kanseri taraması birçok ülkede uzun zamandır devam etmektedir ve hem 

insidans hem de mortaliteye bakıldığında ikisinde de düĢmeler görülmektedir. Burada tarama uzun 
yıllardır süreklilik gösterdiğinden dolayı etkilerini serviks kanseri insidansı üzerinde de 
görebilmekteyiz. AĢağıda seçilmiĢ ülkelerde serviks kanserine bağlı insidans ve mortalitedeki 
değiĢimler görülmektedir. Etkin yaklaĢımlar, koruyucu yöntemler  serviks kanserinde daha efektif 
sonuclar sağlayarak serviks insidansında azalma sağlanabilmektedir.  

 

 5.4.6. UKK Kurulması Sonucunda Erken Tanı ve Tedavi Standartlarında 
Olası ArtıĢ 

Kanserde tarama ve erken teĢhise yönelik programların standartlarını ve uygulama 
prosedürlerini oluĢturulması için öncelikle ülke genelinde yapılacak çalıĢmalar sonucunda bireysel 
ve bölgesel risk faktörlerini belirlenmesi, bu çalıĢmalara göre kanser insidansının yüksek olduğu 
bölgelerde ve genetik yatkınlık belirlenen kiĢilerde ailesel taramalar ile risk gruplarına yönelik 
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toplumsal ve fırsatçı taramalar yapılması ve/veya yaptırılması gerekmektedir, bu durum etkin bir 
kurumsal yapıyla daha mümkün hale gelecektir.  

Tarama ve erken teĢhis standartlarının oluĢturulabilmesi için, kanser teĢhisinde 
kullanılacak uluslararası kabul görmüĢ yöntemlerin uygulama protokollerinin belirlenerek, ilgili 
ihtisas sahibi kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan da destek alınarak görüĢ oluĢturulması sağlanacaktır. 
Mevcut yapıda yapılan düzenlemeler ve yeni ve daha etkin bir kurumun oluĢturulması ile konuyla 
ilgili eğitim programlarının hazırlanarak oluĢturulması ve yürütülmesi de mümkün olacaktır.  

Dünyada kanserle ilgili araĢtırmaların hızla artması ile sürekli yeni tanı yöntemlerinin 
geliĢtirilmesi için de çalıĢılmaktadır. Bu yöntemlerin konuda yetkin ve uzman kiĢilerce 
değerlendirilerek maliyet etkinlik ve etkililiklerinin değerlendirilerek ülkede uygulamaya geçmesi 
ancak güçlü ve etkin bir yapıyla mümkündür. Daha güçlü bir veri tabanı kanser alanındaki mevcut, 
geçmiĢ ve geleceğe yönelik durumun doğru ortaya konulmasını sağlayacaktır. Kanserde erken 
teĢhise yönelik uluslararası standartlarda tarama ve erken teĢhis yöntemlerinin uygulamaları 
izlenerek, kanser teĢhis standardizasyonunu sağlayarak veri karıĢıklığının önlenmesi, veri 
kayıtlarında bütünlük sağlanması amacıyla gerekli çalıĢmaların yürütülmesi, bu çerçevede kanser 
tedavi uygulama standardizasyonunun belirlenmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmaya 
giriĢiyle ilgili olarak görüĢ oluĢturulması, ilgili kuruluĢlarla iĢ birliği içinde kanserde teĢhis ve 
tedaviye yönelik standartları hazırlanması kanser alanındaki uzman ve yetkin kiĢileri bir arada 
toplayan bir kurumsal yapıyla mümkün olacaktır.  

Diğer yandan, Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından 
yapılmakta olan çalıĢmaların uluslararası standartlara uygunluğunun ve bütünlüğünün 
sağlanabilmesi için görevli personelin eğitilmesi gerekmektedir. Her bir basamakta uygulanacak 
eğitimin standartlarının ve eğitim program içeriğinin belirlenmesi, eğitim programlarının 
oluĢturulması, uygulama Ģeklinin belirlenmesi ve sertifikasyon ile meslek içi eğitime yönelik 
standartların tespiti Kurumca yapılacaktır. Böylelikle sadece yöntemlerde iyileĢme değil 
uygulayıcı ortam ve kiĢilerde de iyileĢme sağlanacaktır. 

Kanser tedavisi yıllardır üzerinde çalıĢılan sürekli yeni tanı ve tedavi yöntemleri aranan 
bir konudur. Kanser tedavisinde pek çok tedavi modalitesi kullanılmaktadır. Kemoterapi, 
radyoterapi, cerrahi, immunoterapi ve bunların kombinasyonları kanserin türüne ve evresine göre 
sıklıkla kullanılır. Lokalize veya yayılım alanı sınırlı tümörlerde cerrahi en baĢarılı tedavi 
yöntemidir (% 60 baĢarı). Radyoterapi rölatif olarak daha az sıklıkla kullanılan bir yöntemken 
kemoterapi özellikle metastazlı hastalarda ilk tedavi tercihleri arasında yer almaktadır.  

Ġmmunoterapi ise henüz yeni yeni uygulamaya girmiĢ ve diğer tedavilere kombine 
uygulanan fakat maliyeti oldukça yüksek bir tedavi yaklaĢımıdır.  

Geçen yüzyılda kanser alanında yapılan araĢtırmalardaki ilerlemelerle, kanser biyolojisi 
tekniklerindeki know-howdaki geliĢmeler, hızla piyasaya giren yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri 
ve protokolleri çıkmaktadır ve çıkmaya da devam edecektir. Farmakolojik araĢtırmalara ayrılan 
payda 1970‘ lerde %  9 olan kanser ilaçlarının payı 1980‘  lerde %  15 e çıkmıĢ ve günümüzde 
yaklaĢık iki kat daha fazla bu alana pay ayrılır hale gelmiĢtir. Bu durum kanser harcamalarına da 
yansımaktadır. OECD verilerine göre 1960-1997 yılları arasında sağlık harcamaları iki katına 
çıkmıĢtır, gene aynı veri kaynaklarında aynı yıllardaki kiĢi baĢına düĢen sağlık harcamalarının ise 
üç katı olduğunu görülmektedir bu toplam harcamanın aslında düĢünülenden daha yüksek 
olabileceğini ve daha az hesaplanmıĢ olabileceğini düĢündürmektedir.  

Genel olarak baktığımızda kanser harcamaları toplumdaki değiĢimlere paralel olarak 
hızla artmaktadır. Yeni teknolojilerin hızla uygulamaya girmesi de bunu tetiklemektedir. ABD‘de 
kanser insidans ve mortalitelerindeki artıĢ harcamalardaki artıĢ oranından çok daha düĢüktür. 
Literatürde yeni tedavi modalitelerinin uygulamaya girmelerinin etkinliliği ve etkililiği ile ilgil i 
çalıĢmalar çok kısıtlı sayıdadır.  ABD 2004 verilerine göre ülkede kanser maliyeti 189.8 milyar 
dolar iken ( 69.4 milyar dolar doğrudan maliyet, 16.9 dolar mortaliteye bağlı kayıp, 103.5 milyar 
dolar mortalite ve morbiteye bağlı verim kaybı) bu miktar 2005‘de 209.9 dolar a ( 74 milyar dolar 
doğrudan maliyet, 135.9 milyar dolar mortalite ve morbiteye bağlı verim kaybı) çıkmıĢtır. 
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Maliyetteki bu artıĢ insidans ve prevalanstaki artıĢtan çok daha yüksektir. Özellikle ilaç 
harcamaları ciddi bir yekün tutmaktadır. Ġngiltere ise ABD nin tersine kanser alanındaki yeni 
tedavi modalitelerine daha konservatif yaklaĢarak belli bir prosedüre tabii olmadan ve mortalite ve 
morbiditeki etkileri netleĢmeden tedavi protokollerine ve sigorta kapsamına dahil etmemektedir. 
Her ülkenin önceliklerini ve harcamalarını belirleyerek sadece kanser değil her alandaki tedavi 
protokollerini belirlememeleri bu açıdan önem taĢımaktadır. Ulusal bir kanser kurumunun 
oluĢturulması kanser alanında uluslararası kabul görmüĢ tedavi protokollerinin ülkemizdeki 
konuda yetkin kiĢilerce değerlendirilerek bu kurum altında ülkemize maliyet etkin bir Ģekilde 
uygun hale getirilmesi ve uygulanmasının sağlanmasına olanak verecektir.  

 

 5.4.7. UKK Kurulması Sonucunda Kanser AraĢtırmalarındaki Olası ArtıĢ  
Kanser geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin en ciddi halk sağlığı sorunlarından biridir. 

Kanserin önlenmesi ve kanserle savaĢda uluslararası ve ulusal düzeyde yapılmıĢ araĢtırmalar 
birincil öneme sahiptir. Biyolojik kansere gidiĢ nedenlerinin ortaya çıkarılması, yaĢamsal, 
çevresel, mesleksel nedenlerin tespiti, bu bulguların ıĢığında önleme ile ilgili hipotezlerin 
sınanması, erken tanı ve taramada kullanılabilecek teknolojilerin belirlenmesi, birey ve hasta veri 
bankalarının oluĢturulması, tedavi ile ilgili araĢtırmalar, farklı klinik, ilaç uygulama 
karĢılaĢtırmaları, kanser kontrol ve sağkalım sonuçlarının araĢtırılması, maliyet etkinlik 
çalıĢmaları, risk faktörlerinin tanımlanması, klinik uygulama grupları ve onkoloji merkezleri arası 
koordinasyon, kullanılabilecek modellerin geliĢtirilmesi, kanserle savaĢ konusunda yürütülecek 
araĢtırma baĢlıklarından bazılarıdır. 

Yukarıda sıralanan araĢtırma konuları, kapsamları ve çeĢitlilikleri çerçevesinde 
değerlendirildiğinde, kanser araĢtırmalarının çoklu değiĢkenli modeller kullanılarak, küresel 
düzeyde yapılmıĢ farklı çalıĢmaların sentezlendiği, ülke özelliklerini göz önüne alan çalıĢmalar 
olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Böylesi araĢtırmaların bir çatı altında, çok farklı ve 
yetkinlikteki araĢtırmacıların bir araya geldiği bir yapıda yürütülmesi beklenemez. Mevcut 
durumda bu iĢlevlerle görevlendirilmiĢ Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının organizasyonel 
yapısı,  mevcut insan gücü kaynağı, finansman olanakları ve ulusal ve uluslar arası araĢtırma 
kurumları ile bunlara finansman sağlayan kuruluĢlar ve merkezler ile iletiĢimi kendisine biçilmiĢ 
bu görevi yürütmek için yetersizdir.  

Bu yetersizlikleri  ortadan kaldırmak ve kanserle savaĢta etkin politikalar ve stratejiler 
geliĢtirmek geleneksel araĢtırmaların ötesinde uzmanlık, özgün program geliĢtirme, açık ve yoğun 
iĢ birliği ile kanser araĢtırmalarına ayrılan fonların artırılması ve kapsamının geniĢletilmesini 
gerektirir.  Ulusal Kanser Kurumunun içinde yer alan AraĢtırma Dairesi bu amaca yöneliktir. Söz 
konusu birim kanser alanındaki ulusal ve uluslar arası araĢtırma projelerine doğrudan veya dolaylı 
destek vermek, gerektiğinde bu projelere iĢtirak etmek, bu projelerin yönlendirilmesi, 
koordinasyonu ve finansman desteğinin sağlanması ile ilgili görevleri yerine getirmek ve ulusal 
sağlık ve kanser politikası doğrultusunda ülke öncelikleri belirleyecek çalıĢmaların yapılmasını 
sağlamakla görevli olacaktır. 

Kurumun ek finansman kaynakları ve iletiĢim kurulan uluslar arası araĢtırma kurumları 
ve proje finansmanı ile söz konusu projelerin bu konularda en yetkin kuruluĢlarda en yetkin 
araĢtırmacılarca yaptırılması ya da yapılmasının özendirilmesi sağlanabilecektir. 

Kanser araĢtırmalarına ayrılan fonlar ABD ile AB ülkeleri kıyaslandığında önemli 
farklılık göstermektedir. Bu durum AB ülkeleri ve diğer dünya ülkelerinden ABD‘ye kanser 
araĢtırmaları konusunda ciddi beyin göçüne neden olmaktadır. Nitekim, ABD‘de kanser 
araĢtırmalarına ayrılan kaynak büyüklüğü ve kiĢi baĢına harcama düzeyinin AB‘ye göre yaklaĢık 
7-10 kat fazla olması, çıkan biyoteknolojik ürün ve yayınların sayı ve kalitesine de yansımaktadır. 
Son bir yılda yapılan yayınlara baktığımızda, etki faktörü (impact factor) ortalaması ABD‘de 4.73, 
Ġngiltere‘de 4.37, Fransa‘da 4.16, Almanya‘da 3.88, Japonya‘da 2.69‘dur, 

Türkiye‘de etki faktör ortalaması 1.90 olup seçilmiĢ ülkelere göre düĢüktür. Bununla 
birlikte gerek araĢtırma fonlarına gerekse kanser harcama düzeylerine baktığımızda çıkan oranın 
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düĢük olmadığını, yeterli kaynak ayrıldığında var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde 
kullanılabileceğine iĢaret etmektedir.  Ulusal Kanser Kurumu‘nun kanser önleme ve tedavi 
politikaları geliĢtirilmesinde var olan akademik potansiyeli harekete geçireceği düĢünülmektedir. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Ulusal Kanser Kurumu (UKK) maliyet etkin bir yaklaĢımdır. Kanserli yeni vaka 

sayısının ülkemizde yıllık bazda, 2020 yılında 238 bin, 2030 yılında ise 359 bin kiĢiye ulaĢması 
beklenmektedir. Bu çerçevede kanserle yaĢayan hasta sayısı ise 2010 yılında 394 bine, 2020 
yılında 734 bine, 2030 yılında ise 1,3 milyon kiĢiye çıkmaktadır.  

Ülkemizde 2005 yılında 1,9 milyar dolar düzeyinde hesaplanan kanser tedavisine 
yönelik toplam harcamalar, 2010 yılında ikinci senaryodaki model çerçevesinde hesaplanan 
yaĢayan hasta sayılarındaki değiĢime göre 2008 yılı fiyatlarıyla 2,5 milyar dolara çıkmaktadır. Bu 
tutar 2020 yılında 5,1 milyar dolara, 2030 yılında ise 9,3 milyar dolar düzeyine ulaĢmaktadır. 

2010 yılı fiyatlarıyla öngörülen bütçe büyüklüğü 32,5 milyar TL olmakla birlikte 
UKK‘nın kurulması sonucu net maliyet mevcut Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nın (KSDB) 
bütçe ve döner sermaye kaynaklarından elde edeceği tutarlar düĢülmek suretiyle kamuya ilave net 
maliyetinin yıllık bazda yalnızca 25,7 milyon TL olacağıdır.  

UKK‘nın 2010-2030 yıllarında yukarıdaki hesaplama çerçevesinde kullanacağı kaynak 
kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen olan toplam 113,4 milyar dolar tutarındaki 
harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. 

Akciğer kanseri insidansı 2010 yılında kadın-erkek ortalama yüzbinde 35‘ lerden 2020 
yılında yüzbinde 58‘ lere, 2030 yılında ise yüzbinde 69‘ lara çıkmaktadır. UKK‘nın olduğu 
senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüzbinde 35‘ lerden, 2015 yılında yüzbinde 
36‘ lara çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 2030 yılında yüzbinde 33‘ lere 
gerilemektedir. Sadece akciğer kanserine yönelik beklenen iyileĢmenin sağlayacağı toplam 
doğrudan tedavi maliyetlerindeki tasarruf UKK‘nın 2020-2030 dönemi harcamalarının yaklaĢık 
beĢte biri düzeyinde olması maliyet etkinliği açısından önemli bir göstergedir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır. 

Ulusal bir kanser kurumunun oluĢturulması kanser alanında uluslar arası kabul görmüĢ 
tedavi protokollerinin ülkemizdeki konuda yetkin kiĢilerce değerlendirilerek bu kurum altında 
ülkemize maliyet etkin bir Ģekilde uygun hale getirilmesi ve uygulanmasının sağlanmasına olanak 
verecektir. 

Ulusal Kanser Kurumu‘nun kanser önleme ve tedavi politikaları geliĢtirilmesinde var 
olan akademik potansiyeli harekete geçireceği düĢünülmektedir. 
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ALTINCI BÖLÜM  
6. SAĞLIK BAKANLIĞININ KANSERLE SAVAġ FAALĠYETLERĠ  
6.1. KANSERLE SAVAġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI  

 6.1.1. Tarihçesi 
Ülkemizde kanser mücadelesi 1947 yılında sivil bir inisiyatif olarak Türk Kanser 

AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu‘nun kurulması ile baĢlamaktadır. Bu giriĢimin ardından 1955‘de 
Ankara‘da Ahmet Andiçen Onkoloji Hastanesi inĢaatına baĢlanmıĢtır. 1962‘de bu hastane 
iĢletilmek üzere Bakanlığa verilmiĢtir. Bu tarihe kadar kanser tedavisi genel tedavi kuruluĢlarında 
yapılmakta ve kanser hastalarına diğer hastalar arasında bakım verilmekteydi. Kısa bir süre sonra 
1967‘de Bakanlık tarafından Ankara‘da Etimesgut Onkoloji Hastanesi açılmıĢtır. Ġlk resmi 
kanserle savaĢ yaklaĢımı 1962 yılında Temel Sağlık Hizmetlerinde kanserle mücadele amacıyla 
ġube ġefliği kurulması ile baĢlamaktadır. 

1970 yılında Bakanlığımız bünyesinde kanser savaĢ konusunda koruyucu ve tedavi edici 
hizmetleri düzenlemek, hastanelerle ilgili tesisleri ve çalıĢma programlarını uygulamak, yürütmek 
ve denetlemek amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ġube ġefliği 
Kanser SavaĢ Müdürlüğü haline getirilmiĢtir. 1970 yılında 1-7 Nisan ―Kanser Haftası‖  olarak 
kabul edilmiĢ, o yıldan itibaren hafta etkinlikleri sürdürülmektedir. 

Ülkemizde ilk kez resmi olarak 1972-1976 yılları arasında Hizmet Ġçi Eğitim Kursları 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine bu çerçevede aynı yıllarda Halk Eğitimleri gerçekleĢtirilmiĢ, Kanserle 
SavaĢ Konseyi oluĢturulmuĢtur.  

Çok önemli bir geliĢme olarak 1982 yılında kanser ihbarı zorunlu hastalıklar arasına 
alınmıĢtır. Kanserle savaĢ faaliyetleri, 1983 yılından sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, 
genel müdürlük seviyesinde bağımsız bir daire baĢkanlığı tarafından yürütülmeye baĢlamıĢtır. 

Ġlk olarak ayrı ihtisas anlamında 1983 yılında Kanser Cerrahisi ve Medikal hizmetler 
baĢlamıĢtır. 1988 yılında Kanser SavaĢ DanıĢma Kurulu oluĢturulmuĢ, 1989 yılında Uluslararası 
Kanser SavaĢ Birliği Üyeliği gerçekleĢmiĢtir. Ülkemizde gerçekçi kanser verileri elde edilmesi 
amacı ile 1992 yılında Kanser Kayıt ve Ġnsidans Projesi çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Toplum bazlı 
baĢlatılan kanser kayıtçılığı Ġzmir Kanser Kayıt Merkezinin açılması ile anlam kazanmıĢ, yine 
kanser taraması amacı ile 1996 yılında Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) 
Projesi çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 

 
Türkiye’de Kanser Birimlerinde Yöneticilik Yapan Müdür ve BaĢkanlar; 
 
Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Müdürleri 1970–1983 

•Dr. Muharrem Tuncay                       1970-1978 

•Dr. Sadık Güngör                            1978-1980 

•Dr. Lütfi Köselioğlu             1980-1981 

•Dr. Ertuğrul Aker                                  1981-1981 

•Dr. Ġsmail ġendilek                1981-1982 

•Prof. Dr. Erdoğan IĢıkman                      1982-1983 

 
Kanserle  SavaĢ  Dairesi  BaĢkanları 1983-2001 

•Doç. Dr. Ulya Ertem     1983-1985 

•Doç. Dr. Korkut Akoğuz     1985-1989 

•Uzm. Dr. Ali Fikri Ayhan                  1989-1992 

•Prof. Dr. Nazmi Bilir                 1992-1993 

•Dr. Cemil KuĢoğlu     1993-1994 
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•Opr. Dr. Latif Atasever      1994-1999 

•Dr. Erol AfĢin        1999-2000 

•Dr. Emire Özen Olcayto                  2000-2001 

•Prof. Dr. A. Murat Tuncer               2001- 

 
Kanserle SavaĢ Dairesi özellikle son yıllarda önemli aktiviteler gerçekleĢtirmiĢtir. Yeni 

açılan merkezler ile beraber aktif kayıt merkezi sayısı 11‘e çıkarılmıĢ ve Türkiye aktif kanser 
kayıtçılığında Bölgesi‘nde ve dünyada önemli bir ülke haline gelmiĢtir. KETEM sayıları 122‘ye 
çıkarılmıĢ ve her bir KETEM‘e obezite tarama klinikleri ve sigara bıraktırma poliklinikleri 
açılmıĢtır. Bilimsel ve epidemiyolojik çalıĢmalar son dönemlerde hız kazanmıĢtır (Kocaeli 
Dilovası Kanser Takip ÇalıĢmaları, Doğu Karadeniz Çernobil Sonrası Kanser AraĢtırmaları, 
NevĢehir Mezotelyoma Erken Tanı ÇalıĢmaları, Türkiye Sularında Ağır Metal Birikimi 
AraĢtırmaları, Biberonlarda Bifosfenol AraĢtırılması, Mide Kanserlerinin Erken TeĢhisine Yönelik 
AraĢtırmalar ve Onkogram GeliĢtirilmesi gibi). Daire BaĢkanlığı 2010 yılı içerisinde Asya Pasifik 
Kanser Önleme Derneği baĢkanlığını yürütmüĢ, aynı yıl içerisinde de Uluslararası Kanser Kontrol 
Örgütü‘ne (UICC) üye olmuĢtur. Ayrıca 2010 yılından itibaren Orta Doğu Kanser Konsorsiyumu 
ve Karadeniz Ülkeleri Meme ve Servikal Kanser Önleme Koalisyonlarının eĢ baĢkanlıklarını 
yürütmektedir. Pek çok ulusal kitap yazımı dıĢında, önemli oranda uluslararası kitap da Türkçe‘ye 
çevrilerek hekim ve hastalarımızın kullanımına sunulmuĢtur. Ayrıca, 2010 yılı içerisinde 
Uluslararası Kanser Önleme Kitabıda Ġngilizce olarak Kanserle SavaĢ Dairesi editörlüğünde 
hazırlanmıĢtır. 

 

 6.1.2. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı Görevleri  
14 Aralık 1983 tarih ve 18351 sayı ve 181 karar sayılı Bakanlığın TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘de yazdığı Ģekliyle BaĢkanlığın görevleri;  
a) Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaĢ hizmetlerini 

planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,  
b) Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, araĢtırma ve incelemeler 

yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle savaĢta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri 
gerçekleĢtirmek, bu bilgileri, araĢtırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve uygulatmak,  

c) Kanserle savaĢ için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,  
d) Kanserle savaĢ alanında hizmet veren veya çalıĢmalarda bulunan kamu kurum ve 

kuruluĢları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢileri ve gönüllü kuruluĢlarca açılacak sağlık tesis ve 
kuruluĢlarının tespit edilecek standartlar içinde açılıĢlarına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek 
ve yönlendirmek,  

e) Kanserle savaĢ hizmetlerine halkın gönüllü iĢtiraki ve yardımını sağlamak, bu konuda 
gerçek ve tüzel kiĢiler ve gönüllü kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak ve imkanlar ölçüsünde bunlara 
yardımda bulunmak ve yol göstermek,  

f) Kanserle savaĢta görev alacak personelin yetiĢtirilmesi konusunda gerekli tedbirleri 
tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,  

g) Kanserle savaĢ konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve 
kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak yürütmek,  

h) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır, 
Bu kapsamda, tüm bu görevleri yerine getirebilmek için Kanserle SavaĢ Dairesi 4 ana 

Ģube esasında hizmetlerini yürütmektedir. Toplam personel sayısı 36 (4 doktor, 28 teknik personel, 
4 hizmetli)‘dır. TeĢkilat Ģeması ve her bir Ģubenin görev tanımları aĢağıda verilmiĢtir; 
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ġekil 174. Kanserle SavaĢ Dairesi TeĢkilat ġeması 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 6.1.2.1. Kanser Kayıt ÇalıĢmaları 
Kanser kayıt çalıĢmaları Epidemiyoloji ve Koruma ġube Müdürlüğü görev alanı ile 

ilgilidir. 
Epidemiyoloji ve Koruma ġube Müdürlüğünün görevleri: 
1- Kanser kayıt çalıĢmalarında kullanılacak istemlere karar vermek ve hangi illerde 

hangi kayıt sisteminin kullanılacağını belirlemek, 
2- Kullanılmakta olan Aktif ve Pasif Kayıt sistemleri konusunda iller bazında 

revizyonlar yapmak, 
3- Kanser kayıt eleman sayılarını ve hangi kurumlarda çalıĢmaları gerektiğini 

planlamak ve gezici kanser kayıt elemanlarının sayılarını belirlemek, 
4- Eleman eğitimlerini planlamak, eğitimcileri belirlemek ve uygulamalı olarak 

eğitimlerin gerçekleĢmesini sağlamak, 
5- Aktif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerde periyodik olarak yerinde eğitim ve 

denetim çalıĢmaları yapmak, 
6- Aktif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerde periyodik olarak 6 ayda bir gelen 

verilerin kalite kontrolünü yapmak, 
7- Aktif kanser kayıt sistemi ile gelen verilerin birleĢtirilmesi, 
8- Canreg (kanser kayıt programı)  programında illerden gelen verilerin 

birleĢtirilmesi, program üzerinde duplikasyon kontrolü ve kalite çalıĢmalarının yapılması. Uygun 
bulunmayan verilerle ilgili il kanser kayıt merkezi, hastane kayıt birimi ve doktorlar ile 
görüĢülmesi, 

9- Aktif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerde kanser danıĢma kurulu raporlarının 
incelenmesi, il önerilerinin değerlendirilmesi, 

10- Pasif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerin periyodik olarak 3 ayda bir gönderdiği 
verilerin ICD-0 kodlama kurallarına göre kodlanması, 

11- Pasif kanser kayıt sistemi ile toplanan verilerin kalite kontrolünün yapılması, 
bilgisayara giriĢinin yapılabilmesi için gerekli olan Qes ve Rec dosyalarının oluĢturulması ve 
verilerin birleĢtirilmesi, 

12- Tüm verilerin değerlendirilmesi, tabloların oluĢturulması ve kitap haline getirilerek 
basılması, 
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13- Talep edilen kanser türlerinde özel analiz çalıĢmalarının yapılması, 

 

 6.1.2.2. Epidemiyolojik ÇalıĢmalar 
Kanser kayıt çalıĢmaları sonucu elde edilmiĢ olan verilerin değerlendirilmesi ile tespit 

edilmiĢ olan herhangi bir kanser türünün görülme sıklığında artıĢın nedenlerinin araĢtırılması, 
1- Basında çıkan haberlerin takip edilmesi ve kansere iliĢkin basın haberleri hakkında 

araĢtırma baĢlatılması, 
2- Ülkemizde sık görülen kanserlerin nedenleri konusunda mücadele çalıĢmalarının 

yürütülmesi.  
Örn: 

 Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele 

 Asbest ile ilgili çalıĢmalar 

 Zeolit ile mücadele, Tuzköy, Karain taĢınma faaliyetleri  

 Radyasyon ile ilgili çalıĢmalar 

 Arsenik ile ilgili çalıĢmalar 

 Radon gazı ile ilgili çalıĢmalar 

 Termik ve nükleer santrallerle ilgili çalıĢmalar  

 Mersin‘de batan gemi ve Sinop'ta terk edilmiĢ olarak bulunan varillerle ilgili 
çalıĢmalar 
 Zeytin üretiminde kanserojen madde kullanımı 

3- Alternatif tıp ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili çalıĢmalar, 
4- VatandaĢ ihbar ve Ģikâyetlerinin değerlendirilmesi gerekli görülen yerlerde 

epidemiyolojik çalıĢmaların baĢlatılması, 
5- VatandaĢ ihbar ve Ģikâyetleri ile basında çıkan haberlerin değerlendirilmesi ya da 

istenen bilimsel görüĢlere esas oluĢturmak üzere Preventif Onkoloji Alt Kurulunun bilimsel 
görüĢlerinin alınması ve cevaplandırılması, 

6- Ulusal Kanser DanıĢma Kurulunun ve Alt Kurulların kuruluĢ, yenileme, onay ve 
iĢlemleri ile toplantı sekretaryasının yürütülmesi, 

7- Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü iĢlemlerinin yürütülmesi, 
8- Ġl Kanser Kontrol Birimi iĢlemlerinin yürütülmesi, 
9- Ġl Kanser Kontrol DanıĢma Kurul raporlarının takibinin yapılması ve diğer 

Ģubelerle eĢgüdüm içinde değerlendirilmesi, 
10- BaĢkanlığın eğitim, standartlar, duyuru vb. iĢlemlerinin ilgili web sayfalarında 

yayımlanmasının sağlanması, 
11- Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması, 
12- Bakanlık (SABĠM) Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi ve (BĠMER) BaĢbakanlık 

ĠletiĢim Merkezi‘ne gelmiĢ olan soruların cevaplandırılması. 

 
Personel ġube Müdürlüğü Görev Tanımları 
1- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkili bir Ģekilde yerine getirilmesi için; 

insan kaynaklarının en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak üzere plan ve 
programlar yapmak, yürütmek, 

2- Daire baĢkanlığı personelinin (Kadrolu ve geçici ) özlük (baĢlayıĢ, ayrılıĢ, 
devir dosyası, mal beyanı vb.), sicil, emeklilik, kıdem, kadro, atama, yer değiĢtirme, izin, disiplin 
iĢlemlerinin yürütülmesi ile geçici personelin kendi kurumları ile iliĢkilerini düzenlemek,  

3- Personelin yurt içi ve dıĢı görevlendirme onaylarını almak, 
4- Her tür eğitim materyalinin onay ve ISBN iĢlemlerini yürütmek, 
5- BaĢkanlığın halkla iliĢkiler basın-yayın iliĢkilerini düzenlemek, 
6- Kanserle savaĢta görev alacak personelin yetiĢtirilmesi, adaylık eğitimleri 

konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak, 
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7- KETEM ve il kanser kontrol koordinatörü ve Birimlerinin personel 
hareketlerini düzenlemek, takip etmek, 

8- BaĢkanlığın yıllık eğitim planını düzenlemek, ilgili birimlere göndermek,takip 
etmek, 

9- Eğitilen personelin Sertifikaların hazırlanması ve ilgililere iletilmesini 
sağlamak, 

10- Ulusal Kanser DanıĢma Kurulunun iĢlemlerini ve sekreteryasını yürütmek, 
11- BaĢkanlığın mevzuat iĢlemlerine destek vermek, 
12- Muayene,denetim  komisyonları vs. görevleri yürütmek, 
13- BaĢkanlık eğitimleri ile izlem ve değerlendirmelere katılmak, 
14- BaĢkanın verdiği diğer görevleri yürütmek, 
 

Proje ve Koordinasyon ġubesi Görev Tanımları 
1.Genel Hizmetler 
1.1. Haftalık, aylık  ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili ġubeye 

iletmek. 
1.2. Birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili Ģubeye iletmek. 
1.3. Bakanlık Birimlerinin düzenli aralıklarla istediği bilgileri hazırlamak ve ilgili 

birimlere iletmek. 
1.4. ġubenin evrak, dosya ve arĢiv iĢlemlerini yürütmek. 
1.5. Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü ile ilgili makam olurları, görevlendirmeleri 

ile ilgili iĢlemleri takip etmek. 
1.6. BaĢkanlıkça verilecek diğer görevleri yürütmek. 
 

2. Eğitim ve Kitap Basım Hizmetleri 
2.1. KETEM personel eğitimlerini düzenlemek. 
2.2. KETEM bünyesinde yürütülen Sigara Bırakma, Tedavi ve DanıĢmanlığı 

Hizmetleri kapsamında personelin sigara bırakma eğitimlerini yürütmek. 
2.3. Yıllık eğitim (hizmet öncesi, hizmet içi ve sürekli eğitim) plan ve programları 

hazırlamak, uygulamak. 
2.4. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen milli ve özel günlerde, haftalarda, aylarda Ġl 

Sağlık Müdürlüklerinin eğitim organizasyonlarına yönlendirilmesi, günün, haftanın, ayın anlamı 
ve önemine uygun programlar düzenlenmesi, resim, makale, karikatür vs. yarıĢmalar ile poster 
organizasyonu yapmak. 

2.5. Kanser farkındalığını  artırmak için ilgili birim, kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği 
içerisinde yeni eğitim ve tanıtım faaliyetlerini planlamak, yürütmek,  gerekli durumlarda 
üniversitelerden destek sağlamak.    

2.6. Her yıl kanser haftası etkinlikleri kapsamında çeĢitli organizasyonlar (kurslar, 
resim yarıĢması, kongre vb.) düzenlemek. 

2.7. Kitap çeviri ve basımı ile ilgili gerekli izinleri almak, teknik Ģartnameyi 
hazırlamak ve son kontrolleri yapmak. 

2.8. Sivil toplum örgütleri ile iĢ birliği içinde eğitim faaliyetleri düzenlemek. 
 

3. KETEM Hizmetleri 
3.1. KETEM‘ lerden gelen faaliyetlerin takibini yapmak, iĢlemek ve istatistiklerini 

hazırlamak. 
3.2. KETEM‘ lerin cihaz ihtiyacını belirlemek ve alımlar ile ilgili teknik Ģartname 

hazırlanması için, teknik Ģartname hazırlama komisyonlarının kurulmasını sağlamak, hazırlanan 
Ģartnameleri ilgili birime iletmek. 

3.3. KETEM personel hareketlerini takip etmek. 
3.4. KETEM‘ lerin yıllık tarama planlarını takip etmek. 
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3.5. KETEM‘ lerde yaĢanan sorunların giderilmesi için gerekli yazıĢmaları yapmak. 
3.6. KETEM‘ lerin ÇKYS‘de birim tanımlamalarını yapmak. 
 

4. Uluslararası ĠĢler 
4.1. WHO, IARC, MECC, APOCP, DSÖ, UICC, AB  ve diğer uluslar arası 

kuruluĢlar ile ilgili tüm yazıĢmalar, kongre organizasyonları ve diğer iĢbirliklerini yürütmek. 
4.2. Uluslar arası davetliler ile ilgili gerekli yazıĢmaları yapmak. 
4.3. Uluslar arası kitapların çoğaltma izinlerini (copyright)  almak. 
4.4. Ulusal ve Uluslar arası toplantılara katılım. 
 

5. Projeler 
1. BaĢkanlığa iletilen projeleri değerlendirmek.  
2. Proje ile ilgili yapılacak olan toplantıların yazıĢmalarını yapmak, toplantıları 

düzenlemek.  
3. Proje ile ilgili diğer birimlerin görüĢlerini almak.  
4. Projenin yürütülmesini için makamdan Olur almak.  
5. Projenin yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. 
6. Projenin sonuçlarının raporlanmasını sağlamak. 
7. Elektromanyetik Alt Kurul çalıĢmalarının toplantılarını düzenlemek. 
8. Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kanser ile ilgili faaliyetlerin iĢ birliği 

içinde yürütülmesini sağlamak. 
 

6. Palyatif Bakım 
1. Palyatif Bakım Projesi kapsamında çekirdek eğitim grubunu yetiĢtirmek. 
2. Eğitim modülünün hazırlanması için toplantılar düzenlemek. 
3. Palyatif bakım kapsamında aile hekimleri ve evde bakım personelinin 

eğitimleri için gerekli planlamayı yapmak. 

 
Bütçe ve Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü Görev Tanımları 

 BaĢkanlığın mal ve hizmet alımı, yapım iĢleri ve danıĢmanlık hizmeti 
alımlarına iliĢkin ihale ve satınalma iĢ ve iĢlemlerini yürütmek.  

 BaĢkanlığın bütçe ve mali iĢlerle ilgili tüm iĢlemlerini yürütmek. 

 BaĢkanlık personelinin maaĢ, ek ödeme, yolluk, harcırah, ölüm yardımları v.b. 
özlük haklarına iliĢkin ödeme iĢlemlerini gerçekleĢtirmek. 

 BaĢkanlığın ısınma, aydınlatma, bakım, onarım ve haberleĢme hizmetlerini 
yapmak. 

 BaĢkanlıkca edinilen taĢınırlarla ilgili iĢlemleri yürütmek. 

 Birim evrak ve arĢiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

 BaĢkanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin BaĢkana sunulmasını 
sağlamak. 

 BaĢkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve iĢlemlerini takip etmek. 

 Süreli evrakın zamanında iĢleme konulmasını sağlamak. 

 BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle SavaĢ Dairesi, 1983 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı bünyesinde, genel 

müdürlük seviyesinde, bağımsız daire baĢkanlığı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Son 
yıllarda özellikle koruyucu hizmetler, bilimsel çalıĢmalar ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirlikleri 
kapsamında faaliyetlerinde ciddi bir artıĢ söz konusudur. Tüm bu faaliyetlerin daha ileriye 
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götürülmesinde Daire BaĢkanlığı‘nın gerek insan gücü gerekse de ekonomik anlamda 
desteklenmesi gerekmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Emire Olcayto, Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi 

Yayınları, 2009. 
 

a. ULUSAL KANSER DANIġMA KURULU 
Kanser tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından birisini 

oluĢturmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarında yol açtığı psiko-sosyal travma ve önemli bir hasta 
grubunda hala tatminkar olmaktan uzak tedavi baĢarısı kanserin korkulan bir hastalık olarak 
algılanmasına neden olmaktadır. Konunun önemini artıran bir dizi özellikten bahsetmek 
mümkündür. Söz gelimi, kanser önemli ölçüde önlenebilen bir hastalık grubudur. Beslenme ve 
baĢta sigara olmak üzere, çevresel faktörlerin kanser olgularının yaklaĢık yarısından fazlasında var 
oldukları bilinmektedir. Ayrıca kanser değiĢik nedenlere bağlı olarak sıklığı artan bir hastalıktır. 
Olayın ekonomik boyutunda ise, her geçen gün tedavi maliyetinde artıĢ kaçınılmaz bir gerçek 
olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bütün bu tespitler her ülke için bir kanser politikasını oluĢturulmasının ve 
uygulanmasının ihtiyacını gündeme getirmektedir. Ülkelerin kanser konusunda önceliklerinin 
farklı olması, ayrıca kaynakların farklılığı bir ülkeden diğerine böyle bir politikanın kopyalanabilir 
olmasını imkânsız kılmaktadır. Her ülke kendi önceliklerini tanıyabildiği ve kaynaklarını uygun 
bir Ģekilde yönlendirebildiği sürece uygulanabilir bir kanser politikasına ulaĢmıĢ olacaktır.  

Kanser, korunmadan tedaviye kadar pek çok boyutu olan bir olgudur. Konunun tüm 
boyutlarının dikkate alınması, sağlıklı durum tespiti, güncel geliĢmelerinin izlenmesi geniĢ bir ekip 
ile yapabilecek bir çalıĢmayı gerektirir. 

Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu bu tespit ile gündeme gelmiĢtir. Kanser konusunda baĢta 
akademik çevreler olmak üzere, tüm birikimlerin değerlendirilmesi ve icra makamlarına sorunların 
tespiti ve çözüm önerilerinin iletilmesi bu kurulun temel misyonunu oluĢturmaktadır. 30 Mayıs 
2005 tarihli genelge ile yapılanması ve görev alanları belirlenen kurulun çalıĢmalarını esas olarak 
oluĢturduğu altkurullar ile gerçekleĢtirilmesi benimsenmiĢtir. Halen oluĢturulan altkurullar ve 
görev alanları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 6.2.1. Preventif Onkoloji Altkurulu 
Kanserin önemli ölçüde önlenebilir bir hastalık olması, kanserden korunma kavramını bu 

konuda oluĢturulacak ulusal politikada temel noktalardan biri kılmaktadır. Toplumun doğru 
bilgilendirilmesi ve kanserden korunma konusunda ‗ farkındalık‘  oluĢturulması kurulun esas 
önceliklerindendir.  

 

 6.2.2. Epidemiyoloji ve Kayıt Altkurulu 
Kanser konusunda oluĢturulacak politikada temel unsurlardan biri Ģüphesiz sağlıklı 

verilere sahip olmaktır. Yakın döneme kadar bu konuda ülkemiz verilerine ulaĢmakta ciddi 
sıkıntıların varlığı bir gerçekti. Yakın dönemde bu konuda sağlanan atılımın desteklenmesi ve 
doğru yönlendirilmesi, kanser ile ilgili gerçek verilere ulaĢmayı ve kanser politikasının sağlam bir 
zemine oturmasını mümkün kılacaktır. 

 

 6.2.3.  Tıbbi Jeoloji Altkurulu 
Çevresel bazı faktörlerinin kanser açısından risk oluĢturduğu bilinmektedir. Asbest 

maruziyeti ve plevral mezotelyoma ülkemiz için, özellikli bir konu olmaya devam etmektedir. Bir 
bütün olarak kanser oluĢumunda, çevresel faktörlerin ülkemizdeki durumunun ve bu konuda 
yapılabileceklerin tespiti bu alt kurulun görev alanı olarak tanımlanmıĢtır.  
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 6.2.4. Erken Tanı ve Tarama Altkurulu 
GeliĢmiĢ bir kanserin erken aĢamada tanı alması tedavi baĢarısını belirleyen en önemli 

faktördür. Bazı kanserlerde tarama yöntemleri ile erken tanının pratikte mümkün ve faydalı 
olabileceği gösterilmiĢtir. Ancak bu konuda önceliklerin ve uygulama Ģekillerinin bölgelere göre 
farklı olabileceği de bilinmektedir. Kanser taramasını ülkemizde hangi alanlarda ve hangi 
esaslarda yapılması gerektiği ve tarama sonuçlarının yorumlanması bu alt kurulun görevi olarak 
belirlenmiĢtir. 

 

 6.2.5. Tedavi ve Etik Altkurulu 
OluĢmuĢ bir kanserin tedavisi kanserle mücadelede tarama ve erken tanı sonrası üçüncü 

ve daha zor bir aĢama olarak kabul edilir. Kanser tedavisi hemen tamamen birden fazla branĢın iĢ 
birliğini gerektirir. Kanser tedavisinde ve etik konularda karĢılaĢılan sorunların tespiti ve çözüm 
önerilerinin geliĢtirilmesi bu alt kurul sorumluluğu olarak planlanmıĢtır.  

 

 6.2.6. Psiko-sosyal Destek ve Eğitim Altkurulu 
Kanser hasta ve çevresi için psiko-sosyal problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu 

konularda ülkemizin sosyokültürel özelliklerine uygun çözüm önerilerinin geliĢtirilmesini 
hedeflemektedir.  

 

 6.2.7. Klinik AraĢtırmalar Altkurulu 
Onkoloji tüm tıp branĢları içinde klinik araĢtırmaların en fazla yapıldığı alandır. Bu 

altkurul çalıĢmaları ile ülkemizde kanser konusunda yapılacak araĢtırmaların doğru 
yönlendirilmesi ve klinik araĢtırmalarda karĢılaĢılan sorunlara çözüm önerileri geliĢtirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 

 6.2.8. Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Altkurulu 
Kanserde alternatif yöntemlerin tüm dünyada sıkça kullanılması göz ardı edilmez bir 

gerçektir. Bu yöntemlerin bilimsel verilerle değerlendirilmesi, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve 
bilimsel tedavilerinin aksatılmadan uygulanmaları konusunda çalıĢmalar yapmak bu alt kurulun 
görevi olarak tanımlanmıĢtır.  

 

 6.2.9. Ġnsan Kaynakları Altkurulu 
Kanserle mücadele her yönü ile organizasyon gerektirmektedir. Bu konuda merkezlerin 

fiziki Ģartları, yapılanma ve iĢgücü açısından sorunlarının tespiti bu alt kurulun görevi olarak 
tanımlanmıĢtır. 

 

 6.2.10. Elektromanyetik Alanlar Sağlık Etkileri Değerlendirme Alt Kurulu 
Halkı iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyona maruziyet ile bu maruziyetin zararlı 

sonuçlarından koruyucu ve maruziyet risklerini önleyici çalıĢmaları takip etmek, araĢtırmak, 
düzenlemek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak üzere oluĢturulmuĢtur. 

 
Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesince yılda iki 

kez toplanır, mevcut sorunları tartıĢır, gerekli çözüm ihtiyaçlarını ve ülkenin ihtiyacı olan planları 
üretip,  Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına teslim eder. DanıĢma kurulunun önerileri, Kanserle 
SavaĢ Dairesinin önümüzdeki yıl içerisinde faaliyet planını oluĢturur ve baĢkanlık ilgili önerileri 
tek tek gerçekleĢtirmeye çalıĢır. Ancak danıĢma kurulları süregelen bir sistem değildir. Elbetteki 
ideali, kanser konusunda tam zamanlı çalıĢan bilim insanlarının bir araya geldiği bir ulusal kanser 
enstitsüdür.  
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Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 12-13 Aralık 2009‘da Ankara‘da 100‘den fazla bilim 
insanının katılımı ile toplanmıĢ ve aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır. 

 
1. Meme kanseri ve taramalar hakkında; 
a. Ġlk olarak 2004 yılında 11 tane olarak açılan KETEM‘ lerin ( Kanser Erken Tanı, Tarama ve 

Eğitim Merkezi) sayısının 2009 yılında 120‘ye ulaĢmıĢ olması çok iyi bir geliĢmedir. 
b. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve barsak kanserleri konusunda ücretsiz tarama yaparak bu 

kanserlerin önlenmesi için çalıĢan KETEM‘ lere müracaatın arttırılması için halkımızın 
bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

c. Meme kanseri için kadınlarda 49 yaĢından itibaren her iki yılda bir mamografi, rahim ağzı 
kanseri için evlendikten sonra kadınlarda her 5 yılda bir smear testi ve barsak kanseri için 50 
yaĢından sonra her iki cinsiyette de yılda iki kez dıĢkıda gizli kan bakılması ücretsiz olarak 
yapılmaktadır.  

d. Hizmete eriĢim ve hizmetin kapsamı mutlaka artırılmalı ve çalıĢmaların verimliliğinin 
artırılması konusuna ağırlık verilmelidir. 

e. Türk Radyoloji Derneği ile bir akreditasyon kurulu oluĢturularak kalite  standartları 
yükseltilecektir. 
 

2. Yüksek Öğrenim Kurulu ile birlikte çalıĢılarak insan kaynaklarında nitelik ve nicelik 
konusunda iyileĢtirme sağlanmalıdır. 
 

3.  Alternatif ve tamamlayıcı tıp konularında; 
a. Yeterli mevzuat bulunmadığı için yanlıĢ uygulamalar mevcut çalıĢmalar ile düzeltilmelidir. 
b. RTÜK tarafından yanlıĢ haberlerin daha iyi izlenmesi gerekmektedir. 

 
4. Psikososyal onkoloji konusunda; 
a. Kanser hastalarının ve ailelerinin yaĢam kaliteleri desteklenmeli ve psikososyal destek 

sağlanmalıdır. 
b. Psikososyal destek ekipleri oluĢturulmalı ve eğitimlerine önem verilmelidir. 
c. Kanserle çalıĢan sağlık mensuplarının tükenmiĢlik sendromuna yönelik iyileĢtirme 

yaklaĢımları üzerinde durulmalıdır. 
d. Psikososyal destek konusunda bütçe ve performans uygulama talimatlarında uygun düzenleme 

yapılmalıdır. 
e. YaĢam kalitesi ölçülebilir standartlarda değerlendirilmeli bu konuda özellikle onkoloji 

camiasında farkındalığın arttırılması sağlanmalıdır. Psikososyal durum ölçümü aynen bir vital 
bulgu , (tansiyon vb. yaĢam değeri) olarak değerlendirilmelidir. 
 

5. Ġnsan kaynakları konusunda; 
a. Kanser kontrolünde ülkemizin yaĢadığı en ağır sorun insan kaynakları konusundaki 

kısıtlılıktır. Acilen meslek gruplarındaki problem konusunda önlem alınmalıdır. 
b. Sağlık hizmetlerine ulaĢım kolaylaĢtığı için insan kaynakları konusundaki sıkıntı büyümüĢtür. 

YÖK‘ün bu konuda ciddi bir iyileĢtirme programını devreye sokması gerekmektedir. 
c. Onkoloji kliniklerinde onkoloji konseyleri oluĢturulmalıdır. 
d. Onkoloji ile ilgili uzmanlıklarda mecburi hizmetler merkezi hastanelere yönlendirilmelidir. 

 
6. Tedavi konusunda; 
a.   Ulusal tedavi protokollerine öncelik verilmelidir. 
b. Tedavi merkezleri sayısı ülkenin her köĢesinde vatandaĢımızın zahmetsizce ulaĢabileceği 

düzeye çıkarılmalıdır. 
c.   Toplum ağrı tedavileri konusunda bilinçlendirilmeli ve yanıltıcı bilgilerin önüne geçilmelidir. 
d.  Kanser tedavisinin en etkin yönteminin sigara ile savaĢ olduğu mutlaka topluma öğretilmelidir.  
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7. Kanser araĢtırmaları konusunda; 
a.  Bu konuda Ulusal Kanser Enstitüsü zaman kaybetmeden kurulmalı, kanun hızlandırılmalıdır. 
b. Sağlık Bakanlığının uluslararası iĢ birliği ile yeni bir kanser araĢtırması vizyonu geliĢtirmesi 

gerekmektedir.       
 
8. Kanserin Önlenmesi ve Tıbbi Amaçlı  Radyasyon Güvenliği konusunda; 
Çevresel kanserojenler 
a. Mineral tozlar(asbest, erionit) maruziyet sonrası toksik etki nedeni ile olan akciğer zarı kanseri 

(mezotelyoma) doğal radyasyonla maruziyet(radon gazı) sonrası geliĢebilecek kanserler 
konusunda devam eden çalıĢmalara hız verilmelidir. Ülkemizdeki yeraltı sularındaki doğal 
olarak bulunabilen arsenik için, içme sularının düzenli olarak izlenmesi ve arsenikli suların 
kullanılmaması için gereken önlemler alınmalıdır. Türkiye‘deki içme sularının % 60 ını yeraltı 
sularından sağlandığı gerçeği arsenik konusunun önemini arttırmaktadır. Çevresel kanserler 
konusunda ülke haritası çıkarılmalıdır ve belli aralıklarla güncellenmelidir. 

b. Öncelikle arsenik baĢta olmak üzere doğal kanserojenlerin sigara ile etkileĢimleri ile artan 
kanser riski için toplumda farkındalık sağlanmalıdır. 

c. Çocuk hastalara iyonlaĢtırıcı radyasyonla yapılan tanı amaçlı incelemelerde düĢük doz 
verilmesine yönelik ileri teknolojilerin kullanılmasının sağlanması gereklidir. 

d. Radyasyon güvenliği konusunun Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda Ģekillendirilmesi uygun 
olacaktır. 

e. Baz istasyonları hakkında ülkemizde devam eden 1000‘e yakın davanın çözümü için Sağlık 
Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin hazırladığı elektromanyetik alanlar konusundaki 
yönetmelik biran önce yayınlanarak yürürlüğe girmelidir. 

f. Kanserden korunmak için temel kurallar olarak topluma Ģunlar önerilmelidir: 
 

Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanmayın,  kullanıyorsanız bırakın. 
Günde en az 5 kez taze meyve ve sebze yiyin. 
Yağ tüketimini azaltın, kırmızı eti haftada birden fazla tüketmeyin. 
Alkol kullanımından sakının. 
ġiĢman olmaktan kaçının. 
Haftada en az 3 kez 30 dakika tempolu yürüyüĢ ya da benzeri egzersiz yapın. 
Bölgenizdeki KETEM‘e baĢvurun ve önerilen tarama programlarına uyun. 
GüneĢ ıĢığının dik olarak geldiği öğlen saatlerinde (saat 10-16 arası) güneĢ ıĢınından kaçının. 
ÇalıĢtığınız yerdeki ― ĠĢ Sağlığı Kuralları‖nı öğrenin ve uyun. 
Anormal kanama, iyileĢmeyen yara, yeni ortaya çıkan ya da büyüyen ben veya kitle fark 
ettiğinizde doktorunuza baĢvurun. 
Sigara içilen ortamlardan uzak durun. 
 
g. Yurt dıĢından bu yıl 83 milyon kilo tütün ülkemize girmiĢtir. Bu ciddi bir sorundur. 
h. Her türlü nargile kullanımının  ve duman çıkaran her türlü modelin sağlığa zararlı olduğu 

vurgulanmalıdır ve toplum uyarılmalıdır. 
i. Sigara bırakma yöntemleri SGK geri ödeme programına alınmalı, kanserli hastalara yönelik 

geri ödemeye  öncelik verilmelidir. 
j. Sigara yasağı ile ilgili kanun yanlıĢ iç yazıĢmalar nedeni ile sulandırılmaktadır ve denetim 

ciddiyetini kaybetmiĢtir. Acilen önlem alınmalıdır. 
 

9. Destekleyici bakım konusunda; 
a. Palyatif bakım konusunda ülkemizde yasal düzenlemeler gerekmektedir. Yeniden canlandırma 

yapılmaması hakkının yasal bir hak olarak tanımlanmasının yapılması önemlidir. 
b. Ağrı kesicilere ulaĢımın kolaylaĢtırılması gerekmektedir. 
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c. Sivil toplumun kanserde palyatif bakım hizmetleri organizasyonu içine alınması 
gerekmektedir. Bu amaçla kapsamlı bir proje baĢlatılmalıdır. 

d. Tedaviye cevap vermeyen çok ağır hastaların yaĢam kalitelerinin düzeltilmesi veya korunması 
için palyatif bakım merkezleri açılmalı ve yaygınlaĢtırılmalıdır. 

e. Yine çok ağır hastalar için evde bakım hizmetlerinin organizasyonu veya hospislerin 
yapılanması gerekmektedir. Bu yapılanmanın SGK geri ödeme kapsamında tanımlanması 
uygun olacaktır. 

f. Belediyelerin kanserli hastaların evde bakımları için yardımları alınabilir. 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle SavaĢ Dairesi önderliğinde, 10 alt kuruldan oluĢan Ulusal Kanser DanıĢma 

Kurulu 2005 yılından beri yılda iki kez toplanarak ülkemizin kanser konusunda mevcut durumu 
ortaya koymakta ve önerilen faaliyetleri Sağlık Bakanlığı‘na bildirmektedir. 

Ancak, yine de, danıĢma kurulları yerine, kanserin tüm noktalarını yakından takip 
edecek ve ilgili bilim insanlarını bünyesinde tam zamanlı (full time) çalıĢtıracak bir ulusal  kanser 
kurumu daha etkin hizmet verecektir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Nurullah Zengin, Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu. Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık 
Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009. 

2. www.ukdk.org  
 

6.3 .ULUSAL KANSER KONTROL PROGRAMI 2009 - 2015 
Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca, 2008 yılında kanser hastalığı 

konusunda çalıĢan pek çok devlet kurum yetkilileri, sivil toplum örgütleri, üniversite temsilcileri, 
uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü yetkili lerin katılımı ile bir seri çalıĢtay düzenlenerek, kanserle 
mücadele konusunda önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulamaya geçilmesi planlanan faaliyetler ilgili 
paydaĢ kurumlar ve gerçekleĢtirme süreleri ile beraber ulusal bir program olarak hazırlanmıĢ ve 
Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca (KSDB) yayımlanmıĢtır. (Raporun kendisine 
www.kanser.gov.tr adresinden ulaĢılabilinmektedir.) Burada sadece bu raporun genel hatları 
verilecektir. Elbette ki bu programın gerçekleĢtirilmesinde KSDB‘nın iĢ birliği içerisinde çalıĢması 
gereken pek çok kurum ve kuruluĢ vardır (Sağlık Bakanlığı‘nın diğer birimleri, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, YÖK, RTÜK, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri 
gibi). Tüm planların baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi ilgili tüm paydaĢ kurumların yeterli 
bir iĢ birliğine bağlıdır ve bunun sağlanmasında KSDB‘nın rolü çok büyüktür.  

Ulusal Kanser Kontrol Programı 5 ana baĢlıktan oluĢmaktadır; 
 

1) Kanser Kayıtçılığı 
Kanser verileri her türlü ulusal programın planlanmasında son derece önemlidir. 

Ülkemizde hangi kanserlerin hangi sıklıkta görülmekte olduğu sorusunun cevabına sadece doğru 
ve güvenilir kanser verileri ile ulaĢılabilir. Bu anlamda kanser kayıtçığı ve kayıt merkezleri çok 
önemlidir. Ulusal programda bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde Aile Hekimliği Sistemi ile 
entegrasyonu takiben pasif kayıtçılığın geliĢtirilmesi, esas olarak ülke kanser verilerinin toplandığı 
aktif kayıt merkezlerinin arttırılması, mevcut merkezlerin veri kalitesinin arttırılması ve tüm 
merkezlerin uluslararası kurumlarca afiliye olmasının sağlanması öne çıkan hedefler olarak 
görülmektedir. 

 

2) Önleme 
Kanser önleme faaliyetleri açısından ulusal programda öne çıkan planlar 4 baĢlıkta 

toplanabilir; 

http://www.ukdk.org/
http://www.kanser.gov.tr/


- 467 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

a) Sigara ve tütün tüketimine yönelik önlemler: Kapalı yerlerde sigara kullanım 
yasağı ile beraber, reklam yasakları, satıĢ yasakları, vergilendirme gibi bir seri tedbir planını 
içermektedir. 

b) Enfeksiyon hastalıkları ile mücadele: Kanserogenezde çok önemli bir yeri olan 
Hepatit B, Helicobakter Pylori ve Ġnsan Papilloma Virus ile mücadele ve aĢılama programları ile 
enjeksiyon güvenliğini arttırıcı bazı önlemleri içermektedir. 

c) Çevresel etkenler ve mesleğe bağlı kanserler ile mücadele: Bu baĢlık endemik 
mezotelyoma görülen bölgelerimizde alınacak bir seri önlem ile beraber, elektromanyetik dalgalar 
ve cep telefonlarına yönelik bir takım planlar, iĢçi güvenliği, asbest ve silikosis gibi mesleki 
maruziyete bağlı olarak kanser riski taĢıyan iĢyerlerine yönelik bazı önlemleri içermektedir. 

d) Obezite ve beslenme ile iliĢkili önlemler: Kanser açısından önemli bir diğer risk 
faktörü de obezitedir. Ne yazık ki ülkemiz Avrupa‘nın en obez ülkelerindendir. Bu anlamda 
dengeli, yeterli ve doğru beslenmeye yönelik halk eğitimleri, vatandaĢların obezite yönünden 
taranması ve riskli görülenlerin danıĢman diyetisyenlere yönlendirilmesi gibi bir takım faaliyetler 
içermektedir. 

 

3) Tarama ve Erken TeĢhis 
Kanser ne yazık ki sadece tedavilerin karĢılanması ile çözülebilecek bir sorun değildir. 

Artık tüm dünya, sadece tedaviye yönelik bir sağlık politikasının ülkelerce karĢılanamaz olduğunu 
görmekte ve yatırımlarını daha çok önleme, tarama ve erken teĢhise yönlendirmektedir. Bu 
nedenle geliĢmiĢ toplumlarda toplum tabanlı meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları 
yürütülmektedir. Ülkemizde de bu hizmetleri yürütmek ve kanser hakkında halk eğitimleri ve 
farkındalık faaliyetleri yürütmek üzere Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri 
(KETEM) kurulmuĢtur. ġu an her ilde en az bir tane olan KETEM‘ lerin 2015 yılı sonuna kadar 
280‘e ulaĢması planlanmaktadır. Öte yandan baĢarılı ve etkin bir tarama programı için ülkemizin 
ihtiyacı olan mamagrafer veya sitoteknisyen gibi ara meslek gruplarının yetiĢtirilmesi de bu 
program çerçevesinde planlanmıĢtır. 

 

4) Tedavi 
Ülkemizdeki mevcut tedavi merkezleri sayısal ve niteliksel olarak yeterli değildir. 

Mevcut merkezler özellikle büyük Ģehirlerde toplanmıĢtır ve bunlarda hizmete ulaĢımda zorluklar 
doğurmaktadır. Bu raporun diğer bölümlerinde daha detaylı olarak verilen tedavi hizmetleri 
planında 2020 yılına kadar olan tüm planlamalar görülebilir. Kısaca söylemek gerekirse; orta 
vadede bölgesel planlamaya paralel olarak 17 kapsamlı kanser tanı ve tedavi merkezi, 54 kanser 
merkezi ve 14 kanser tedavi merkezi açılması planlanmaktadır. Böylelikle kanserli her 
vatandaĢımızın tedaviye zorlanmadan ulaĢabilmesi sağlanacaktır. 

 

5) Palyatif Bakım 
Ülkemizin kanser kontrol faaliyetlerindeki en zayıf noktadır. Ne yazık ki yıllar içerisinde 

ihmal edilmiĢ bir konudur. Ülkemiz sınırları içerisinde palyatif bakım merkezleri ve ağrı 
ünitelerinin sayısı oldukça azdır. Tüm dünyada marketlerde evrensel olarak kullanılan pek çok 
morfin çeĢidi ülkemizde halen yoktur. Tüm dünyada kullanılan morfinin hammaddesinin % 95‘ i 
ülkemiz topraklarında üretilmesine rağmen, ne yazık ki, kiĢi baĢına morfin kullanımı oranları 
açısından ülkemiz son sıralardadır. Ulusal Kanser Kontrol Programı, bu baĢlık altında tüm ülkede 
yaygın bir palyatif bakım sisteminin kurulması, aile hekimleri aracılığı ile topluma yayılmıĢ bir 
evde bakım hizmeti kurulması, hekimlerin morfin kullanımı açısından eğitilmesi, ülkemizdeki 
morfin çeĢitliliğinin ve kullanımının arttırılması, morfine ulaĢımın kolaylaĢmasına yönelik bir seri 
faaliyet planını içermektedir.  

  
AĢağıdaki tabloda yıllar içerisinde kanser kontrol programının çıktıları görülmektedir. 

Uzun dönemde hedef tütünle iliĢkili kanserleri % 15 oranında azaltmak ve tüm kanserlere bağlı 
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mortalitede de % 10 azalma sağlamaktır. Elbette ki tüm bu faaliyetler, sonuçlarını en erken 2020‘ li 
yıllarda gösterecektir. 

 
ġekil 175. Ulusal Kanser Kontrol Programının Ana Hedefleri (KSDB Verileri) 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Tablo 107. Ulusal Kanser Programı Faaliyetleri ve Uzun Dönemde Sonuçları 

2008-2010 2010-2015 2030 

• Ulusal Kanser 
Enstitüsü Yasası 
 
• KETEM projesi  
 
• Ulusal Tarama 
Standartları 
 
• Aktif, toplum bazlı 
kayıt  
 
• Tütün kontrolu 
• HPV Testleri ile 
Tarama  
• HPV AĢıları 
 

• 17 Komprehensive  
•  54 Kanser 
•  14 Tedavi Merkezi 
•  280 KETEM  
 
•  Ġnsan Kaynakları 
•  Yenimeslekler 
              Dosimetrist 
  Sitoteknolog 
•  Uzmanlıklar 
  Radyoloji 
  Patoloji    
• Hedef kitlenin          
% 70‘ inin taranması 

• Tütünle ilgili 
kanserleri 
  % 15 azaltmak 
 
 
• Ġleri evre kanserleri 
azaltmak 
 
• Kanser mortalitesini 
% 10  azaltmak 

Kaynak: KSDB Verileri 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser kontrol programları Dünya Sağlık Örgütü tarafınca her ülke için önerilen ve uzun 

dönem kanser kontrol faaliyetlerinin ülke gerçekleri ıĢığında belirli bir plan çerçevesinde 
yürütülmesini sağlayan önemli bir politik kararlılık göstergesidir. 
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5 ana baĢlık halinde Kanserle SavaĢ Dairesince yürütülen bu programın tüm katılımcıları 
desteklerini vermeli ve program kısa, orta ve uzun vadede amaçlarına ulaĢabilmelidir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Murat Tuncer. Ulusal Kanser Kontrol Programı 2009-2015. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 

Dairesi Yayınları, 2009. 
 

6.4. KANSER KAYITÇILIĞI  VE KANSER KAYIT MERKEZLERĠ  
Toplumda kanser olgularına iliĢkin bilgi toplamak amacıyla yürütülen çabaların tümü 

kanser kayıtçılığı (cancer registration) baĢlığı altında toplanır. Derlenen bilgilerin kaynağı 
hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, onkoloji merkezleri, tanı merkezleri ve öteki sağlık birimleri 
olabilir, bunların yanında ölüm raporları, adli tıp kayıtları, sağlık sigortalarının kayıtları ya da özel 
araĢtırmalar ve tarama programları da kanserli olgular hakkında bilgi kaynağı olarak 
değerlendirilir. Bu çalıĢmalar çerçevesinde hem hastaya konulmuĢ olan tanı ve tanı koyma 
yöntemi hakkında, hem de kanser hastası hakkında bilgiler derlenir. Bilgi derleme iĢi hastane ya da 
klinik düzeyinde yürütülebileceği gibi bir il, ilçe ya da ülkenin tümü kanser kayıt merkezinin 
sorumluluk bölgesi olarak tanımlanabilir.  

Malign hastalıkların toplum üzerindeki etkilerini tahmin ve kontrol edebilmek amacıyla, 
kanserlerin ortaya çıkıĢı, özellikleri ve sonuçları hakkında sürekli sistematik olarak veri toplama 
süreci olarak tanımlayabileceğimiz kanser kayıtçılığı, sağlık hizmetleri ana baĢlığı altına giren, 
bilimsel araçları kullanan ve çeĢitli bilimsel disiplinlerin iĢ birliği ile yürütülen bir faaliyet alanıdır. 

Kanser kayıtçılığı, kanser ile mücadelenin baĢlangıç noktasıdır. Hangi büyüklükte olursa 
olsun bir toplumda kanser kontrolü faaliyetlerini planlayabilmek ve etkin biçimde sürdürebilmek 
için doğru hedefler koymak ve etkin araçlar seçmek gerekir. Bunları yapabilmek için toplumda 
kanserin görülüĢ sıklığı, özel grupların risk düzeyleri, kanser tiplerinin prevalans, insidans ve 
mortalitesi gibi bilgilerin elde edilmesi zorunludur. Bu hızların hesaplanabilmesi, gerekli bilgilerin 
derlenebilmesi için ilk koĢul, bilimsel ve sistematik bir kanser kayıtçılığı faaliyeti yürütülmesidir.  

 

 6.4.1. Kanser Kayıtçılığının Gerekliliği 
Kanser kayıtçılığının temel iĢlevlerini Ģöyle özetleyebiliriz: 

 Olası etiyolojik faktörlerin saptanması, 

 Bölgenin gereksinimlerinin belirlenmesi (personel, araç-gereç, kurum, tarama 
programları, vs.), planlamaların yapılmasının sağlanması, kaynak dağıtımının planlanması, 

 Etkili birincil ve ikincil kanseri önleme programlarının geliĢtirilmesi, 

 Yürütülen hizmetlerin, uygulanan programların değerlendirilebilmesi, 

 DeğiĢik tedavi yaklaĢımlarının etkinliğinin ve yaĢam kalitesine etkisinin 
araĢtırılması  

 

 6.4.2. Kanser Kayıtçılığının Tarihçesi ve Uluslararası Örgütlenmeler  
Avrupa‘  da, 18. ve 19. yüzyıllarda kanserle ilgili istatistik çalıĢmalarında daha çok 

mortalite verileri kullanılmaktaydı. 1900‘ lü yılların baĢında ilk olarak Almanya ve Ġngiltere‘de 
kanser hastalarıyla ilgili bilgileri toplama çabaları baĢladı. Bu ülkeleri bir kaç yıl arayla Hollanda, 
Ġspanya, Portekiz, Macaristan, Ġsviçre, Danimarka ve Ġzlanda izledi. Yöntem, ülkedeki bütün 
hekimlerin tedavi ettikleri kanser hastalarını bildirmelerini sağlamaya yönelikti. Bu çalıĢmaların 
raporunda hekimlerin ancak yarıdan biraz fazlasının anketleri doldurup geri gönderdikleri bildirildi 
ve araĢtırmaların baĢarısızlıkla sonuçlandıkları kabul edildi. 1930 yılında Wood, ABD‘de bu 
handikabı aĢabilmek için kanserin ―bildirimi zorunlu hastalık‖  olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. Ne var ki 1927‘de Massachusetts‘ te baĢlatılan ilk pilot çalıĢma, olguların 
ancak üçte birinin toplanmasıyla baĢarısızlıkla sonuçlandı. Çabalar bir süre daha bu Ģekilde devam 
etti. 
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Modern kanser kayıt merkezlerinin en eskisi olan Hamburg kanser kayıt merkezi, kanser 
kontrolünün yalnızca klinik ve tıbbi boyutlar değil, halk sağlığı ve ekonomi ile ilgili boyutlar da 
içerdiği görüĢüne dayalı olarak 1926 yılında kuruldu. 1929‘da resmi statü kazandı, 1937 yılında ise 
tam olarak iĢlev gören nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi haline geldi. HemĢireler hastaneleri 
ve hekimleri düzenli aralarla ziyaret edip yeni tanı konmuĢ olgularla ilgili verileri topluyorlardı. 
Ġngiltere‘de ise 1929 yılında baĢlayan bir kanser kayıt merkezinin çekirdeği sayılabilecek çabalar, 
1962 yılında bütün ülkeyi kapsayan ulusal bir kanser kayıt merkezi olma düzeyine ulaĢtı. Ġngiltere 
ve Ġskoçya‘daki Ulusal Kanser Kayıt Merkezi, dünyada en geniĢ nüfusu kapsayan nüfus tabanlı 
merkezdir. 

ABD‘de epidemiyolojik ve ekolojik amaçlı nüfusa dayalı ilk kanser kayıt merkezi 1935 
yılında Connecticut‘da kuruldu. Bunu öncelikle geliĢmiĢ ülkelerde kurulan diğer merkezler izledi.  

Dünya çapında kanser kayıt merkezlerinin kurulmasında en büyük ivmeyi 1946 yılında 
Kopenhag‘  da toplanan konferans sağladı. Kanser kontrolü alanında uluslararası düzeyde on iki 
uzman Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Geçici Komisyonuna kanser kayıt merkezlerinin dünya 
genelinde yaygınlaĢtırılmasını önerdi. Bu kurulun önerilerini Ģöyle özetleyebiliriz: 

a. Mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkede kanser hastaları hakkında veri toplanmasının 
büyük faydaları olacaktır.  

b. Bu veriler, ―karĢılaĢtırılabilirliği‖  sağlamak açısından, kabul edilebilir bir plan 
dahilinde toplanmalıdır. 

c. Her ulusun, bu verilerin kaydını ve toplanmasını düzenlemeye yönelik bir ―ana‖  
kanser kayıt merkezi olmalıdır. 

d. Her ülkeden elde edilen verileri ve istatistikleri bir araya getirip karĢılaĢtıracak 
uluslararası bir kurum oluĢturulmalıdır. 

Dört yıl sonra, DSÖ bu konuyla ilgili bir alt komite kurdu. Kansere KarĢı Uluslararası 
Birlik (International Union Against Cancer), 1950 yılında ―Kanserin Coğrafi Patolojisi ve 
Demografisi‖  konulu uluslararası bir sempozyum düzenledi. TanımlanmıĢ bir bölgedeki her yeni 
kanser olgusunu saptamanın önemi burada da vurgulandı. 1965 yılında Uluslararası Kanser 
AraĢtırmaları Kurumu (IARC - International Agency for Research on Cancer) DSÖ‘nün bağlı 
kuruluĢu olarak kuruldu. Bu kurum özellikle sağlıklı kiĢilerin ev ve iĢyerlerinde karĢılaĢtıkları 
çevresel etkenlerin kanserojen etkileri konusunda çalıĢmakta ve bu alanda bir monograf dizisi 
yayımlamaktadır.  

IARC‘nin kanser olgusunun çeĢitli alanları ile ilgileniyor olması nedeniyle kanser 
kayıtçılarını uluslararası düzeyde bir araya getiren yeni bir örgütlenme gereksinimi doğdu. Bu 
gereksinimin sonucu olarak 1966 yılında Uluslararası Kanser Kayıtçılar Birliği (IACR - 
International Association of Cancer Registries) oluĢturuldu. IACR, ― tanımlanmıĢ bir nüfusta 
kanser insidansı için veri toplayan ve analiz eden, ayrıca kanser tedavisinin sonuçlarıyla ilgilenen‖ 
kanser kayıt merkezleri için bir üyelik organizasyonu niteliğindedir. Bu birliğin periyodik olarak 
çıkardığı ve yeterli güvenilirlikte ve geçerlilikte veri toplayan kanser kayıt merkezlerinin 
verilerinin yer aldığı BeĢ Kıtada Kanser Ġnsidansı (“ Cancer Incidence in Five Continents, CI5C” ) 
adlı beĢ yılda bir yayınlanan yayın, bu alandaki en önemli baĢvuru kaynağıdır. Bu kitap dizisinin 
ilki 1956-1964 yıllarının verilerini kapsamaktadır. Son cildin (Volume IX) baskı yılı 2007‘dir ve 
içinde merkezlerin 1998-2002 yıllarına iliĢkin verileri yer almaktadır. 

BaĢka bir kanser kayıtçıları örgütü ise, Amerika BirleĢik Devletlerinde kurulmuĢ olan ve 
dokuz bölgeyi kapsayan SEER‘dir (“ Surveillance, Epidemiology, End Results” ). SEER, Amerika 
BirleĢik Devletleri için kanser verilerini üretir.  

1989 itibariyle dünya genelinde iki yüz kadar nüfusa dayalı kanser kayıt merkezi 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra 34 merkez, özel yaĢ gruplarına ya da kanserin yerleĢim yerine özgü 
veriler toplamaktadır. Son verilere göre kanser kayıt merkezleri dünya nüfusunun yaklaĢık           
% 7.6‘sını kapsamaktadır. Kanser kayıt merkezlerinin dünyadaki yaygınlığı bölgelere ve ülkelerin 
geliĢmiĢlik düzeylerine göre çok büyük farklılıklar göstermektedir  (Tablo 108). Bunların yanısıra 
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dünyanın çeĢitli köĢelerinde bir çok hastane ve tıp merkezinde kurulmuĢ olan birimler aracılığı ile 
hastane tabanlı kanser kayıtçılığı yürütülmektedir. 

Yukarıda ayrıntılı olarak sözü edilen IACR ve SEER‘ in yanısıra, bu bilimsel disiplinin 
standartlarını belirleyen, kanser kayıtçılığında yol göstericiliği üstlenmiĢ, ENCR (Avrupa Kanser 
Kayıtçılar Ağı), NACCR (Kuzey Amerika Kanser Kayıtçılar Birliği), MECC CRP (Orta Doğu 
Kanser Konsorsiyumu BirleĢik Kanser Kayıt Merkezi Projesi) gibi uluslararası yapılanmalar 
mevcuttur. 

 
Tablo 108. Dünya Nüfusunun Kanser Kayıt Merkezleri Tarafından Kapsanma Oranı 

 Kaynak: Parkin DM, The evoluation of the population-based cancer registry, Nature 
Reviews/Cnacer, Vol. 6, 2006; 603-612  (Fig 1, haritadan uyarlama)  
 

Günümüzde ise çoğunluğu geliĢmiĢ ülkelerde olmak üzere 350‘den fazla nüfus tabanlı 
kanser kayıt merkezinin yanısıra belli yaĢ grupları (örn. çocukluk çağı kanserleri gibi) ya da belli 
türlere (örn. kolon kanserleri) yönelik veri toplayan merkezler ve pek çok hastane tabanlı kanser 
kayıt merkezi vardır. 1966 yılında Cancer Incidence in Five Continents‘ ın birinci sayısında, dünya 
nüfusunun % 3‘ünü kapsayan bir bölümü için, 29 ülkeden 32 kanser kayıt merkezinin raporu 
yayınlanmıĢken, 40 yıl sonrasında IACR‘nin dünya nüfusunun % 21‘ ini kapsayan 449 üyesi vardı. 
Cancer Incidence in Five Continents‘ ın 2007‘de yayımlanan dokuzuncu bölümü için 80 ülkeden 
313 kayıt merkezi (406 farklı nüfus için)  veri göndermiĢ ve yapılan kalite kontrollerinden sonra 
60 ülkeden 225 merkezin verisi (300 farklı nüfus için) yayına kabul edilmiĢtir. 

 

 6.4.3. Kullanım Alanları 
Kanser kontrolü çok çeĢitli kiĢi ve kurumların farklı çalıĢmalarla yer aldığı bir çabalar 

bütünüdür. Klinisyen kanserli hastayı tanır ve tedavi eder, kanser kayıt merkezi yöneticisi kanserin 
bir toplumda ortaya çıkıĢını değerlendirir, epidemiyolog nedenleri araĢtırır, karar vericiler ve halk 
sağlıkçılar koruyucu önlemleri uygular ve gerekli kararları alır, laboratuvar çalıĢanlarıysa normal 
bir hücrenin nasıl olup da malign bir hale geldiğini bulmaya çalıĢır.  

Bir yandan kanser kayıtçılığı akılcı bir kanser kontrol programının temel bölümüdür, öte 
yandan kanser kontrol çalıĢmaları kanser kayıtçılığı faaliyetlerinin sürdürülmesinin temel 
gerekçesidir. Toplanan veriler epidemiyolojik araĢtırmalardan, birincil ve ikincil korunmaya 
yönelik olarak sağlık hizmetlerini planlama ve hasta bakımına kadar çok çeĢitli alanlarda toplum 
ve bireyin yararına kullanılır.  

Bir kanser kayıt merkezinin ana hedefi, tanımlanmıĢ bir nüfusta kanser görülüĢü ile ilgili 
istatistikler üretebilmek için bütün kanser olguları hakkında bilgi toplamak, bu bilgiyi sınıflamak 
ve toplum üzerinde kanserin etkilerini değerlendirip kontrol edebilecek bir çatı oluĢturmaktır. Bir 
çok kanser kayıt merkezi topladıkları verilerin temel kullanımından daha fazlasını yapmakla 
yükümlü değillerse de, kanser kayıt merkezleri geliĢme eğiliminde olup, topladıkları veriler 
aracılığıyla çok önemli araĢtırma programlarını destekleme potansiyeline sahiptirler. 

 

Bölge Tahmin edilen 
kapsanma oranı (% ) 

Avustralya/Yeni Zelanda 86 

Avrupa 57 

Kuzey Amerika 99 

Güney Amerika 21 

Asya 8 

Afrika 11 
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 6.4.4. Kanser Kontrolünde Kullanımı 
Kanser kontrolü, önleme, erken tanı, tedavi, rehabilitasyon ve palyasyonun bütün 

bileĢenlerini içeren bir terimdir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), sonuç alabilmek için kanser 
kontrolü aktivitelerinin bir ulusal kanser kontrol planı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ve 
nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerinin kanser kontrol stratejisinin özü olduğunu bildirmektedir. 

1. Sağlık hizmetlerinin planlanması (öncelikler, hedefler, projeksiyonlar ve 
tahminler): Kanser kayıt sistemleri, toplumdaki kanser olguları ile ilgili bilgilere ulaĢmamızı 
sağlar. Kanser Kayıt Merkezlerinin rutin olarak topladığı veriler, sorunun boyutlarını, gereksinilen 
hastane yatağı, personel ve araç - gereç miktarını saptayabilmeye olanak sağlar. Bu bilgi, çeĢitli 
tiplerdeki kanserler için tanı, tedavi ve bakım ünitelerinin planlanıp kurulmasında yol gösterici 
olur.   Bu birimler için gerekli yatak,  personel ve araç-gereç miktarını da bu bilgi sayesinde 
saptayabiliriz.  Zaman eğrileri izlenerek coğrafi farklılıklar ya da zaman içindeki değiĢiklikler 
hesaba katılabilir. Eğilimler hakkındaki saptamalar sayesinde geleceğe dönük projeksiyonlar 
yapmak ve bunları planlamada kullanmak da mümkün olur. Patternleri izleyerek, yeni tanı ve 
tedavi merkezlerini nerede ve ne zaman açılmasının maliyet-etkili olacağını söyleyebiliriz. 

2. Önleme: Önleyici müdahale çalıĢmalarının değerlendirilmesi için randomize kontrollü 
çalıĢmalar nadiren düzenlenir. Oysa ki nüfus tabanlı kanser kayıt merkezinin bize sunduğu 
insidans hızlarından yararlanıp, etkilerin baĢlaması için yeterli süre bekledikten sonra, beklenen ve 
gözlenen insidans hızlarını karĢılaĢtırarak yapılan müdahalenin etkilerini değerlendirebiliriz. 

3. Klinik bakım: Kanser kayıt merkezleri, izlem zamanı gelen hastaların listesini 
klinisyenlere ulaĢtırarak hasta izlemlerine yardım etmek gibi yöntemlerle, dolaylı olarak hasta 
bakımına katkıda bulunabilirler. Kanser kayıt merkezleri, belirli bir tür kanser için belirlenmiĢ tanı 
ve tedavi yöntemlerini uygulamak üzere kurulmuĢ hasta bakım programlarına katkıda bulunarak 
hasta bakımına çok daha doğrudan da yardımcı olabilirler. Bu görev, temel olarak hastane tabanlı 
kanser kayıt merkezlerinin yürütmesi beklenen bir iĢlevdir. 

4.Taramalar: Kanserin erken evrede yakalanabilmesi için, asemptomatik kiĢilerin 
taranmasının önemi giderek artmaktadır. Kanser kayıtçılığı, tarama programlarının 
değerlendirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Örneğin bir serviks kanseri tarama programının 
etkinliği, kanser kayıt merkezi tarafından üretilen insidans hızları izlenerek ölçülür. Etkin bir 
tarama programı, invaziv servikal kanser insidansında düĢüĢ sağlayacaktır. Meme kanseri 
taramalarında erken tanı konan olguların sayısı artacağından insidans hızı yükselecek, buna 
karĢılık mortalite hızı düĢecektir. Bir baĢka deyiĢle meme kanseri taramalarının ana çıktısı meme 
kanseri mortalitesidir. Kanser kayıt merkezi, taramaya dahil olan ve olmayan kadınlar arasındaki 
mortalite hızlarını, evre dağılımını, interval kanserlerin (iki tarama arasında saptanan kanserler) 
sayısını, oranını saptayıp tarama programının baĢarısını değerlendirebilir. 

Avrupa‘da, kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin kontrolü için çok 
sayıda mamografi ile tarama programı yürütülmektedir. Avrupa Parlamentosu‘nun bu programları 
anlatan yayınında da kanser kayıtçılığının kanser kontrolündeki önemi belirtilmekte ve bütün 
Avrupa ülkelerinde ülkenin tümünü ya da bir kısmını kapsayan kanser kayıt sistemleri bulunduğu 
vurgulanmaktadır.  

5. Sonuç; sağkalım ve yaĢam kalitesi: Birçok kanser kayıt merkezi, kanser nedenli 
ölümlere ait verileri toplar. Bu veriler kullanılarak nüfus tabanlı sağ kalım hızları hesaplanır. 
Nüfus tabanlı sağkalım hızları, hasta bakımı ve sağlık bakımı planlamaları için çok önemli 
verilerdir. Bir tedavi yönteminin diğerinden daha iyi olduğunu göstermenin tek yolu kontrollü 
klinik çalıĢmalar yürütmektir. Küçük bir klinik çalıĢmada seçilen hastaların sağkalım hızlarını 
genellemek yan tutmaya yol açar. Oysa kanser kayıt merkezi, topladığı ölüm sertifikaları ile 
elindeki kayıtları karĢılaĢtırarak, Bölgesi‘ndeki tedavi almamıĢ olguları da kapsayarak, bütün 
kanserli hastaların sağkalım sürelerini değerlendirmeye alabil ir. Sağ kalım hızları, toplumda erken 
yakalama amacıyla yürütülen tarama faaliyetlerinin varlığından da etkileneceği için yalnızca 
tedavi hizmetlerinin bir çıktısı olarak değil, aynı zamanda, sağlık sisteminin iĢleyiĢini, sağlık 
hizmetlerinin niteliğini bütüncül olarak değerlendirme aracı olarak da kullanılır.  
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Bazı kanser kayıt merkezleri belirli bir servisle ya da klinisyenle iĢ birliği yaparak 
hastaların sağkalım sürelerini hesaplayabilir ve bu hızları bütün kayıt alanındaki hızlarla 
karĢılaĢtırabilirler. Tedavi hakkında ayrıntılı veri toplayan kanser kayıt merkezleri, halihazırdaki 
tedaviyi değerlendirebilir ya da radyoterapi, kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinin ikincil neoplazm 
oluĢturmadaki rolünü değerlendirebilirler. Eğer uygun ve standardize bir yöntemle (TNM, FĠGO, 
SEER vb) tümörün yaygınlığıyla ilgili veri toplanırsa, değiĢik büyüklükte ve yaygınlıktaki 
kanserlerde sağkalım süreleriyle ilgili istatistikler üretmek de olanaklı olur.  

Tanıdan sonra yaĢanılan yılların ortalaması olarak ifade edebileceğimiz sağkalım, 
kuĢkusuz sonucun ancak çok kaba bir göstergesidir, ancak ölçülmesi göreceli olarak kolaydır. Ağrı 
ve sakatlıkların eĢlik ettiği yaĢam yıllarının ne kadar değerli olduğu tartıĢılabilir. Bu nedenle 
sağkalım ölçüleri ya hastalıksız sağkalım, metastazsız sağkalım gibi tıbbi-cerrahi kategorilerde, ya 
da tedavi ile ölüm arasındaki sürede yaĢam kalitesi değerlendirilerek rafine edilir. Sağlıkla ilgili 
yaĢam kalitesi ölçümü, çok karmaĢık bilgi toplama sürecini içerir ve rutin kanser kayıtçılığının bir 
parçası değildir. 

 
Gizlilik;Kanser kayıt merkezleri her zaman, tıbbi ve kiĢisel bilgilerin gizliliğinin 

korunabilmesi ve bilgilerin üçüncü taraflara (kiĢi, tüzel kiĢi) aktarılması konusunda çok sıkı 
gizlilik kuralları ve düzenlemeleri ile çalıĢırlar. IACR, bu konudaki temel prensiplere dayanarak, 
kanser kayıt merkezleri için bir ―gizlilik kuralları öneriler paketi‖  hazırlamıĢtır. 

 

 6.4.5. Kanser Kayıt Sistemleri 
 6.4.5.1.Veri Toplama Yöntemleri 

1. Aktif : Aktif yöntemle veri toplama,  kanser kayıt merkezinin kendi personelinin 
(kanser kayıt elemanlarının) olanaklı olan her yolu kullanıp sağlık kurumlarıyla iliĢkiyi sağlayarak 
kanserli olguları saptaması ve bu olgulara ait bilgileri uluslararası kanser kayıtçılığı standartlarına 
uygun olarak derlemesidir. Burada verinin kaynaktan elde edilmesi söz konusudur. Aktif yöntem 
ile veri toplanan bir kanser kayıt sisteminin temel kiĢisi ― kanser kayıt elemanı‖dır. Genellikle tıp 
ve sağlık bilimleri alanında yetiĢmiĢ çeĢitli mesleklerden kiĢiler özel eğitim programlarından 
geçirilmekte, kendilerine sertifika ve ―kanser kayıt elemanı‖  unvanı verilmektedir. Kanser 
kayıtçılığında verilerin özel eğitim görmüĢ, sertifikalı elemanlarca toplanması yaĢamsal önem 
taĢımaktadır. Çünkü rasgele, belli standartlardan yoksun olarak toplanmıĢ veriler kendi içlerinde 
değerlendirilemeyeceği gibi, baĢka merkezlerin, ülkelerin verileri ile de karĢılaĢtırılamazlar. 
Ayrıca bir kanser kayıt elemanının yeterince verimli olabilmesi için tam gün bu iĢle uğraĢıyor 
olması, yaptığı iĢi değerlendiren bir organizasyonun içinde yer alması ve hizmet içi eğitim olanağı 
bulması da gerekmektedir.  

2. Pasif : Kanserli olgulara ait verilerin ilgili kurumda (örneğin hastanede) çalıĢan 
personel tarafından merkezlere kendiliğinden gönderilmesi yöntemine dayanır. Pasif bildirimde 
nicelik sorununun (gözlenen kanserlerin küçük bir oranının bildirilmesi) yanısıra ciddi bir nitelik 
sorunu da (standartlar uygulanamayacağından) oluĢacağı göz önünde tutulmalıdır. Pasif yöntemin 
baĢarıyla uygulandığı Ġsrail‘de, bildirim birkaç baĢlık içeren bir formla yapılmamakta, hastanın 
kanser ile ilgili bütün bulgu ve evrakları kanser kayıt merkezine gönderilmektedir. 

3. Aktarım (linkage) : Bir Ģekilde toplanmıĢ ve bilgisayar sistemine yani elektronik 
ortama girilmiĢ verilerin bilgisayar ağı kullanılarak kanser kayıt merkezinin verileri arasına dahil 
edilmesidir. Çoğu geliĢmiĢ ülkede kanser kayıt merkezleri artık büyük ölçüde bu yöntemi 
kullanmaktadır. Bu yöntemde de aktarılması gereken verinin, hastanın adı soyadı, kanser vb. gibi 
bazı baĢlıklar değil, olgunun kanseri ile ilgili bütün bulgu ve evraklar olması gerektiğini 
vurgulamalıyız.   
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 6.4.5.2. Kanser Kayıt Merkezleri 
1. Nüfus Tabanlı (nüfusa dayalı) Kanser Kayıt Merkezleri: ―Kanser Kayıt Merkezi‖  

terimi kullanıldığında genellikle nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri anlaĢılır. Bu yazıda da aksi 
belirtilmedikçe ―kanser kayıt merkezi‖  ifadesi ile ―nüfus tabanlı kanser kayıt merkezi‖  
kastedilmiĢtir. Nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi, iyi tanımlanmıĢ bir nüfusta (çoğunlukla bir 
coğrafi bölgede) yaĢayan kiĢiler arasında yeni tanı alan bütün malign tümörleri, epidemiyoloji ve 
halk sağlığı kavramlarını gözeterek kaydeden bir oluĢumdur. Bu anlamda ―nüfus tabanlı kanser 
kayıtçılığı‖ , belirli bir nüfusta, bir toplumda ortaya çıkan bütün malign neoplazmların görülüĢleri 
ve karakteristikleri (özellikleri) hakkındaki verilerin, toplumda kanserlerin etkisini değerlendirmek 
ve kanser kontrolüne yardımcı olmak amacıyla, sürekli ve sistematik olarak toplanması süreci 
olarak tanımlanabilir.  

Nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi; 
a. Bütün veri kaynaklarından yararlanarak (hastane kayıtları, onkoloji merkezleri, 

patoloji ya da radyodiagnostik merkezlerin kayıtları, ölüm kayıtları, sağlık sigortası kayıtları, vb.), 
iyi tanımlanmıĢ bir nüfusta belli bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan bütün kanser olgularına ait 
verileri uluslararası standartlara uygun olarak toplar. 

b. Temel amacı o toplumdaki kanser görülüĢ sıklıklarını (insidans hızlarını) saptamak, bu 
insidansların yaĢ gruplarına, cinsiyete vb. dağılımlarını hesaplamak ve zaman içindeki 
değiĢimlerini incelemek; ayrıca araĢtırmacılar için bir veri tabanı oluĢturmaktır.  

c. Bu insidans hızlarını hesaplayabilmek için sorumluluk bölgesine ait güvenilir ve 
ayrıntılı nüfus (demografi) verilerine gereksinim duyar. 

2. Hastane Tabanlı Kanser Kayıt Merkezi: Hastane tabanlı kanser kayıt merkezleri, 
belirli bir nüfus arka planı aramaksızın, kurulu olduğu hastaneye baĢvuran bütün kanserli olguları 
kaydederler. Burada ana amaç hastaların klinik bakımı ve hastane yönetimiyle ilgili verilere 
ulaĢmaktır. Hastane tabanlı bir kanser kayıt merkezi hastane yönetiminin ihtiyaçlarına, hastane 
kanser programlarına ve bütün bunların da üstünde bireysel olarak ―hastaya‖  hizmet eder. 

Olgular hakkında toplanan bilgiler, nüfus tabanlı merkezler için toplanan bilgilerden çok 
daha ayrıntılıdır; iyi çalıĢan bir hastane kayıt merkezi tedaviler ve izlem materyalleri hakkında çok 
ayrıntılı bilgi toplayabilir. 

Bir hastane kanser kayıt merkezi, yalnızca kendisine baĢvuran hastalar hakkında bilgi 
toplar ve bu bilgiler hastanenin özelliklerini yansıtır. Bu nedenle elde edilen veriler, ancak çok 
kısıtlı durumlar ve belirli koĢullar altında genellenebilir. Bu durum hastane kanser kayıt 
merkezlerinin önemli bir sınırlılığıdır. 

Ancak hastane tabanlı kanser kayıt merkezleri, çoğunlukla Bölgesi‘ndeki nüfus tabanlı 
kanser kayıt merkezlerinin çekirdeğini oluĢturur, topladığı bilgilerden gerektiğini kadarını nüfus 
tabanlı merkeze aktarırlar. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde nüfus tabanlı bir kanser kayıt 
merkezi kurmak ekonomik olarak sorun olduğundan böyle kapsamlı bir iĢe hastane tabanlı kanser 
kayıt merkezleri kurularak baĢlanabilir.  

3. Patoloji Tabanlı Kanser Kayıt Merkezi: Burada da belirli bir nüfus arka planı yoktur, 
bir hastane ya da bir grup hastanenin patoloji laboratuvarlarında konulan tanılar veri tabanını 
oluĢturur. Bu tip merkezler doku ya da hücre düzeyinde, yani patolojik ya da sitolojik yöntemlerle 
tanı almıĢ bütün kanser olgularını toplar, histolojik tanı almamıĢ (klinik gözlem, ultrason, 
bilgisayarlı tomografi vb. ile tanı almıĢ) olguları toplamaz. Patoloji tabanlı merkezler hem yeni 
olgulara, hem de metastazlara ait verileri derler. Bu tür kayıt sistemlerinin amacı, özellikle kanser 
morfolojisine iliĢkin bilimsel klinik çalıĢmalar yürütmektir.  

Bu üç farklı sistemin yanısıra, yalnızca belli bir yaĢ grubuna ait (örneğin çocukluk çağı), 
bir tür (örneğin over kanserleri) ya da bir grup (örneğin kadın üreme yolları kanserleri, ailevi 
kanserler) kanserli olgulara iliĢkin verileri toplayan kanser kayıt merkezleri de vardır. 
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 6.4.5.3. GeliĢmekte Olan Ülkelerde Kanser Kayıtçılığı 

A. Özellikler 
GeliĢmekte olan ülkelerde kanser, hala öncelikli bir sağlık sorunu olarak algılanmadığı 

ve kısıtlı kaynakların dağıtımında bebek ölümleri, enfeksiyon hastalıkları gibi sorunlarla yarıĢtığı 
için, kanser kayıtçılığı ilk bakıĢta lüks olarak görülebilir. Oysa bu inanıĢ yanlıĢtır, çünkü;  

1. Kanser, hâlihazırda geliĢmekte olan ülkeler için de önemli bir sağlık sorunudur 
ve bu sorun gelecekte büyüme eği limindedir;  

2. Yeterli bir biliĢim sisteminin varlığı, her türlü kanser kontrolü stratejisinin en 
temel gereksinimidir.   

Kanser, yaĢamının ilk beĢ yılını tamamlamıĢ bireyler için hem geliĢmiĢ ülkelerde, hem 
de geliĢmekte olan ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında ilk üç sıra içinde yer almaktadır. Güvenilir 
ölüm kayıtları ile kansere ve diğer hastalıklara iliĢkin sağlık kayıtları daha az geliĢmiĢ ülkelerin 
nüfusunun ancak (sırasıyla) % 4-% 3‘ünden elde edilebiliyorsa da, değiĢik bölgeler için kanser 
insidans ve mortalite hızları tahminleri yapılmaktadır. 2005 yılı kanser insidans hızlarının, daha 
çok geliĢmiĢ ülkeler için yüz binde 435, daha az geliĢmiĢ ülkeler için 120 olarak gerçekleĢeceği 
tahmin edilmiĢtir. 6.5 milyar olan dünya nüfusunun % 81‘ inin geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı 
göz önüne alınarak, daha çok geliĢmiĢ ülkelerde her yıl ortaya çıkacak 5.26 milyon yeni kanser 
olgusuna karĢın daha az geliĢmiĢ ülkelerde bu sayının 6.3 milyona ulaĢacağı hesaplanmıĢtır. 2005 
için, dünyada ortaya çıktığı tahmin edilen 11.6 milyon yeni kanserin % 55‘ i geliĢmekte olan 
ülkelerde görülecektir. Daha da kötüsü, 2005 yılı için tahmin edilen 6.3 milyon kanser ölümünün 
4.36 milyonu, yani % 61‘ i az geliĢmiĢ ülkelerde gerçekleĢecektir. Bu ülkelerdeki nüfusun genç 
olması nedeniyle kaba insidans hızı Ģimdilik düĢük gibi görünse de yaĢa özgü riskler aslında daha 
çok geliĢmiĢ ülkelerdekinden çok da düĢük değildir. Ancak kanser türlerindeki farklılıklar çok 
belirgindir: Örneğin serviks kanseri ve primer karaciğer kanseri, Avrupa ve Kuzey Amerika 
ülkelerinde daha az görüldüğü halde geliĢmekte olan ülkelerde çok yaygındır. 

Kanserin geliĢmekte olan ülkelerde önümüzdeki on yıllarda sağlık sisteminin en önemli 
sorunlarından biri haline geleceği açıktır. Çünkü; 

1.  Nüfus yalnızca artmamakta; enfeksiyon hastalıkları, bebek ölümleri gibi faktörlerin 
hızla kontrol altına alınabilmesine bağlı olarak, aynı zamanda yaĢlanmaktadır.  

2. Batılı yaĢam tarzı bu ülkelerde hızla yayılmakta, hızlı bir kentleĢme süreci 
yaĢanmakta; bu da risk faktörlerinin artıĢı ile sonuçlanmaktadır.  

3. Gerçek artıĢların yanısıra, bu ülkelerdeki tanı ve tedavi olanaklarının artması, diğer 
hastalıklardan ölümlerin azaltılması gibi faktörler, kanser olgularındaki ―görece artıĢı‖  da 
beraberinde getirmektedir. 

Bütün bunlara karĢın, bugün geliĢmekte olan ülkelerin ancak bir kaçında kapsamlı bir 
kanser kayıt sistemi mevcuttur. Böylelikle bu ülkeler hem kanser kontrol aktivitelerinin 
planlanması ve değerlendirilmesini ekonomik bir Ģekilde baĢarırlar, hem de etiyoloji ve kanserden 
korunma alanındaki araĢtırmalar için temel verilere ulaĢabilirler. 

 
B. Sorunlar 
GeliĢmekte olan ülkelerde gerek sağlık hizmetleri, gerekse kayıt sistemleri çeĢitli 

sorunlarla karĢı karĢıyadır. Bu sorunlar, kanser kontrolünü ve kanser kayıtçılığını da 
etkilemektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde karĢılaĢılan sorunlar Ģöyle sıralanabilir: 

1. Temel sağlık hizmetlerinde eksiklik 
GeliĢmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin yetersizliğine bağlı olarak kanser tanı ve 

tedavi fırsatları da sınırlıdır. Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaĢadığı halde, sağlık kurumları ve 
sağlık çalıĢanları çoğunlukla büyük kentlerde yer alır. Bu durumda bu kurumların kanser verilerini 
tam olarak toplasa bile, toplanan verilerin ülke nüfusunu temsil etmeyeceği açıktır. Halk, sağlık 
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sorunları için geleneksel sağaltıcılara baĢvurma eğilimindedir. Bu da, kanser tanısının kayıt 
merkezine ulaĢmaması demektir.  

Çok kalabalık olan sağlık kurumlarında ise sağlık çalıĢanları düzgün, ayrıntılı kayıtlar 
tutamayacak kadar meĢgul olabilirler. Tanı ve tedavi olanaklarının yetersizliği de gerçek kanser 
verilerine ulaĢmayı engeller: Öncelikle, tanıyla ilgili bilgiler yetersiz, çoğu zaman yalnızca klinik 
gözleme dayalıdır. Ġkinci olarak ise ileri evredeki hastalar ya da tedavisi yapılamayan hastalar 
hastanelere baĢvurmayabilirler. Deri kanseri gibi yüzeyel kanserler, tanıları kolayca alınan bir 
biyopsiyle yapılabildiğinden, karaciğer veya pankreas kanseri gibi tanısı için daha pahalı teknikler 
kullanılması gereken kanserlere oranla daha yüksek oranda saptanabilir. Ölüm sonrası tetkikler 
(otopsi) nadiren yapılmakta, bu durumda kanser saptansa bile kayıtlara alınmamaktadır. 

2.  Demografik verilerin eksikliği 
GeliĢmekte olan ülkelerin çoğunda nüfusun bütününe ait güvenilir bilgi yoktur. Ayrıca 

cinsiyete, yaĢa, etnik gruplara göre tabakalandırma sağlıklı olmayabilir. Bunların yanısıra 
geliĢmekte olan ülkelerde çok çeĢitli nedenlerle nüfus hareketleri olmakta, sürekli göçler 
yaĢanmaktadır. Çoğu zaman bu hareketler kaydedilememektedir.  

Tıpkı kayıtları (dublikasyonları) saptayabilmek için kiĢileri ayırt edebilmek gereklidir. 
Nüfusun hareketliliğinden ayrı olarak kiĢileri birbirinden ayırt etmek de çok zordur. Daha çok 
geliĢmiĢ ülkelerde her kiĢinin bir kimlik numarası vardır. Oysa daha az geliĢmiĢ ülkelerin çoğunda 
böyle bir sistem olmadığından kiĢileri ayırt etmede isim, soyadı, baba adı gibi kriterler kullanılır. 
Bu da tam bir ayırt etme sağlamayabilir. 

3. Eğitimli personel yetersizliği 
Veri toplama, biriktirme, analiz etme, yorumlama ve bu verileri kullanabilme, yüksek 

nitelikli ve farklı disiplinlerde eğitim almıĢ uzmanların iĢ birliği içinde çalıĢmasını 
gerektirmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde kanser kayıtçılığının belki de baĢlıca sorunu uygun 
eğitim almıĢ yeterli sayıda personel bulunmayıĢıdır. Bu yetmezlik, zincirin ilk halkası olan kanser 
kayıt elemanlarından tutun da, kodlamaya uygun tanılar koyacak onkolog ve patologlara, analizleri 
yapacak istatistik uzmanlarına, verileri yorumlayacak epidemiyologlara kadar uzanabilmektedir. 
Bütün bu güçlükler aĢılarak elde edilebilen veriler ise, çoğu zaman sağlık planlamacılarına 
ulaĢamaz ya da göz ardı edilir. 

4. Hasta izleminin yetersizliği 
Ġzlem verileri, kanser kayıtçılarına ilk kayıtların doğruluğunu gözden geçirme olanağını 

verir. Bunun yanısıra tedavinin etkinliğini ölçmek ve sağkalım hızlarını hesaplayabilmek için de 
bu verilere gereksinim vardır. Az geliĢmiĢ ülkelerde izlem verilerine ulaĢmak neredeyse 
olanaksızdır. Telefon ve posta kullanımındaki kısıtlılıklar ve nüfusun sürekli olarak hareketliliği 
hastalara randevularını anımsatmayı zorlaĢtırır. Bu yapılabilse bile çoğu hasta, ekonomik 
nedenlerle bu çağrılara gelmeyebilir. Çağrılara gelmiĢ olan hastaların kayıtlarına yeniden ulaĢmak 
da mümkün olmayabilir. 

5. Araç-gereç yetmezliği, maddi sorunlar 
GeliĢmekte olan ülkelerde kanser kayıtçılığı baĢlatılsa bile, doğrudan tedaviye yönelik 

bir hizmet olmadığı için, çoğu zaman göz ardı edilir ve kanser kayıtçılığı için kaynak ayrılmaz. Bu 
da, çalıĢma yeri baĢta olmak üzere, büro malzemeleri, kağıt, fotokopi olanakları, iletiĢim ve ulaĢım 
masrafları, bilgisayar gibi, bir kanser kayıt merkezi için olmazsa olmaz koĢulların yeterli ölçüde 
sağlanamaması demektir.  

6. KurumsallaĢmanın sağlanamayıĢı 
Nüfusa dayalı bir kanser kayıt merkezi, Bölgesi‘nde kanser tanısı koyan ve tedavisi 

yapan özel ya da resmi bütün sağlık kurumlarından veri toplamak zorundadır. Bunun yanısıra 
ölüm fiĢleri, demografik veriler gibi, sağlık kurumları dıĢındaki kurumların verilerine de 
gereksinim duyar. Bütün bu çalıĢmaları sorunsuz yürütebilmek için de yasal düzenlemelere 
gereksinim vardır. GeliĢmekte olan pek çok ülkede böylesi yasal düzenlemeler yapılmamıĢtır. 
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Gelecek; GeliĢmekte olan ülkelerde kanser kayıtçılığı alanındaki geliĢmeler konusunda 
geleceğe dönük umut besleyebilmek için gerekenler Ģöyle sıralanabilir:  

1. Ulusal kanser kontrol ve kanser kayıt politikasının oluĢturulması, 
2. Güvenilir, sürekli ve kararlı demografik verilerin sağlanabilmesi, 
3. Eskiden kurulmuĢ olan kanser kayıt merkezlerinin canlandırılması ve yeni 

kanser kayıt merkezlerinin kurulması, 
4. Kanser kayıt için gereken özel personelin eğitiminin ve eğitimli personelin 

sürekliliğinin sağlanması, 
5. Kanser kayıt merkezi çalıĢanları için kalıcı kadroların, veri toplama ile ilgili 

düzenlemeleri içeren yönetmeliklerin, gerekli kaynağın sağlanmasına iliĢkin yapılandırmanın, yani 
kurumsallaĢmanın sağlanması. 

 

 6.4.5.4. Türkiye’de Kanser Kayıtçılığı 
Türkiye‘de, bütün ölüm nedenleri arasında 1970‘ li yıllarda dördüncü sırada yer alan 

kanser günümüzde kalp hastalıklarından sonra ikinci sıraya yükselmiĢtir. Bütün yaĢlardaki ölümler 
birlikte değerlendirildiğinde, on ölümden birinin kanser nedeniyle olduğu görülmektedir. 
Ülkemizde etkin kanser kontrol programları hazırlayıp uygulama çabaları son yıllarda hızla 
artmaktadır. 

Sağlık Bakanlığının 14.9.1982 tarih ve 5621 sayılı Genelgesiyle kanser, 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57. maddesinde yer alan ―bildirimi zorunlu hastalıklar‖  kapsamına 
alınmıĢtır. Bu madde uyarınca kanser tanısı koyan resmi ve özel bütün hekimler bunu en yakın 
sağlık kuruluĢuna bildirmekle yükümlüdürler. 

Böylelikle Sağlık Bakanlığı 1983 yılından itibaren bütün ülke genelinde, tanıyı koyan 
hekimlerin ve sağlık kuruluĢlarının bildirimlerine dayalı pasif yöntemle kanser verilerini 
toplamaya baĢladı. Türkiye‘deki toplam kanser insidans hızının en az yüz binde 150 olduğu, buna 
bağlı olarak da yılda 90 bin - 100 bin yeni kanser olgusu görüleceği tahmin edilirken, pasif 
yöntemle ülke genelinden toplanan olgu sayısı yılda yirmi binlerin üzerine çıkamadı. Bu sistem 
daha önce geliĢmiĢ ülkelerde denenmiĢ ve baĢarısız olmuĢtur. Sonuç ―ToplanmıĢ binlerce form, 
hem nicelik, hem nitelik yönünden yeterli olmayan veri yığınları‖  oldu ve Türkiye‘de kanser 
epidemiyolojisi konusunda sağlıklı bilgi elde edilemedi.  

Kanser kayıtçılığı disiplinindeki bilimsel çevreler, bir toplumdaki kanser kayıtçılığı 
faaliyetlerinin,  kapsanan oranın bu toplumun sosyo-demografik özelliklerini temsil etmesi 
koĢuluyla, nüfusun % 10‘unu kapsamasını yeterli bulmaktadır. Gözlemci ve danıĢman olarak 
Türkiye‘ye gelen konunun uzmanları tarafından da ülke genelinden pasif veri toplanması 
(bildirim) yerine, belirlenmiĢ illerde aktif yöntemle veri toplayan nüfus tabanlı kanser kayıt 
merkezlerinin kurulması önerildi. 

Böylelikle, ülke çapında ama tamlığı ve geçerliliği, yani güvenilirliği olmayan veri 
toplamak yerine pek çok ülkedeki gibi, ülke nüfusunu temsil eden düzeyde, coğrafi sınırları ve 
nüfusu belirli alanlarda aktif olarak toplanacak verilerle bir kanser kayıt sistemi oluĢturulması 
uygun bulundu ve Kanserle SavaĢ Dairesi 1992 yılında ―Kanser Kayıt ve Ġnsidans‖  projesini 
baĢlattı.  

Ülkemizde, sınırları iyi belirlenmiĢ bir bölge nüfusuna dayalı kayıt merkezi 
çalıĢmalarına 1991 yılında Ġzmir‘de baĢlanmıĢtır; 1993 yılında Diyarbakır Ankara, Trabzon, 
Edirne; 1994 yılında Antalya, Adana; 1995 yılında ise Sivas, Erzurum ve Bursa‘da (ki bu on il 15 
milyonluk bir nüfusu barındırmaktadır) aktif yöntemle veri toplayan nüfus tabanlı kanser kayıt 
merkezleri kurulması çalıĢmaları baĢlatıldı. 1991 yılında ― Ġzmir kanser insidansı ve veri toplama 
projesi (ĠKĠP)‖ olarak, Sağlık Bakanlığı, Türk-Amerikan Sağlık AraĢtırma Merkezi ve Ege 
Üniversitesi arasında imzalanan özel bir protokol ile  çalıĢmaları baĢlatılan Ġzmir  Kanser Kayıt 
Merkezi hali hazırda Türkiye‘nin, verileri uluslararası bilim çevrelerinde kabul gören iki nüfus 
tabanlı kanser kayıt merkezinden birisidir. Söz konusu diğer illerden toplanan olgularla 1994 yılı 
için hesaplanan insidanslar ise Ģöyleydi: (yüz binde) Diyarbakır‘da 60; Ankara‘da 60, Trabzon‘da 
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59, Edirne‘de 84, Adana‘da 36, Antalya‘da 103. BaĢlangıçta bu çalıĢmalar da Ankara merkezli 
yürütülmeye çalıĢıldığı ve bir kanser kayıt merkezi için gerekli altyapı oluĢturulamadığı için, 
baĢarıyla yürütüldüğü söylenemez. Elde edilen sonuçlar da gerçekçi bir boyuta eriĢememiĢ, veri 
güvenilirliği ve geçerliliği ile ilgili kuĢkular da sürmüĢtür. Ancak daha sonraki yıllarda Ġzmir 
Kanser Kayıt Merkezi örnek model olarak kabul edilip, diğer merkezlerin bu örneğe uygun olarak 
yapılanmaları üzerinde durulmuĢ, bu merkezlerde çalıĢanların eğitimleri yoğunlaĢtırılmıĢ, özellikle 
yerel olarak baĢarı gösteren merkezler desteklenmiĢtir. 14 Aralık 2000 tarihinde ise bütün bu 
çalıĢmalara ivme kazandıran ―Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği‖  24260 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlandı ve uygulamaya kondu. Böylel ikle de Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Bursa, 
Erzurum illerinde bugün kanser kayıtçılığında oldukça iyi bir düzeye gelinmiĢtir. Hâlihazırda 
Ġzmir ve Antalya Kanser Kayıt Merkezlerinin verileri, ancak belirli kalitedeki verinin kabul 
edildiği CI5C‘ ın IX. bölümünde (2007) yayımlanmıĢtır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, diğer 
merkezlerin de yeterli bilimsel doğruluk düzeyinde insidans hızları yayımlayabilecek duruma 
gelecekleri öngörülmektedir. 

2011 yılı itibari ile, 3 ilde daha yeni aktif kanser kayıt merkezi  kurulmasına karar 
verilmiĢtir (Gaziantep, Bursa, Malatya). Bu kapsamda ülkemiz nüfusunun yaklaĢık % 25‘ i (toplam 
11 il) kanser yönünden aktif takip edilir hale gelecek ve ülkemiz bölgesel anlamda kanser 
kayıtlarında önde gelen ülkeler arasında olacaktır. 

 
ġekil 176. Aktif Kanser Kayıt Merkezleri  

 
Kaynak: KSDB Verileri 

 
Türkiye’nin Ġ lk Aktif Kanser Kayıt Merkezi ve BaĢarı Öyküsü; Ġzmir Kanser Kayıt 

Merkezi (KĠDEM) 
Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi (KĠDEM) ya da resmi adıyla "Ġzmir Kanser Ġzlem ve 

Denetim Merkezi",  Türkiye‘de, coğrafi alanı iyi tanımlanmıĢ (Ġzmir ili), bu sınırlar içindeki tanı 
alan bütün kanser hastalarının verilerine ulaĢmayı hedefleyen nüfus tabanlı ilk kanser kayıt 
merkezidir (www.ism.gov.tr/kidem). KuruluĢ amaçları, diğer nüfus tabanlı merkezlerde olduğu gibi 
her türlü veri kaynağını değerlendirerek Ġzmir ilinde ortaya çıkan kanser olguları hakkında bilgiler 
derlemek; Ġzmir‘de kanser türlerine iliĢkin insidans hızlarını hesaplamak, bu insidans hızlarının 
yaĢ gruplarına, cinsiyete, bölgelere göre dağılımlarını saptamak; beklenenden düĢük ya da yüksek 
çıkan insidans hızlarını değerlendirerek bölgeye özgü kanser nedenleri hakkında yeni araĢtırmalara 
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yol açacak tahminlerde bulunmak, bilimsel araĢtırmalar için veri tabanı oluĢturmak ve kanserden 
korunmayı sağlayacak verilere ulaĢılmasını sağlamak olarak sıralanabilir. 

 

 
ġekil 177. Kanser Kayıt Merkezlerinden Görünüm 
Kaynak: KSDB ArĢivi 
 
1991 yılında Sağlık Bakanlığı, Türk-Amerikan Sağlık AraĢtırma Merkezi ve Ege 

Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol ile Ġzmir Kanser Ġnsidansı ve Veri Toplama Projesine 
(ĠKĠP) karar verilmiĢtir. Büyük hastanelerde hastane tabanlı kanser kayıt birimleri kurularak ve 
hemĢireler eğitilip bu birimlerde çalıĢacak kanser kayıtçıları yetiĢtirilerek baĢlatılan bu projenin 
hedefi, Ġzmir il sınırları içinde mevcut kanser olgularının tek elden kaydedilip istatistiksel yönden 
izlenmesi ve değerlendirilmesi olarak belirtilmiĢ, amaçları ise Ģöyle sıralanmıĢtır: 

*Ġzmir ilinde kanser tanısı koyan merkezlerde standart biçimde veri toplanmasının 
sağlanması ve bu veri toplama biçiminin rutin hale getirilmesi. 

*Toplanan verilerin doğruluğunun tespit edilmesi ve kalite kontrollerinin yapılması. 
*Elde edilen verilerin belirli aralıklarla yayımlanması, ulusal ve uluslararası 

kullanıcıların yararına sunulması. 
*Buradaki deneyimleri Türkiye‘nin diğer bölgelerine de aktarıp bu bölgelerde kanser 

kayıtçılığı çalıĢmalarının baĢlatılması ve yürütülmesine katkıda bulunmak. 
Proje çalıĢmalarının yürütülmesi için 30 Aralık 1991 tarihinde Ege Üniversitesi Kanserle 

SavaĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (EÜKAM) kurulmuĢtur. 13 Mart 1993 yılında Ġl Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı Ġzmir Kanser Ġzlem ve Denetim Merkezi (KĠDEM) kurulmuĢ ve proje 
çalıĢmalarının koordinasyon görevi bu merkeze devredilmiĢtir. AĢağıda örgütlenmesi ve 
çalıĢmalarından söz edilen KĠDEM, halen Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalıĢmalarını 
sürdürmektedir. 

1995 yılına kadar süren ilk dönemi Ģöyle özetlenebilir: Ġdari koordinasyon için bir 
merkez ofis olmaması ve hastaneler arasında standardizasyon eksikliği söz konusu. Olgular 
hakkında ―çok ayrıntılı bilgi‖  toplama öncelenmiĢtir fakat birimdeki bütün olguların kapsanması 
göz ardı edilmiĢtir. Büyük hastaneler dıĢında veri kaynağı kullanılmamıĢ, dolayısıyla veri 
tabanının tamlığı sağlanamamıĢtır. Bu sistemin nüfus tabanlı bir merkez için uygun olmadığı 
görülüp 1995-1997 yıllarında bir yeniden yapılanma süreci yürütülmüĢtür. Ġzmir Ġl Sağlık 
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Müdürlüğü bünyesinde bilimsel ve idari olanaklarla donatılmıĢ yeni bir merkez ofis oluĢturularak 
projenin koordinasyonu bu merkeze aktarılmıĢtır. 

Veriyi daha etkin biçimde toplamak ve uluslararası bilim çevrelerinde kabul edilebilir 
olmaya izin verecek bir tamlık ve kalite düzeyine ulaĢtırmak amacıyla baĢlatılan, bütün yapıların 
yeniden düzenlenmesi 1998 yılında tamamlandı. Gezici kanser kayıtçılarının kamu ya da özel, 
kanser hastası gören bütün kurumlardan uygun standartlarda veri toplayabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapıldı. 2000 yılında ise bütün bu çalıĢmalara ivme kazandıran ―Kanser Kayıt 
Merkezi Yönetmeliği‖  çıktı ve uygulamaya kondu.  Ġzmir ilindeki kanser tanısı koyan ve/veya 
tedavisi yapan bütün kurumlardan veri toplayan KĠDEM, ölüm verilerini de yardımcı veri kaynağı 
olarak kullanmaktadır. KĠDEM‘ in ilk sonuçları, 1993-1994 yıllarında Ġzmir‘de kanser insidansı, 
Türkiye‘den ilk bilimsel kanser görülüĢ verileri olarak 2001 yılında Avropean Journal of 
Cancer‘de yayımlandı. Nüfus tabanlı ilk sağkalım hızları ise 2005 yılında Uganda‘da yapılan 
IARC bilimsel yıllık toplantısında sunuldu. 

KĠDEM, nüfus tabanlı bir merkezin toplaması zorunlu olan ad, soyad, cinsiyet, doğum 
tarihi, ikamet adresi gibi sosyo-demografik veri baĢlıkları; tanı tarihi, geçerli tanı yöntemi, 
tümörün topografisi, morfolojisi, davranıĢı, lateralitesi, diferansiyasyonu gibi tümörle ilgili veri 
baĢlıkları dıĢında evre ve son izlem tarihi gibi çok sınırlı sayıda veri baĢlığı hakkında da bilgi 
toplamaktadır. Toplanan bütün veri baĢlıkları için uluslararası öneriler dikkate alınarak kurallar 
oluĢturulmuĢ ve kullanılmaktadır. Topografi, morfoloji sınıflandırma ve kodlamasında ICD-O-3 
kullanılmaktadır. Verileri saklamak ve değerlendirmek için yardımcı baĢka programların yanısıra 
temel olarak Canreg-4 bilgisayar programı kullanılmaktadır. Canreg-4 tıpkı kayıtları yakalamayı 
sağlayan ve veri baĢlıkları arasında tutarlılık kontrolleri yapan bir programdır.  

1995 yılında WHO/IARC/IACR (Dünya Sağlık Örgütü / Uluslararası Kanser 
AraĢtırmaları Ajansı / Uluslararası Kanser Kayıtçılar Birliği) üyeliğine kabul edilen KĠDEM, 1997 
yılında da ENCR (Avrupa Kanser Kayıtçılar Ağı) üyesi oldu. 2004 yılında ise Türkiye‘nin resmen 
üyeliği ile, MECC (Middle East Cancer Consortium, Orta Doğu Kanser Konsorsiyumu) 
çerçevesinde yürütülen BirleĢik Kanser Kayıt Merkezi Projesine dâhil olmuĢtur. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de pasif kanser kayıtçılığı sistemi 1983 yılından beri kanserin bildirimi zorunlu 

bir hastalık olarak kabul edilmesi ile baĢlamıĢtır. Ancak, ne yazık ki pasif kayıt diğer ülkelerde 
olduğu gibi sistemi baĢarı ile uygulanamamıĢtır. Aile hekimliği sistemi ile entegrasyon ile bu 
sistem  geliĢmiĢ ülkelerdeki gibi verimli hale getirilebilir. 

Aktif kayıtçılığa ise 1991 yılında 8 ilde geçilmiĢ, 2010 yılında kayıt merkezi sayısının 
11‘e çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Bu merkezlerden gelen veriler her geçen gün kalite ve tamlık 
açısından güvenilir hale gelmiĢ, 2 merkez de uluslar arası kurumlarca afiliye edilmiĢtir.  

Aktif kanser kayıt merkezlerinin altyapısının ve çalıĢan kanser kayıt elemanlarının 
desteklenmesi kanser kontrol faaliyetlerinin esasını ve en önemli yapıtaĢı olan kanser kayıtlarının 
düzenlenmesi açısından oldukça önemlidir. 
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6.5. KANSERĠ  ÖNLEME ÇALIġMALARI  
Bu bölümde Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB)‘nın Ulusal Kanser Kontrol 

Programı çerçevesi içerisinde planlamıĢ olduğu kanser önemle çalıĢmalarından bahsedilecektir. 
Planlanan pek çok faaliyette KSDB‘nın, Sağlık Bakanlığı‘nın diğer birimleri ve diğer devlet 
kurumları ile iĢ birliği içerisinde çalıĢması planlanmıĢtır. Bu faaliyetlerin bir kısmı Ağustos 2010 
tarihi itibarıyla tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Diğer faaliyetler Sağlık Bakanlığı‘nın 2015 yılı 
sonuna kadar gerçekleĢtirmeyi hedeflediği faaliyetler arasında yer almaktadır. 

 

 6.5.1. Önemli Bir Risk Faktörü Olan Tütün Kullanımı Ġ le Mücadele 
Amaç, tütün kullanımının kanserler ile ispat edilmiĢ neden-sonuç iliĢkisi ve kullanım 

yaygınlığı dikkate alınarak, tüketimini azaltmak, yeni baĢlayacakları önlemek ve pasif sigara 
dumanına maruziyeti ortadan kaldırmaktır. Bu amaca ulaĢırken hedeflenen 2012 yılına kadar tütün 
ürünü kullanmayanların oranının 15 yaĢın üzerinde %‘80‘e, 15 yaĢın altında %‘100‘e 
yaklaĢtırmaktır. Bu hedeflere ulaĢmak için belirlenen stratejiler Ģöyledir: 

 
a) Tütün Ürünleri Ġçmenin Kapalı Ortamlarda Yasaklanması 
4207 sayılı Kanun‘da yapılan değiĢiklikle; iç ortamlarda uygulanan yasağın nedenleri ile 

yasağa uymayanlar hakkındaki müeyyidelerin halka, iĢletme sahiplerine, yöneticilere aktarılması, 
konuyla ilgili farkındalık ve bilinç oluĢturulması, kanun hükümlerinin etkili Ģekilde uygulanması, 
uygulamada standardın sağlanması ve idari yaptırımların uygulanması planlanmıĢtır. 

Bu konuda ülkemiz için önerilen ve dünyada da benimsenmiĢ etkinlikler; medyada 
kanunun belirttiği sürelerdeki yayınlar ile özellikle pasif sigara içimi ve kanser iliĢkisinin yer 
alması, ilgili sivil toplum kuruluĢlarının, kamu yöneticilerinin, iĢletmecilerin ve halkın bir araya 
geleceği toplantılar planlaması ve kolluk kuvvetlerinin kanun ile ilgili bilgilendirilmesi için hizmet 
içi toplantıları düzenlenmesidir. Ayrıca tütün yasasının ihlali durumlarında kullanılmak üzere bir 
ihbar hattının kurulması öngörülmüĢtür. Bilindiği üzere bu faaliyetlerin pek çoğu gerçekleĢmiĢtir. 

 
Ülkemiz açısından 4207 sayılı Kanun gelecekteki kanser yükümüzün azaltılması 

açısından son derce önemlidir ve tüm kamu kurumları, özel kurumlar ve iĢletmeler ve de dahası 
tüm vatandaĢlarca benimsenmeli ve sahip çıkılmalıdır. Son dönemlerde yasanın uygulanmasında 
karĢılaĢılan bazı sorunlar komisyon toplantılarında da dile getirilmiĢtir. Bu kanunun 
uygulamasında gözlenen sorunların giderilmesi için ve yasağın delinmemesi için ek düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

Bilindiği üzere, Ġzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini öngören 
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrol Hakkında Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına iliĢkin BaĢbakanlık Genelgesi'nin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin 
durdurulması istemiyle DanıĢtay'da dava açmıĢtı. DanıĢtay 10. Dairesi de 5727 sayılı Kanun‘un   
3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki "Özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, 
kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen iĢletmelerde" Ģeklindeki, tütün ürünleri 
tüketiminde mutlak yasak getiren kuralda yer alan "kahvehane" ibaresini, Anayasa'ya aykırı 
bulmuĢ ve söz konusu bentteki "kahvehane" ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne 
baĢvurmuĢtu. 6 Ocak 2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara yasağı getiren 
kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetmiĢtir. 

 

b) Tütün Ürünlerinin Fiyatlarının Yükseltilmesi 
Gençlerin sigaraya baĢlamasının engellenmesi için Dünya Sağlık Örgütü‘nün ve diğer 

birçok bilimsel çalıĢmanın sonucunda, en önemli araç olarak belirlenen strateji, tütün ürünlerinin 
fiyatlarının tüketimi azaltacak düzeyde arttırılmasıdır. Bu hedefe ulaĢılırken yapılması gereken en 
önemli etkinlik, fiyatların birim sigara paketi yüzdesi dıĢında ayrı olarak vergilendirilmesi, Avrupa 
ülkeleri satıĢ fiyatları ile aynı düzeye çıkarılmasıdır. 
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c) Reklam, Tanıtım ve Sponsorluk Yasaklarının Uygulanması 
4207 ve 4733 sayılı yasaların belirttiği reklam yasakları gençlerin sigaraya baĢlamasını 

engelleyici çok önemli tedbirlerdir. Ayrıca sigara içenlerin bırakma motivasyonunu da etki lediği 
saptanmıĢtır. Bu faaliyetler de büyük oranda gerçekleĢmiĢtir. 

 

d) Medya Kampanyaları 
Sigaranın sağlık etkileri konusunda yapılan sürekli ve etkileyici medya kampanyalarının 

çok etkili olduğu bilimsel çalıĢmalar ile sabittir. Bu nedenle, sivil toplum kuruluĢları ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından düzenli, nitelikli, etkileyici ve sürekli kanser ile sigara iliĢkisini anlatan 
program ve basın toplantılarının yapılması öncelikli bir etkinlik olarak ele alınmaktadır. Bu 
konuda da geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli yol alınmıĢtır. 

 

e) Paketlerde Uyarı Yazılarının Bulunması ve Ürün Kontrolü 
Dünya Sağlık Örgütünce, sigara paketleri üzerinde resimli uyarı yazılarının bulunması 

için yasal düzenlemenin yapılması tütün kullanımını azaltan önemli bir strateji olarak 
belirlenmiĢtir. 

Uluslararası normlara uygun, bağımsız, bilimsel olarak akredite laboratuvar kurulması ve 
tütün ve tütün ürünlerinin nikotin, karbonmonoksit ve zifir ölçümlerinin yanısıra, içeriğinde 
bulunan kanserojen maddelerin AB standartlarına uygunluğunun denetiminin yapılması ve 
sonuçlar hakkında toplumun bilgilendirilmesi yapılacaktır. Bilindiği üzere bu faaliyetler de 
gerçekleĢmiĢtir. 

 

f) Sigara Bırakma Konusunda Tıbbi Destek Sağlanması 
Sigara bırakmanın birinci basamak tedavi hizmetlerine entegrasyonu, sigara bıraktırma 

tedavisi geri ödemesinin sağlanması, sigara bıraktırma ve eğitim veren hekimlerin etkinliklerinin 
performans olarak değerlendirilmesi, diğer ülke örneklerinde olduğu gibi sigara vergilerinin         
% 5‘ inin tütün bağımlılığı ile mücadeleye ayrılması planlanmıĢtır. Geri ödemeler konusunda 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüĢmeler halen devam etmektedir. 

 

 6.5.2. Risk Faktörü Olan Enfeksiyon ile Mücadele 
Enfeksiyon ile iliĢkili kanser morbidite ve mortalitesini azaltmaya yönelik önlemler 

arasında Hepatit B enfeksiyonu ve Human Palpilloma Virüs enfeksiyonundan korunma ve 
enjeksiyon güvenliği öncelikler arasındadır. 

 

a) Hepatit B Virüs (HBV) Enfeksiyonu: 
Amaç, toplumda Hepatit B prevalansının azaltılmasıdır. Hedefler; 2010 yılı sonuna 

kadar toplumda hepatit B prevalansını % 5‘ in altına düĢürmek, 2010 yılı sonuna kadar 20 yaĢ altı 
hepatit B prevalansını % 1‘ in altına düĢürmek, 2010 yılı sonunda bebeklik çağı aĢılama oranlarını 
tüm ülke genelinde % 90‘ ın üzerine çıkarmaktır. 

Belirtilen hedeflere ulaĢabilmek için yapılması gerekli stratejiler arasında eriĢkin yaĢ 
grubundaki aĢılama hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması yer almaktadır. Bu nedenle ―Haydi Büyükler 
AĢıya‖  kampanyasının yürütülmesi önemli bir etkinliktir. Ayrıca, eriĢkin bağıĢıklanmasında 
farkındalığın artırılması, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk gruplarının 
geniĢletilmesi çok önemlidir. 

AĢılanması gerekli ikinci yaĢ grubu adolesan çağıdır. Adolesan çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi ve ilköğretim çağı yakalama kampanyalarının 
sürdürülmesi stratejiyi gerçekleĢtirecek diğer önemli etkinliklerdir. 

AĢılanması gerekli üçüncü yaĢ grubu bebeklik çağıdır. Bebeklik çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi üzere GBP (GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı) 
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kapsamında primer bağıĢıklamanın tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde Hepatit B 
ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir. Bu amaç özellikle yenidoğan 
dönemindeki aĢılama programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

b) Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu 
Toplumda serviks kanseri insidansının kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. 

Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli grupların eğitimi amaca yönelik 
etkinlikler olacaktır.  

Öte yandan, KSDB düzenli aralıklar ile HPV aĢılarının maliyet etkililik analizlerini 
yaptıracak, uygun Ģartlarda belli hedef gruplar ulusal HPV aĢılaması programına alınacaklardır. 

 

c) Enjeksiyon Güvenliği 
Amaç enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların 

önlenmesidir. Amaca ulaĢmak için belirlenen bir strateji sağlık personeline güvenli enjeksiyon 
uygulama becerilerinin kazandırılmasıdır. Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, 
güvenli enjektör atık kutularının uygun bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik 
eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin sağlanması stratejiyi gerçekleĢtirmek için 
uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

Madde bağımlısı ve ilaç kötü kullanımlarında enjeksiyon güvenliğinin teĢviki diğer 
önemli bir stratejidir. Madde bağımlılığının prevalansının azaltılması ve madde kullanımında 
güvenli enjektör sağlanması stratejiyi gerçekleĢtirecek etkinliklerdir. 

 

 6.5.3. Risk Faktörü Olan Mesleksel ve Çevresel Etkenleri Kontrol Altına 
Alma 

Hedefler bilinen çevresel kanserojenle (asbest ve arsenik) temasın önlenmesi, çalıĢma 
ortamından kaynaklanan ve kansere yol açan mesleki faktörlerden bütün çalıĢanların korunmaları 
ve iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmeleridir. 

Hedeflere ulaĢmak için belirlenen stratejilerden biri mesleksel ve çevresel asbest 
temasının önlenmesidir. Bu nedenle uygulanacak etkinlikler kayıt dıĢı iĢletmelerin tespiti ve yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, kırsal bölgede beyaz toprağın ev içi 
amaçlarla kullanımının önlenmesi, eğitim ve bilinçlendirme çalıĢmalarının planlanması, yoğun 
hasta gelen bölgelerde tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması, uluslararası iĢ birliği ile önceden 
baĢlanılan çalıĢmaların bitirilmesidir.  

Diğer bir strateji çevresel arsenik temasının önlenmesidir. Bu nedenle su analizlerinin 
yapılması ve tekrarlanması, fosil yakıtların arsenik oranlarının tespiti ve yüksek oranlı olanların 
kullanımının önlenmesi gereklidir. 

Diğer bir çevresel etken olan Radon ile temasın azaltılması için Radon haritasının 
güncelleĢtirilmesi gerekli görülmüĢtür. 

Yine bu kapsamda yüksek gerilim hatları ve baz istasyonları ile ilgili yönetmeliklerin 
uygulanması sağlanacaktır. KSDB, Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili 
bakanlıklar ile beraber çalıĢarak gerekli yönetmeliği 2010 yılı içerisinde yayımlamıĢtır.  

Ayrıca diğer çevresel etkenlerin hastalık oluĢturmasını en aza indirmek için; gemi söküm 
tersaneleri atıklarının önlenmesi ve bu giriĢimlere izin verilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin 
alınması zaruridir. 

Ev içi kirliliğe yol açan biomass, unrafine biyolojik yakıtların kullanılmasının azaltılması 
ve iç ortam ventilasyonunun sağlanması için bilinç arttırılmasına yönelik eğitim yapılması, iyi ve 
uygun havalandırma düzeneklerinin, ısınma ve piĢirme sistemlerinin sağlanması yolunda 
çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. 
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Hava kirliliği (makro çevre); endüstriyel kirlilik, trafik ve partiküler madde ile dizel 
egzoz gaz temasları engellenmesi ile hava kirliliğinin azaltılması, güneĢ ıĢınlarına maruziyetin 
önlenmesi için bilinç ve farkındalık yaratıcı halk eğitimleri gerçekleĢtirilecektir. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tüm çalıĢanlara yaygınlaĢtırılmasına 
çalıĢılacaktır. 

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile eğitim ve araĢtırma hastaneleri bünyelerinde iĢ sağlığı 
ile ilgili bilimsel yapılandırmanın oluĢturulması, mesleksel ve çevresel kanserojenin ölçümü, 
akredite edilmiĢ özel ve resmi laboratuvarların oluĢturulması, mezotelyoma araĢtırmalarının çevre 
ve genetik etkileĢimi konusunda geliĢtirilmesine ağırlık verilmesi gerçekleĢtirilecek önemli 
hedefler arasındadır. 

 

 6.5.4. Risk Faktörü Olan Obezite Ġ le Mücadele 
 Obezite, diyet ve inaktivitede hedef 2012 yılına kadar toplumun % 90‘ ına yeterli ve 
dengeli beslenme alıĢkanlığı kazandırmak ve fiziksel inaktiviteye bağlı kanser prevelansını 
azaltmaktır. Ülkemizde veri eksikliği göz önüne alınarak hedefe ulaĢmak için belirlenen 
stratejilerden biri beslenme alıĢkanlığı ile kanser oluĢumu ilgisini araĢtıracak çalıĢmaların 
yapılması ve verilerin değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Ġkinci strateji yeterli ve dengeli beslenmenin ilk ayağı olarak anne sütü ile beslenmenin 
özendirilmesi olarak belirlenmiĢtir. Bebek dostu hastane ve il sayılarının arttırılması, sağlık 
personelinin hizmet içi eğitiminin sürdürülmesi, halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Üçüncü strateji olarak sağlıklı beslenmenin sağlanması için halkın bilinç düzeyinin 
artırılması, gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması ele alınmıĢtır. Bunun için 
yapılacak etkinlikler içinde eğitici eğitimlerin sürdürülmesi, beslenme ve kanser modüllerinin 
güncellenmesi, bilgi-eğitim-iletiĢim materyallerinin hazırlanması, toplumsal rol modellerinin 
kullanılması (sanatçı, sporcu, politikacı vs.) gibi aktiviteler belirlenmiĢtir. 

Halkın bilinçlendirilmesinde, yeterli ve dengeli bir beslenme alıĢkanlığı kazanmasında 
diyetisyenlere de önemli roller düĢmektedir. Bu kapsamda mevcut diyetisyen sayısının arttırılması 
ve diyetisyenlik meslek yasasının çıkarılmasına, obezite ile mücadelede zayıflama programlarının 
ve sağlıklı beslenme danıĢmanlıklarının da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamına 
alınmasına çalıĢılacaktır. 

Dördüncü strateji, birinci basamak sağlık çalıĢanlarının sağlıklı beslenme konusunda 
hizmet içi eğitimlerinin yapılması olarak benimsenmiĢtir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından 
Dünya Sağlık Örgütü ve üniversitelerin iĢ birliği ile, 2012 yılında tamamlanmak üzere eğitici 
eğitimi programlarının düzenlenmesi ve eğitim modüllerinin hazırlanması planlamıĢtır. Ayrıca 
sağlık personelinin eğitim müfredatlarına beslenme ve fiziksel aktivite ve kanserle iliĢkisi 
konusunun yerleĢtirilmesi önerilmiĢtir. 

Beslenme bilgisi yanısıra toplumda fiziksel hareketliliğin sağlığa olumlu katkıları 
konusunda farkındalık oluĢturmak stratejisi de benimsenmiĢtir. Bu amaçla kolay ulaĢılabilir 
mesafede yeterli ve güvenli oyun ve spor alanları oluĢturulması ve çevre düzenlenmesinin 
yapılması, toplumu fiziksel aktiviteye yönlendirecek ve farkındalık oluĢturacak medya 
kampanyalarının düzenlenmesi, Sağlıklı Kentler Birliği‘ne üye belediye ve Ģehirlerin sayılarının 
arttırılması planlanmıĢtır. 

Yukarıda bahsedilen tüm faaliyetler konusunda, KSDB ile Sağlık Bakanlığı‘nın diğer 
ilgili birimleri ve farklı devlet kurumları iĢ birliği içerisinde çalıĢmalar yürütmektedirler. Örneğin, 
obezite ile iliĢkili olarak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve 
Fiziksel Aktiviteler Daire BaĢkanlığı‘nın yürüttüğü bir ulusal ―Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol 
Programı‖  bulunmaktadır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle mücadele konusunda en etkin yöntem kanserden korunmadır.  Sağlık Bakanlığı 

Kanserle SavaĢ Dairesince Dünya Sağlık Örgütü ile iĢ birliği içerisinde yayımlanan Türkiye‘de 
Kanser Kontrolü (2009-2015) programında 4 ana baĢlık halinde önlem faaliyetleri toparlanmıĢtır. 

 Tütün ile Mücadele 
 Enfeksiyonlar ile Mücadele 
 Mesleki ve Çevresel Kanserojenle Mücadele 
 Obezite ile Mücadele 
Kanserle SavaĢ Dairesi bu önleyici faaliyetler kapsamında pek çok kurum ile iĢ birliği 

içerisindedir (Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, Maden Tetkik Arama Enstitüsü vb.). BaĢarılı bir 
kanser kontrolü için kurumlar arası iĢ birliği esastır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Murat Tuncer. Ulusal Kanser Kontrol Programı 2009-2015. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 

Dairesi Yayınları, 2009. 
 

6.6. TARAMA VE ERKEN TEġHĠS ÇALIġMALARI VE KETEM’LER 
Dünyada kanser hastalığı ve buna bağlı olarak kanserden ölümler her geçen gün 

artmaktadır. Kanser olgularının büyük çoğunluğunun ileri evrelerde teĢhis ediliyor olması tedavi 
Ģansını azaltmaktadır. Dünyada ve Türkiye‘de ilk sıralarda yer alan kanserlerin birincil ve ikincil 
koruma ile önlenebilir kanser türleri olduğu görülmektedir. Dolayısıyla koruma kapsamında halkın 
eğitimi ile farkındalık oluĢturulup, ikincil koruma kapsamında tarama ve erken tanı programları 
çerçevesinde kanserlerin erken teĢhisi ile tedavi Ģansı artırılarak, taranabilir kanserlerden ölümlerin 
önüne geçilebilir. 

Kanser konusunda sağlık personelini ve halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik 
eğitimler düzenlenmesi (farkındalığın arttırılması), tanımlanmıĢ risk gruplarına, oluĢturulmuĢ 
tarama standartları doğrultusunda yapılacak toplum tabanlı tarama programlarıyla (meme, serviks -
rahim ağzı, kolorektal kanserler vb.) erken dönemde tanı konulması, kanser tanısı konan hastalara 
gerekli tıbbi yönlendirme yapılıp tedavi merkezlerine sevk edilmesi, hasta takip ve 
değerlendirmelerinin yapılması, imkânlar ölçüsünde sosyal, ruhsal ve tıbbi destek sağlanması 
kanser kontrolünün önemli ayaklarını oluĢturmaktadır. 

―Önleme, tarama, erken teĢhis,  tedavi ve palyatif bakım‖ aynı zamanda DSÖ tarafından 
ülkeler için önerilen Kanser Kontrol Programı‘nın basamaklarını oluĢturmaktadır. 

Ülkemizde kanser kontrolünde çağdaĢ düzeyi yakalayabilmek için toplumun kanser 
konusunda erken teĢhis ve taramanın önemi hakkındaki farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, 
erken yakalanabilir kanserlerde erken teĢhisi ve toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek ve 
yaygınlaĢtırmak, kanser kontrolünde etkin rol almak, tüm bu faaliyetler sonucunda da önlenebilir 
ve erken yakalanabilir kanserlerin morbidite ve mortalitesini azaltmak amacıyla 1995 yılında bir 
proje dâhilinde çalıĢmalara baĢlanarak Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi 
(KETEM) adı ile merkezler kurulmaya baĢlanmıĢtır. 

Sağlık Bakanlığı mali kaynakları ile ilki 1995 yılında Ġstanbul‘da kurulan Kanser Erken 
TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi‘ni, 1996 yılında Ankara ve Ġzmir, 1997 yılında Afyon, Amasya, 
NevĢehir, 1998 yılında KahramanmaraĢ, Çanakkale, Yalova, Bolu, Kütahya, Rize ve Hatay,   
1999-2000 yıllarında ise Bursa, Burdur, Samsun, Kayseri, Elazığ, Bayburt, Aksaray, Adıyaman, 
Kilis, Niğde ve Giresun illeri izlemiĢtir. Akdeniz Kalkınma ve ĠĢbirliği Programı (MEDA) 
kapsamında AB Komisyonu‘na sunulan ―Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri‖nin kurulması 
Projesinin, 14 Aralık 2000 tarihinde taraflar arasında imzalanmasının ardından 2004 yılında 
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Ġstanbul, Sivas, 
Trabzon ili olmak üzere 11 il daha projeye dâhil edilmiĢ olup faaliyet gösteren merkezler (Ankara, 
Ġstanbul) proje kapsamında yenilenmiĢ ve merkezi olmayan illere ise standart donanımlı 1‘er 
merkez açılmıĢtır. Bu proje süresince KETEM çalıĢma ilkeleri ve standartları belirlenmiĢtir. 
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14 Aralık 2000 tarih ve 24260 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kanser Erken TeĢhis 
ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği ile yasal altyapı oluĢturulmuĢtur. 2004 yılında ayrıca Ardahan, 
Malatya, Denizli, Manisa, Muğla, Aydın, Kırklareli illerinde, 2006 yılında Çorum, Isparta, 
Kocaeli, Konya, Mersin, MuĢ ve Ordu illerinde, 2007 yılında Ankara ilinde ikinci Merkez (Etlik) 
ve üçüncü Merkez Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji KETEM, Ġstanbul ilinde ikinci Merkez 
(Ümraniye) KSDB tarafından, Kırıkkale ve Karabük illerinde ise entegre oldukları hastane 
baĢtabipliklerinin kendi imkânları ile KETEM kurulmuĢtur. 

2008 yılında Ağrı, Artvin, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Çankırı, Düzce, 
Erzincan, EskiĢehir, GümüĢhane, Hakkâri, Iğdır, Karaman, Kars, Kastamonu, KırĢehir, Mardin, 
Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, ġırnak, Tekirdağ, Tunceli, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerinde 
KETEM kurularak 2008 yılı sonu itibarı ile merkez sayısı 84‘e ulaĢtırılmıĢtır. 

2009 yılının ilk 6 ayında, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesince kurulan ve faaliyet gösteren 
34 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri ile 5 görüntüleme merkezi, imzalanan protokol çerçevesinde 
KETEM olarak faaliyetlerini sürdürmeye baĢlamıĢlardır. Aynı zamanda Ġzmir iline 1 Merkez, 
Ġstanbul iline 2 merkez ve KahramanmaraĢ‘ ın Elbistan ilçesinde de 1 merkez kurularak KETEM 
sayısı 122‘ye ulaĢmıĢtır. 

Ġlk kurulduğu yıllardan itibaren merkezlerde görevlendirilen personelin eğitim 
programlarına ağırlık verilmiĢtir. Eğitimli KETEM personeli  toplumu kanser konusunda 
bilgilendirerek farkındalık oluĢturmak için hizmet içi eğitimler ve halk eğitimleri düzenlemiĢ, 
tarama programlarının tüm Türkiye genelinde yürütülme hedefini benimseyerek çalıĢmıĢ ve 
baĢarılı olmuĢlardır. Pilot bölgelerde meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser 
taramamaları baĢlatılarak yıllar içinde yaygınlaĢtırılmıĢtır. Böylelikle kanserle mücadele 
edilebileceği bilinci hem toplumsal ve kurumsal hem de kiĢisel anlamda geliĢtirilerek 
sorumluluklar paylaĢılmıĢtır. 

KETEM‘ ler "Erken teĢhis hayat kurtarır! prensibiyle yola çıkarak meme, serviks (rahim 
ağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programlarını yürütmektedir. 

Meme, serviks, kolorektal ve deri kanserlerine bağlı ölümleri azaltarak, özellikle 
kadınlar baĢta olmak üzere toplumun sağlık düzeyini yükseltmek KETEM hizmetlerinin asıl 
amacını oluĢtururken; 
- Taramanın hedef grubu olan sağlam kadın ve erkeklere kanserle ilgili bilgiler ulaĢtırarak 

toplumun kanserle ilgili farkındalığını arttırmak, 
- Hedef nüfus içinde taramaya katılan kiĢi %sini yükseltmek,  
- Toplumda farkındalık artıĢı sağlamak,  
- Taramaya katılan kiĢi %sini artırmak, 
- Ġleri evrede tanı alan kanser olgularında azalma sağlamak, 
- Kanser insidanslarını azaltmak, 
- Kansere bağlı ölümlerde uzun dönemde azalma sağlamak,  
gibi amaçlar da KETEM hizmetlerinin diğer amaçlarını oluĢturmaktadır. 

 
Belirlenen amaçlara ulaĢılabilmesi sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, yürütülen 

tarama programlarının ülke çapına yayılması ve standardizasyonun sağlanması ile mümkün 
olabilecektir. KETEM‘ lerde hizmet kalitesinin arttırılarak standardizasyonun sağlanması için 
KETEM Hizmet ve Kalite Standartları Rehberi 21.05.2009 tarihinde yayınlanmıĢ ve Ulusal Kanser 
Kontrol Programı gereği ülke genelinde 280 KETEM kurularak yaygınlaĢtırılması planlanmıĢtır. 
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ġekil 178. Ülkemizdeki KETEM‘ lerin Dağılımı 
 Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 179. Yıllara Göre Ülkemizdeki KETEM Sayıları  
Kaynak: KSDB Verileri 
 
KETEM‘ ler bugün pek çok geliĢmekte olan ülke için uluslararası platformlarda örnek 

gösterilen merkezlerdir. Her bir KETEM‘de mamografi, ultrasonografi, kolposkopi, mikroskop ve 
dermatoskop vardır. Ayrıca halk eğitimlerinde kullanılmak üzere dizüstü bilgisayarı, projektör gibi 
eğitim araç ve gereçleri de bulunmaktadır. KETEM‘ lerin standart kadroları 2 pratisyen hekim, 2 
hemĢire, 2 ebe-hemĢire, 2 radyoloji teknisyeni, 1 tıbbi teknisyenden oluĢmaktadır. Ayrıca 
KETEM‘ lerde konsültan olarak çalıĢan birer kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, üroloji uzmanı, 
genel cerrahi uzmanı, dermatoloji ve patoloji uzmanları bulunmaktadır.  
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 ġekil 180. DeğiĢik KETEM‘ lerden Görüntüler 

Kaynak: KSDB 

 
KETEM‘ ler esasen toplumda bölgesel farkındalık konusunda oldukça aktifdir. Yerel 

toplum liderleri ile iĢ birliğine girerek toplumda farkındalık artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri 
yürütürler. ġekil 181‘de yıllar içerisinde yurt genelinde KETEM‘ lerde yürütülen eğitim faaliyetleri 
görülmektedir. 

 

 
ġekil 181. KETEM‘ lerde Yürütülen Halk Eğitimleri, 2007-2009  
Kaynak: KSDB Verileri 
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KETEM‘ lerde yürütülen ikinci görev, yukarıda da değinildiği üzere toplum tabanlı davet 
usulü kanser taramalarıdır. Bu kapsamda, aĢağıda gösterilen ulusal standartlara göre meme, serviks 
ve kolorektal kanser taramaları yapılmaktadır. Amaç, 2015 yılı sonuna kadar hedef nüfusun en az 
% 70‘ ini bu standartlara uygun bir Ģekilde taramaktır. Görüldüğü üzere KETEM‘ ler yeni kuruluyor 
olsa da, ülkemizde bir yılda yapılan kanser taramasının önemli bir kısmını gerçekleĢtirmektedir. 
Ortalama kapsama oranı % 20 civarındadır. % 70‘ lik kapsama oranına ulaĢmak pek çok geliĢmiĢ 
ülkede de 15-20 yıllık bir süreyi gerektirmektedir. Ancak, 2011 yılı itibarıyla Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçilmesi ve aile hekimlerinin de kanser taramasında KETEM‘ lere entegre edilmesi ile 
çok kısa sürede hedeflenen oranlara ulaĢılacağı düĢünülmektedir. 

 

Ulusal Kanser Tarama Standartları 
Meme Kanseri 

 50-69 yaĢ arası tüm kadınlara, her iki yılda bir, her iki meme için, birisi medyolateral oblik, 
diğeri ise kraniokaudal olmak üzere ikiĢer poz mamografi filmi çekilir. 

 Mamografi filmleri iki radyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden bağımsız olarak 
değerlendirilmelidir. 

 Asıl tarama metodu mamografi olmakla beraber, taramaya katılan her kadın hekim tarafından 
da muayene edilir. 

 
  Serviks Kanseri 

 30-40 yaĢ aralığındaki tüm kadınlardan en az bir kez smear (rahim ağzı sürüntüsü) alınmalıdır. 

 Smearler beĢ yıllık aralıklarla tekrarlanmalıdır. 

 Son iki testi negatif olan 65 yaĢındaki kadınlarda taramaya son verilmelidir. 

 Benign jinekolojik nedenler ile total histerektomi yapılan olguların sitolojik takibi gereksizdir. 

 CIN II/III nedeniyle histerektomize olmuĢ olgularda üç dokümante edilebilen, teknik yeterli 
negatif sitoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif sitoloji yokluğunda tarama kesilmelidir. 

 HIV enfeksiyonu olanlarda / bağıĢıklığı baskılayıcı tedavi alan olgularda ilk yıl iki kez, 
sonuçları negatifse yılda bir kez alınmalıdır. 

 

Kolorektal Kanserler 

 50-70 yaĢ arası tüm erkek ve kadınlarda her yıl dıĢkıda Gizli Kan Testi (GGK) 

 Her 10 yılda bir kolonoskopi yapılmalıdır. 

 GGK poliklonal veya monoklonal antikorlar kullanarak dıĢkıda hemoglobin varlığını kantitatif 
olarak gösterebilmeli ve testlerde kullanılacak antijenler sadece insan hemoglobinine hassas 
olmalı. 

 

  Prostat Kanserleri 

 Prostat kanserlerinin kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) ile rutin olarak taranması bilimsel 
veriler ıĢığında halen tartıĢmalıdır. Bu nedenle KETEM‘ lerde de rutin olarak baĢlatılmamıĢtır. 
Bu konudaki bilimsel veriler takip edilmeye devam edecektir. Ancak 50 yaĢ üzerindeki her 
erkeğin yıllık, ailesinde prostat kanseri olan bireylerin ise sık aralıklarla ürolojik muayeneye 
gitmesi önemlidir. 

 
Tablo 109. 2009 Yılı Meme Kanseri Taramaları (KiĢi Sayısı)  

 Mamografi %  

Sağlık Bakanlığı 892.492 63,7 

Üniversiteler 315.957 22,5 

Özel 192.622 13,8 

TOPLAM 1.401.071 100, 0 

Kaynak: KSDB Verileri 
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KETEM‘ lerin önemli bir yönü de tarama usulü ile kanser teĢhisi koyduğu için, teĢhis 
edilen olguların yaklaĢık % 80‘ i erken evrededir (Tablo 110). Bu nedenle son derece basit ve ucuz 
tedavilerle kanser tamamen tedavi edilmektedir. Her bir KETEM, yılda teĢhis edeceği birkaç hasta 
ile bile tüm maliyetini karĢılayabilecektir.  

 
Tablo 110. KETEM‘ lerde TeĢhis Edilen Kanserlerin Evreleri 2009  

 Meme Kanseri Serviks Kanseri 

Evre I -I I  % 79 % 92,3 

Evre I I I -IV % 21 % 7,7 

Kaynak: KSDB Verileri 

 
KETEM‘ lerde 2011 yılı ile yeni bazı fonksiyonlar da eklenecektir. Her bir KETEM‘e 

obezite tarama klinikleri açılacak, riskli bulunan olgular konsültan diyetisyenlere 
yönlendirilecektir. Bu Ģekilde tüm ülkenin obezite haritasının da kolayca çıkarılabilmesi mümkün 
olacaktır. Bir diğer aktivite de, sigara bıraktırma klinikleridir. Bu kliniklerde baĢvuran her hastaya 
hem ücretsiz danıĢmanlık hem de ücretsiz replasman tedavisi verilecektir. 2011 yılı için önemli bir 
diğer plan da, evde bakım ve opioid kullanımı konusunda KETEM‘ lerin aracı olmasıdır. Bu 
kapsamda, ülkemizde ciddi bir eksiklik olan palyatif bakım hizmetlerindeki açık azaltılabilecek ve 
ülkemizin her köĢesinde kanser hastaları açısından morfine ulaĢım kolaylaĢacaktır. 

KETEM’lerde tüm bu hizmetler (eğitim, kanser taraması, sigara bırakma ve obezite 
danıĢma hizmetleri) tamamen ücretsizdir.  

Tüm KETEM personeli interaktif olarak eğitilmiĢ ve eğitim becerileri kursuna katılmıĢ 
olup, yılda birkaç kez de bilgilerini tazelemek amaçlı düzenli eğitimlere alınmaktadır. Tüm bu 
yatırımların neticesinde KETEM‘ lerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde kanser kontrol faaliyetlerinin 
en önemli odak noktası olacağı beklenmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
KETEM‘ ler ülkemizde toplum tabanlı meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taraması 

yürütmektedir. KETEM‘ ler erken teĢhis ettikleri kanserler göz önüne alındığında son derece 
maliyet etkindir. Halen sayıları 122 olan KETEM‘ lerin 2015 yılı sonuna kadar 250‘ye çıkarılması 
planlanmıĢtır. Ancak, mevcut tarama programlarının kapsama oranları düĢüktür. Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçiĢ 2011 yılında KETEM‘ ler için önemli bir fırsattır ve hedef toplumun % 70‘ ini 
kapsayan bir tarama programı gerçekleĢtirilebilir.  

KETEM‘ ler 2010 itibari ile obezite taraması ve sigara bıraktırma merkezleri olarak 
çalıĢmaya baĢlamıĢ ve tüm bu hizmetleri ücretsiz gerçekleĢtirmektedir. 

Halkımız üzerinde KETEM‘ ler hakkında farkındalık yaratılması ve tarama 
programlarına katılımın arttırılması gerekmektedir. 

Uzak yerleĢim yerlerinde KETEM‘ lere bağlı olarak çalıĢan mobil tarama cihazları 
kapsama oranlarına önemli bir katkı da bulunabilir. 

Tarama programları KETEM kalite kriterlerine uygun yapıldığı ve KETEM‘ lere veri 
akıĢının da sağlanması Ģartıyla tüm hastanelerde geri ödeme kapsamına alınmalıdır.  

 
KAYNAKLAR: 
1. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Verileri 
2. www.ketem.org 
 

6.7. KANSER TEDAVĠSĠ  ÜZERĠNE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR 
Ülkemizde kanser konusunda tedavi hizmetleri ele alındığında yıllardır süre gelen bir 

dengesizlik olduğu bilinmektedir. Sağlığa eriĢimin daha etkin olması ve ülke çapında yatırımların 
belirli bir planda yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 



- 491 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

onkolojik tedavi hizmetleri açısından 2023 yılına kadar yapılacak olan hizmetlerin planını 
hazırlamıĢ ve Aralık 2010‘da uygulanmak üzere yayımlanmıĢtır (planlama için kullanılan veriler 
2010 yılı verileridir ve anlık olarak güncel personel sayılarında değiĢiklik olmuĢ olabilir). AĢağıda 
bu planlamanın ana hatları çizilmiĢtir. Ülkemiz gerçeklerine uygun olarak hazırlanan bu 
planlamanın baĢarı ile gerçekleĢtirilmesi, dinamik bir yapı içerisinde güncellenerek yakından 
izlenmesi gerekmektedir.   

 

 Türkiye Onkoloji Hizmetleri Eylem Planı Hedef 2010-2023 
Sağlık hizmetlerindeki geliĢmeler, sanayileĢme ve nüfusun yaĢlanması ile birlikte 

ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli artma eğilimi gösterecektir (Tablo 111). Her yıl daha çok 
kanser vakası teĢhis edildiği bir gerçektir. Çünkü; tanı olanakları geliĢmekte, sağlık hizmetine 
eriĢim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alınmakta, ortalama yaĢam süresi uzamakta, yaĢlı 
nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yükselmekte, kanser tedavisinde olumlu geliĢmeler 
olmakta, çevresel kanserojene maruziyet artmaktadır. Bugün kanser ölümleri, kalp ve damar 
sistemi hastalıklarından sonra ülkemizde ikinci sıraya yükselmiĢ bulunmaktadır. 

  
Tablo 111. 2009 Yılı Kanser Verilerine Göre 2023 Yılı Projeksyonu 

 2009 Yılı 2023 Yılı Projeksiyonu 

Nüfus 72.561.000 82.293.000 

45 yaĢ üstü nüfus ve oranı  18.586.000 - % 25,6 27.843.000 - % 33,8 

Ġnsidans  binde (1.000) 2  - 2,2 3  - 3,2 

Yıllık yeni kanser vakası sayısı x 1000 145.000-160.000 245.000-265.0000 

Yıllık RT alması öngörülen vaka sayısı  (% 
70 x yıllık yeni vaka sayısı) 

100.000 - 11000 170.000 - 185.000 

Kaynak: KSDB Verileri 

 
Tedavi Merkezlerinin Standartlarının ve Sayılarının Belirlenmesi: 
Ülkemizde kanser tedavisinde hizmet veren Sağlık Bakanlığı, Üniversitelere ve özel 

sektöre ait farklı kapasitelerde sağlık birimleri bulunmaktadır. Bu kurumların hizmet sunumunda 
bir potansiyel olduğu kabulü ile tanımlamalarının yapılması ve dağılımlarının tespiti bundan sonra 
yapılacakların doğru planlanması açısından gereklidir. Onkoloji hizmeti veren kanser tedavi 
merkezleri Ģu Ģekilde gruplanmıĢtır; 1) Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM) 2) Onkoloji Tanı Ve 
Tedavi Merkezleri (OTTM), 3) Onkoloji Hizmet Birimleri (OHM), 4) Kanser Erken Tanı Ve 
Tarama Merkezleri. Ülkemiz planlaması nüfus dağılımları, hasta sayıları ve hastaların ulaĢım 
imkanlarına göre belli tedavi bölgelerine ayrılmıĢ, kimi illerde KOM, kimi illerde OTTM, kimi 
illerde de OHM kurulması planlanmıĢtır. 

Elbette kanser tedavisi sadece cihaz ya da binadan oluĢmamaktadır. Bunun yanısıra 
önemli bir de insan gücüne ihtiyaç olacaktır. Sağlık Bakanlığı‘nın bu planlamasında uluslararası 
kurumların önerdikleri standartlar ıĢığında ülkenin mevcut durumu analizi yapılmıĢ, eksiklikler 
tespit edilerek 2023 yılına kadar gerek cihaz gerekse de insan gücü kaynakları planlanmıĢtır.  

Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM) 
Onkoloji alanında ileri düzeyde bilgi birikimi ve yapılanmaya sahip, ulusal kanser 

politikasının oluĢması ve uygulanmasında katkıları olabilecek, onkoloji merkezlerine deneyimli 
personel yetiĢtirmesi planlanan ileri merkezlerdir.  Bu merkezler özellikle büyük yerleĢim 
birimlerindeki kamu-özel üniversite hastaneleri ya da Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araĢtırma 
hastaneleri bünyesinde olacaktır ve gerek insan gücü kadroları gerekse de teknik altyapıları itibari 
üst düzey merkezler olmaları planlanmıĢtır. Bu tür hastanelerin standart altyapılarına ilgili 
rapordan ulaĢılabilir. 
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Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezleri (OTTM) 
Standart onkoloji hizmetlerinin halka ulaĢtırılmasında aktif rol oynayabilecek orta 

ölçekli merkezlerdir.  

Onkoloji Hizmet Birimleri 
Kemoterapi uygulama eğitimi almıĢ onkoloji uzmanı olmayan bir hekimin gözetiminde, 

planlaması daha üst merkezlerce yapılmıĢ, baĢta kemoterapiler olmak üzere tedavilerin 
uygulanmasında ve destek tedavilerin sunumunda rol alabilecek daha perifer bölgelerde (daha 
küçük yerleĢim birimlerinde) oluĢturulmuĢ birimlerdir.  

Kanser Erken Tanı ve Tarama Merkezleri (KETEM):  
BaĢta meme ve serviks kanseri olmak üzere standart kabul edilen kanser tarama 

yöntemlerinin sağlıklı bireylere uygulandığı birimlerdir. Bu raporun ilgili bölümünde detaylı 
bahsedilmiĢtir. 

Onkoloji Merkezleri ve Donanımı Planlaması: 
Nüfus sayıları, mevcut hasta sayıları ve ulaĢım imkanlarına göre illerin gruplara 

ayrılması ve buna göre hizmet birimlerinin kurulması planlanmıĢtır. Ġnsan gücü kadroları da bu 
planlama çerçevesinde yapılacaktır. Ġleri düzey radyasyon cihazları ve tedavi planlamaları da         
-Lineer hızlandırıcı- LĠNAC, Co-60, Brakiterapi cihazı-HDR ya da LDR, Tomoterapi, Cyberkinfe, 
Gammaknife, Volumetric modulated arc therapy, Planlama sistemleri, Simülatör (Konvansiyone / 
CT simülatör)  ve PET-CT/PET (Pozitron emission tomography/Computed tomography gibi) bu 
gruplamaya göre yapılacaktır.  

LĠNAC‘ lar radyoterapi cihazı baĢına yıllık 400 hasta/1 LĠNAC Ģekilde planlama 
yapılacaktır. Bölgesel farklılıkların giderilmesi için PET-CT yatırımları planlaması; Ankara, 
Ġstanbul ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde en fazla 700.000 nüfusa bir, diğer illerde de 1.000.000 
nüfusa bir PET-CT düĢecek Ģekilde planlanmıĢtır. Gamma Kamera ve uygulamalarının olduğu 
nükleer tıp laboratuarları Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde en fazla 100.000 nüfusa 
bir, diğer illerde 200.000 nüfusa bir gamma kamera düĢecek Ģekilde planlanlanmıĢtır. 

Cihaz ihtiyaç analizleri yapılmıĢ ve iller 3 gruba ayrılmıĢtır. Bu gruplara göre cihaz 
ihtiyacı 3 aĢamalı giderilecektir. Bu gruplar 1. derece ihtiyaç olan, 2. derece ihtiyaç olan ve 3. 
derece ihtiyaç olan iller Ģeklindedir. Ġdeal cihaz kontenjanları Sağlık Bakanlığı‘na bağlı hastaneler, 
üniversite hastaneleri ve özel merkezler arasında dağıtılmıĢtır.  

 
Kanser Hastaları için Merkezi Sistem Kemoterapi Ġ laç Hazırlama Üniteleri  
Kanser tedavisinde, ilaçla tedavi/kemoterapi uygulamaları önemli bir yer tutmakta ve 

yaygın tedavi yöntemi olarak tüm kurumlarımızda uygulanmaktadır. KT‘de kullanılan ajanlar 
kanserli hücreleri yok etmekte ya da ploriferasyonunu durdurmakta bunu yaparken de normal 
hücrelere etki ederek ciddi yan etkilere yol açabilmektedir. Bu olumsuz etkilere yalnızca tedavi 
edilen hastalar değil, aynı zamanda ilaçların hazırlanması, depolanması, taĢınması, hastaya 
verilmesi, atıkların bertaraf edilmesi sırasında sağlık çalıĢanları da maruz kalabilmektedirler. KT 
hazırlarken, uygularken ve bulaĢmıĢ maddeler uzaklaĢtırılırken solunum, emilim ve sindirim 
yoluyla sitostatik maddelerle karĢılaĢılması önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.  

Hasta ve çalıĢan güvenliği doktor isteminin yazılmasıyla baĢlar.  HemĢirenin istemi 
kontrol ve kabul etmesi, eczacının kontrolü ile tedavinin hazırlanması, uygulanması ve bu tedaviyi 
uygulayan sağlık çalıĢanlarının da bu ilaçlarla maruziyet riskinden korunması ve güvenli çalıĢma 
ortamının sağlanması büyük önem taĢımaktadır. 

ÇağdaĢ sağlık hizmetinin özellikleri güvenli, hasta merkezli, zamanında, tarafsız, adil, 
verimli, yeterli ve etkili olarak sıralanmaktadır. Güvenli sağlık hizmeti ise; verilen hizmetin 
hastaya yarar yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata 
yapılmasının önüne geçilmesidir. Onkoloji hastalarının kemoterapi tedavileri için reçetelerinin 
yazılmasından uygulanmasına kadar olan süreçte tam bir kontrolün sağlanması ve yapılan 
uygulamaların kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu konuda sağlık çalıĢanlarına eğitim 
verilmelidir. 
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Antineoplastik ilaçlar biyolojik güvenlik kabininin olduğu, penceresi olan, aydınlık, 
baĢka bir amaçla kullanılmayan ayrı bir odada hazırlanmalıdır. Antineoplastik ilaçlar, büyük 
miktarlarda antineoplastik ilaç tedavisi uygulayan 3. basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve 
araĢtırma hastanelerinde, merkezi antineoplastik ilaç hazırlama birimlerinde, tercihen eczacı ya da 
bu alanda eğitilmiĢ sağlık personeli tarafından dikey hava akımlı kabinlerde hazırlanmalıdır. Diğer 
sağlık kurumlarında ise personelin bir siperle korunduğu, havalandırması olan ve baĢka bir amaçla 
kullanılmayan izole bir odada, flakon sulandırılmasında kapalı sistem aygıtları kullanılarak 
hazırlanmalıdır. 

Kurumlarda kemoterapi ilaçlarının güvenli bir Ģekilde isteminin yapılması, hazırlanması 
ve uygulanmasında çalıĢan bireyleri korumak amacıyla kabin içindeki havayı dıĢarı verme 
özelliğine sahip olan tam otomatik sistem merkezi ilaç hazırlama ünitesi (Sınıf III), yarı-otomatik 
sistem merkezi ilaç hazırlama ünitesi (Sınıf III) ve en az Sınıf II B Tipi güvenli kabin kemoterapi 
ilaç hazırlama üniteleri önerilmektedir. Bu cihazların planlanmasında aĢağıda sağlanan avantajlar 
elde edilecektir; 
-  Hastaneler kemoterapi ilaçlarını mega form kullanıp miligram düzeyinde faturalandırıldığında 

yaklaĢık % 20‘ lik tasarruf sağlanabilmektedir.  Bu yolla kalan ilaçların hastalar arasında 
kullanımı sağlanabilmektedir 

-  Tam otomatik sistem merkezi ilaç hazırlama ünitelerinin kullanımı personelin üzerindeki stresi 
azaltmakta ve personelin zamanının daha esnek kullanabilmesini sağlamaktadır. Manuel 
hazırlama ile kıyaslandığında, personelin ilaç hazırlama esnasında kemoterapötik ajanlara 
maruz kalma olasılığı minimuma inmektedir. Hatalı ilaç ve hatalı doz kullanımı olasılığı 
önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Ġlaçların manuel olarak hazırlanması sırasında personelin 
maruz kaldığı yaralanmalar en aza inmektedir. Ġlaç hazırlama esnasında kontaminasyon 
olasılığı en aza inmektedir. Kemoterapötik ajanların hazırlanmasında tam otomatik sistem 
kullanımının hem hasta hem de hizmet sunucusu açısından manuel uygulamaya göre daha 
avantajlı olduğu görülmektedir. 

-  Manuel uygulamaya göre tam otomatik sistem ile ilaç hazırlama daha tasarrufludur. 
-  Manuel uygulama tamamen kaldırılarak tam otomatik sistem ilaç hazırlama üniteleri ile ilaç 

hazırlamaya geçildiğinde, bir hastane için 7 hemĢire iĢgücü kazanılacaktır. Kanser 
insidansında beklenen artıĢ ve hemĢire iĢgücü ihtiyacı dikkate alındığında tam otomatik sistem 
merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulamasının bu bağlamda fayda sağlayacağı 
görülmektedir. 

-  Literatüre göre tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulaması 
kontaminasyon yönünden manuele göre daha güvenlidir. 

-  Hastaneler tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulamalarında 
toplamda aylık giderler bazında %  80‘e varan tasarruf sağlayabilmektedir. 

-  Sosyal Güvenlik Kurumu‘na Aylık toplam maliyet bazında tam otomatik sistem merkezi 
kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri ile kemoterapi uygulaması, manuele göre % 18 daha 
maliyetli gözükmesine karĢın; 

 Kemoterapi ilaçlarının serbest eczanelerden temini yerine tamamının hastane tarafından satın 
alınması halinde;  tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri manuel 
kemoterapi hazırlamaya göre ilaç giderlerinde yaklaĢık olarak % 35 oranında tasarruf 
sağlayabilmektedir. 

 Manuel uygulamada toplam ilaç giderinin %  6‘sı atık ilaç giderlerinden oluĢmakta iken, tam 
otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulamada bu oran % 2 
civarındadır. Aynı zamanda manuel uygulamada, üretim miktarı arttıkça atık ilaç miktarı da 
artacaktır. Yeni kemoterapi ajanlarının eskilerin yerini alması ile, yeni tedavilerin etkililik 
yararı karĢılığında daha pahalı tedaviler olduğu dikkate alındığında, atık ilaç giderinin artması 
olasıdır. Tam otomatik sistem uygulamasında ise üretim arttıkça ve doğru planlama yapıldığı 
sürece ilaç atığı daha az olacaktır. 
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 Mega form kullanıldığında tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri 
uygulamada ilaç giderlerinde manuele göre % 20‘ lik bir tasarruf sağlanabilmektedir. 

 Tüm bu uygulamalar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tam otomatik sistem merkezi 
kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri olan hastanelerde yatarak ya da ayaktan tedavi olan kanser 
hastaları için mega form ilaçları miligram düzeyinde birden fazla hastaya faturalaması maliyeti 
daha da düĢüreceğinden Sosyal Güvenlik Kurumu için de avantajlı olacaktır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde tedavi altyapısı olarak eksiklikler söz konusudur. Bu eksiklikler hem insan 

gücü, teknik altyapı yurt çapında dengesiz dağılım baĢlıkları altında incelenebilir. Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nce bu kapsamda mevcut durum analizi, uluslararası 
kurumlarca yapılan öneriler ve bölgesel nüfus ve hasta sayılarını göz önüne alarak 2023 yılına 
kadar yapılacak yatırım ve uygulamaların planlamıĢ olması ülkemiz açısından önemli bir 
geliĢmedir. Öncelikle büyük Ģehirlerde baĢlayacak olan bu yatırımların zamanla tüm bölgelere 
yayılması ve onkolojik altyapının yurt çapında güçlendirilmesi önemlidir.  

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye‘de Onkoloji Hizmetleri Yeniden Yapılanma Programı Hedef 2010-2023, Sağlık 

Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Aralık 2010. 
 

6.8. DESTEKLEYĠCĠ (PALYATĠF) BAKIM HAKKINDA ÇALIġMALAR 
Konunun daha iyi anlaĢılması için bazı tanımları vermek yerinde olacaktır. 
Destekleyici (Palyatif) Bakım: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘ne göre palyatif bakım, 

hayatı tehdit edici bir hastalıkla karĢılaĢan eriĢkin/çocuk hasta ve ailesinin yaĢadığı fiziksel, psiko-
sosyal ve manevi sorunları kontrol ederek yaĢam kalitelerini iyileĢtirmeyi amaçlayan yaklaĢımdır. 

Kanserde Destek Tedavisi (Suportif Bakım): Kanserin kendisinin veya tedavi 
yöntemlerinin (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi vb.) neden olduğu sorunların önlenmesi veya 
kontrol edilmesidir. Erken evre, ileri evre, son dönem ve hastalıksız takip dönemleri dahil kanserin 
her aĢamasında fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların kontrol edilmesi yanısıra her türlü 
rehabilitasyon (iyileĢtirme) desteğini de kapsamaktadır. 

Terminal Dönem Bakım Programı (Hospis): YaĢam süresi beklentisi 6 ay olan 
hastaların sorunlarının desteklendiği programdır. 

YaĢam Sonu Dönem Hastası: YaĢam süresi beklentisi birkaç gün veya hafta olan 
hastayı ifade etmektedir. 

Palyatif Bakım Ekibi: Palyatif bakımın etkin olarak uygulanabilmesi için iyi  organize 
olan bir ekibe gereksinim vardır. Bu ekipte palyatif bakım uzmanı, hastanın sorunları ile ilgili olan 
diğer uzman doktorlar, palyatif bakım hemĢireleri, ilgili terapistler (fizyoterapist, konuĢma 
terapisti, meĢguliyet terapisti vb.), sosyal çalıĢmacılar, diyetisyenler, psikologlar ve gönüllüler yer 
almalıdır. 

 

PALYATĠF BAKIM PROGRAMI  
Tıpta geliĢmeler kaydedildikçe kanser tedavisinde etkinlik artmakta ve kanserli 

hastaların yaĢam süresi uzamaktadır. Bu durum kronik hastalıklı olarak daha uzun süre fiziksel, 
ruhsal, manevi, sosyal ve mali sorunların yaĢanması anlamına gelmektedir. Palyatif bakımın, 
hastaların sıkıntılarının giderilmesinde multidisipliner ve bütüncül bir yaklaĢım prensibidir. 

 
 

Palyatif Bakım Kapsamı: 
- Ağrı ve diğer fiziksel semptomları ortadan kaldırmayı veya baĢ edilebilir hale 

getirmeyi içerir. 
- Program hastanın psikolojik ve manevi sorunlarını da destekler.  
- Hastaların ölünceye kadar aktif kalmasını sağlar. 
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- Ölümü normal bir süreç olarak görür, ölüme geçiĢ basamaklarını hızlandırmaz 

veya geciktirmez. 

- Hastalık sürecinde hastanın ailesinin yaĢadığı sorunların üstesinden gelmesinde 

ve ölüm sonrası yas döneminde aileyi destekler. 

- Hasta ve ailesinin desteklenmesi bir ekip anlayıĢı içinde yapılır. 

- Hastalığın olumlu yönde seyretmesinde ve hastanın yaĢam kalitesinin 

artırılmasında gerekli giriĢimleri sağlar. 

- Kemoterapi veya radyoterapi sırasında ortaya çıkan sorunların araĢtırılmasını 

ve kontrol edilmesini destekler. 

- Etkin palyatif bakım multidisipliner bir sağlık ekibi, yeterince bilgilendirilmiĢ 

hasta ailesi ve uygun toplumsal kaynakların birlikte kullanımı ile sağlanır. 

- Palyatif bakım ile hasta ve hasta yakınının sorun olan semptomu tamamen 

ortadan kaldırılamadığında, onların ilgi odakları gerçekçi bir umuda doğru yönlendirilip sorunlar 

ile daha iyi baĢ etmeleri sağlanabilir.  

 

Palyatif Bakımın Organizasyonunda Bulunması Gerekli Alt Programlar: 

 Akut ve Subakut Palyatif Bakım Programı: Akut ortaya çıkan sorunların 

desteklendiği bir programdır. Sorun birkaç hafta içinde kontrol edilmeye çalıĢılır. Devam eden 

sorunlar subakut palyatif bakım programında takip edilir, destek tedavisi yapılır, hastaya ve 

yakınına gerekli eğitim (yara bakımı, kateter-sonda eğitimi vb.) verilir. 

 Terminal Dönem Hasta Bakım Programı (Hospis): YaĢam beklenti süresi 6 

ay olan hastaların takip ve destek programıdır. Bu programda bir semptomu kontrol etmede katkısı 

olmayan tetkik ve tedaviler yapılmaz. Ancak semptom palyasyonu için gerekli her giriĢim yapılır. 

 Evde Bakım Programı: Tedavi ve desteğin devamlılığı açısından hastanın 

evde de uygun takibi önemlidir. Hastanın gereksinimi olan ziyaret sağlık personeli (hemĢire, 

fizyoterapist, psikolog vb.) tarafından hastanın evinde yapılır ve uygun destek verilir. 

 

Yeterli Destek Tedavisi Uygulamanın Hasta ve Yakınına Katkıları: 

- Kansere bağlı semptom ve komplikasyonlar azalır. 

- Hastalığı ve prognozu konuĢmayı kolaylaĢtırır. 

- Aktif tedavinin daha iyi tolere edilmesi sağlanır ve tedavilerin toksisiteleri 

daha az görülür. 

- Hasta ve yakınının duygusal yükü hafifletilir. 

- Kanserli olarak yaĢamda ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyal problemlerin 

çözümü kolaylaĢır.  

 

    Etkin bir destek tedavisi her hasta ve hasta yakınının hakkı, her sağlık personelinin 

görevidir. Bütün sağlık elemanları ekip anlayıĢı içinde semptom tedavisinin desteklenmesi 

bilincinde olmalıdır. Bu profesyonel ekip hasta ve yakınının problemlerini rahatça ifade 

edebilecekleri güvenli ve etkin bir iletiĢim ortamı sağlamalıdır. Hasta ve yakını hastalık hakkında 

uygun Ģekilde bilgilendirilmeli ve tedavi kararları onlarla birlikte alınmalıdır. Hastalığın seyrindeki 

değiĢmeler yine hasta ve yakını ile paylaĢılmalıdır. Hastanın semptomları aktif olarak 

sorgulanmalı ve takip edilmelidir. Ağrı ve diğer semptomların kontrolü için gerekli giriĢimler 

ertelenmemelidir. Sorun tespit edilir edilmez etiyoloji ortadan kaldırılmaya çalıĢılmalı, ortadan 

kaldırılamıyorsa ampirik tedavisine baĢlanmalıdır. Tedavinin baĢlanması geciktikçe semptom daha 

dirençli hale gelebilmektedir.  
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Palyatif Bakım Organizasyonundaki Basamaklar: 
 
1. Tüm uzmanların palyatif bakım konusunda eğitilmesi, bütün sağlık ekibinin 

palyatif bakım konusundaki farkındalığının artırılması ve temel prensiplerin öğrenilmesi,  
2. Fiziksel ve psikololojik semptomların sistematik olarak değerlendirilmesi ve 

bu semptomların tedavi basamaklarının gösterildiği basit kılavuzların geliĢtirilmesi, 
3. Palyatif bakım organizasyonlarının gerekliliği konusunda resmi kurum ve 

sağlık elemanlarının eğitilmesi; bu organizasyonların kurulması, yaygınlaĢtırılması ve uygun 
standartlarda idame edilebilmesi için gerekli desteklerin (fiziksel koĢullar, eği timli personel, mali 
destek, kanuni düzenlemeler vb.) sağlanması, 

4. Temel palyatif bakım uygulamalarının her klinikte uygulanması, gerekli 
olduğunda konsülte edilebilecek palyatif bakım ekiplerinin oluĢturulması ve özellikli giriĢimler ve 
bakımlar için spesifik palyatif bakım ünitelerinin kurulması, 

5. Kurulan ünitelerin idamesi, geliĢtirilmesi ve kontrol edilmesi. 
 
Palyatif Bakımın Uygulanmasındaki Engeller: 

GeliĢmiĢ ülkelerde bile palyatif bakımın uygulanmasında engeller bulunmaktadır. Bu engellerden 
bazıları Ģunlardır:  

- Doktor, hemĢire ve diğer sağlık elemanlarının formal eğitimlerinde palyatif bakım eğitimi 
eksiktir.  

- Halkın bu konudaki farkındalığı düĢüktür ve hastalar yeterince destek tedavisi talep etmezler. 
- Palyatif bakım yeterli kanun ve mevzuatla desteklenmemiĢtir.  
- Evde bakım gibi bazı palyatif bakım programları sigortaların kapsamı dıĢında kalırlar. 
- Opioid toleransı ve bağımlılığı genellikle hekimler tarafından karıĢtırılır ve bağımlılık yan 

etkisi çok abartılır. 
- Semptom kontrolünde standartlar yeterince bilinmemektedir. 
 
Ağrı Kontrolünde Engeller: 
- Hasta ve sağlık personelinin opioid fobisi (bağımlılık korkusu, opioid teminindeki zorluklar 

vb.), 
- Kırmızı ve yeĢil reçete ulaĢılabilirliğinde ve reçete yazma mevzuatındaki güçlükler, 
- Opioidlerin çeĢitliliğinin az olması, eczanelerden temin edilmesindeki engellerdir.  

 
Türkiye’deki Palyatif Bakım  Uygulamaları 
Pratik uygulamalarımızda ―palyatif bakım‖dan bahsedildiğinde genellikle sadece son 

dönem bakım veya ağrı tedavisi anlaĢılmaktadır. DSÖ‘nün tanımladığı Ģekilde palyatif bakımın 
ülkemizde de ―yaĢamı tehdit edici bir hastalıkta hasta ve ailesinin karĢılaĢtığı fiziksel ve psiko-
sosyal sorunları kontrol ederek yaĢam kalitesini iyileĢtirme bütüncül yaklaĢımı‖  olarak görülmesi 
bilincinin yaygınlaĢtırılması gerekmektedir.  

Türkiye‘de palyatif bakım genellikle büyük hastanelerdeki kliniklerde (tıbbi veya 
radyasyon onkolojisi, nöroloji, fizik tedavi, genel cerrahi veya diğer dahili ve cerrahi klinikleri) 
uygulanmaktadır. Hastanelerde sadece palyatif bakım uygulayan spesifik üniteler mevcut değildir. 
Terminal dönem hastalar genellikle kendi evlerinde geleneksel olarak yakın iliĢkilerin yaĢandığı 
aile yapısı içinde yakınları tarafından desteklenmektedirler.   

Ülkemizde onkoloji eğitimi yapılan merkezlerin sadece bir kısmında palyatif bakım 
eğitim programları vardır. Halbuki kanserde palyatif bakım onkoloji eğitiminin önemli bir parçası 
olmalıdır. Ġngiltere, Kanada ve ABD gibi geliĢmiĢ ülkelerde onkoloji merkezlerinde palyatif bakım 
üniteleri, kemoterapi ve radyoterapi programları tamamlanmıĢ, hastalığı ilerleyen ve tedavilere 
dirençli hale gelmiĢ hastaların yaĢam kalitesini artırmak için palyatif bakım ve evde bakım 
programları, hemĢire bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. 

Türkiye‘de bazı büyük hastanelerde tıbbi onkoloji veya anestezi/algoloji klinikleri 
bünyesinde ağrı ve diğer semptomların kontrolünün sağlandığı birkaç palyatif bakım ünitesi 
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vardır. Bunlardan baĢka özellikle Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‘de küçük çaplı bazı özel bakımevleri 
ve evde bakım üniteleri hizmet vermektedir. 

Türk Onkoloji Grubu (TOG) bünyesinde 1999 yılında Destek Tedaviler ÇalıĢma Grubu 
kurulmuĢtur. 18 farklı merkezden 40 kadar üyesi olan bu çalıĢma grubu, çeĢitli toplantılar ve 
çalıĢmalarla palyatif bakım konusunda eğitici ve standartları geliĢtirici yönde katkılar 
sağlamaktadır.  

Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı 2008 yılından itibaren DSÖ ile 
birlikte ―Ulusal Kanser Kontrol Programı‖  ve bu program içinde ―Palyatif Bakım Programı‖  nın 
kurulması çalıĢmalarını gerçekleĢtirmektedir. Hazırlanacak olan eylem planına uygun olarak ulusal 
palyatif bakım organizasyonu kurulması planlanmaktadır. 

Türkiye‘de 2000 yılından sonra gerçekleĢtirilen onkoloji kongrelerinde palyatif bakım 
konuları daha çok yer almaya baĢlamıĢtır, ancak pratik uygulamaya geçilmesi ve hizmetin genel 
popülasyona yayılmasında henüz çok fazla bir geliĢme sağlanamamıĢtır. Bu geliĢmenin yetersiz 
kalmasındaki en büyük nedenler: 
- Sağlık personeli ve hastaların palyatif bakım konusundaki farkındalık düzeyinin ve 

eğitimlerinin yetersiz olması, 
- Kanser takibinde sadece antitümör tedaviye (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi vb.) 

odaklanılması  
- Maddi desteğin yetersizliğidir. 

Ülkemizde son dönem hastalar daha çok evde ailelerinin yanında ölmeyi tercih 
etmektedirler. 2000‘ li yıllarda ĢehirleĢme arttıkça ve kadınlar da daha çok iĢ sahasında çalıĢmaya 
baĢladıkça, sosyo-ekonomik yapı değiĢmiĢ ve kadınların son dönem hastalara evde bakımı 
güçleĢmiĢtir. ġehirde ölümlerin % 60‘ ı hastanede gerçekleĢmektedir. Ġki yüz eriĢkine uygulanan 
bir ankette, bireylerin % 47‘si yakınlarının evde ölmesini, % 57‘si kendi ölümlerinin hastanede 
olmasını tercih etmektedirler. 

Semptom kontrolü ve diğer palyatif bakım uygulamaları için ulusal standartlar mevcut 
değildir. Evde bakım uygulamaları Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) kapsamında 
desteklenmemektedir ve geri ödeme yapılmamaktadır.  Sağlık Bakanlığının 2005 yılında 
yayımladığı ―Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik‖  terminal dönem bakım 
programları bünyesinde evde bakım hizmetinin verilebileceğini belirtmektedir. Bu yönetmelikte 
evde bakım ünitelerinin standartları ve kapsamı tanımlanmakta, ancak bu hizmetler geri ödeme 
kapsamına alınmamaktadır. Altyapısı tamamlanan evde bakım üniteleri 2011 yılında 500 evde 
bakım takımı ile faaliyete geçecektir. Geri ödemeler hastanelerin döner sermayeleri aracılığıyla 
yapılmaktadır. 

Ülkemizde hastaneler fiziki donanımları ve sağlık çalıĢanlarının eğitimleri ile yaĢam 
sonu bakımına uygun Ģekilde planlanmamıĢtır. Genellikle tıp fakültesi veya uzmanlık eğitiminde 
palyatif bakım programının yeri yoktur. Ayrıca Türkiye‘de ―palyatif bakım‖ bir uzmanlık alanı 
olarak kabul edilmemektedir.  

Türkiye‘de son dönem hasta için resusitasyon uygulama izni de mevcut değildir, 
hastanın resusitasyon istememe ve doktorun resusitasyon uygulamama inisiyatifi 
bulunmamaktadır.  

 
Opioid Elde Edilebilirliği : Ülkemizde mevcut opiodler sadece morfin (paranteral ve 

yavaĢ salınımlı oral formu), kodein, tramadol ve fentanil (paranteral ve transdermal)‘dir. Hızlı 
etkili oral morfin, oksikodon, hidromorfon, metadon gibi opioidler mevcut değildir. 

Uluslararası Narkotik Kontrol Grubu‘nun (The International Narcotics Control Board) 
Türkiye‘de 2002‘deki opioid tüketimi ile ilgili verileri gözden geçirildiğinde, hasta baĢına düĢen 
opioid kullanım miktarı en düĢük olan ülkelerden biri olduğumuz dikkati çekmektedir (ġekil 182)  

Ülkemizde opioidler için kırmızı-yeĢil reçete uygulamaları vardır ve opioid reçetesi 
yazmada bazı engeller mevcuttur.  Bir reçetede toplam maksimum ilaç yazma kısıtlaması ve 
birçok hekimde ise opioid içeren reçete yazmaya karĢı bir direnç vardır. Bu nedenlerle Ģiddetli 
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kanser ağrısı olan ve opioid gereksinimi olan hastanın ihtiyacı olan dozda ilaca ulaĢması bazen 
mümkün olamamaktadır. 

 
ġekil 182. Dünyada KiĢi BaĢına DüĢen Morfin Kullanımı (mg/kiĢi)*  
*Küresel ortalama, bütün ülkelerin kiĢi baĢına düĢen tüketim miktarının (mg/kiĢi)     

toplanıp ülke sayısına bölünmesiyle hesaplanmıĢtır. 
Kaynak: DSÖ, KSDB Verileri 
 

Uluslararası Palyatif Bakım Uygulamaları 
Palyatif bakım Amerika, Ġngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde ayrı bir 

uzmanlık alanı olarak kabul edilmiĢtir. Ġngiltere‘de palyatif bakım büyük hastanelerde destek 
tedavi ekipleri ile sağlanır. Bu ekipler uzman doktor, hemĢire ve diğer elemanlardan oluĢur. 
Palyatif bakım için ulusal standartlar mevcuttur ve periyodik olarak her hastanede bu standartlar 
aranır. Farklı semptomların (kemik ağrısı, nöropatik ağrı, kusma, depresyon, dispne, kas spazmı, 
terminal deliryum gibi) tedavileri için rehberler vardır. 

Amerika Tıp Birliği (American Medical Association) doktorlara yaĢam sonu bakımı 
konusunda eğitim programı uygulamaktadır. ÇalıĢma grupları ve video gibi yöntemlerle bu eğitim 
verilmektedir. Bu programlarda terminal dönemde görülen semptomların (ağrı, deliryum, dispne, 
anksiyete vb.) kontrolü ile ilgili standartlar verilmektedir. 

Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu (MECC) Ortadoğu Bölgesi‘nde palyatif bakımın 
geliĢmesini destekleyen bir organizasyondur. MECC 1996 yılında kurulmuĢ olup, Türkiye 2004 
yılında bu organizasyona üye olmuĢtur. Diğer üye ülkeler:  Güney Kıbrıs, Mısır, Ġsrail, Ürdün ve 
Filistin‘dir. 

 

TERMĠNAL DÖNEM HASTA BAKIM PROGRAMI (HOSPĠS) 
Terminal dönemdeki hastalara palyatif bakım verme yaklaĢımıdır. Ağrı ve diğer fiziksel 

semptomlar ile psikolojik sorunların giderilmesinde bir ekip yaklaĢımı gerektirir. Amaç hastaların 
onurlu ve kaliteli olarak sevdikleri ile birlikte yaĢamasını sağlamaktır. Hastanedeki bir klinikte, 
evde veya özel bir ünitede bu destek verilebilmektedir.  

YaĢam beklenti süresi 6 aydan az olan hastalar bu programa kabul edilirler. Ġleri bakım 
planları hazırlanır. Halen koopere olan hastalarda duyarlı Ģekilde kurulacak iletiĢimle bakımdaki 
tercihleri/istekleri sorulur. Bu Ģekilde hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin üzerindeki baskı ve 
belirsizlikler ortadan kalkmıĢ olur.  
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Bu programda bir semptomu kontrol etmede katkısı olmayacak hiçbir tetkik ve tedavi 
yapılmaz. Semptom kontrolü için hastanın onayladığı her müdahale yapılır. Bu program maliyet 
etkili bulunmaktadır. 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI PALYATĠF BAKIM PROJESĠ: PALYA-TÜRK 
Yukarıda da değinildiği üzere, palyatif bakım ülkemizde yıllardır göz ardı edilen bir 

konu olmuĢtur ve ülkemizin kanser kontrol faaliyetlerinin en zayıf noktasını oluĢturmaktadır. 
Ülkemizde palyatif bakım konusunda ciddi açıklar vardır ve bu açıkların giderilmesine yönelik 
olarak ülkemize has bir çözüm yolunun bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda palyatif bakım 
konusunda önümüzdeki 5 yıl için yapılan tüm planlar ulusal kanser kontrol programında ayrı bir 
bölüm olarak incelenmiĢtir. Palya-Türk adı verilen bu projede hasta odaklı ve ülkemize has bir 
model çizilmiĢ olup, baĢarılı olması durumunda pek çok dünya ülkesine örnek olacağı 
düĢünülmektedir. AĢağıda bu projenin temel hatları verilmiĢtir (ġekil 183); 

 
• Pallia-Türk Projesi aile hekimleri, evde bakım takımları ile KETEM personeli 

üzerine kurgulanmıĢtır. Evde bakım hizmetlerinde yeni kurulan 500 evde bakım takımı ile aile 
hekimleri ve KETEM hemĢireleri rol alacaktır. Bu Ģekilde çok basit müdahale ile çözülebilecek 
sorunlar nedeni ile hastaların sık sık hastanelerin acil servislerine baĢvurmaları, hastane yataklarını 
da günlerce iĢgal etmeleri önlenecektir. Palyatif bakım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
maliyet etkili bir hizmet olacaktır. 

• Ülkemizde morfin çeĢitliliği merkezi satın alma metodu ile aĢılacaktır. 
Morfinin çok ucuz bir ilaç olması nedeni ile pek çok kez davet edilmelerine karĢın, özel sektörün 
bu konuda günümüze kadar bir giriĢimi olmamıĢtır. Bu sorun, merkezi ihale ve Türkiye Eczacılar 
Birliği aracılığı ile çözülecek ve ülkemizde olmayan ancak mutlak olarak piyasaya girmesi 
gereken morfin preparatları merkezden ithalat yolu ile ülkemize getirilecektir. 

• Morfin reçetelendirilmesi ile ilgili yasal mevzuat yeniden değerlendirilecek ve 
hastaların morfine ulaĢımını hekimlerin de morfini reçete etmesini kolaylaĢtıracak yasal 
düzenlemeler sağlanacaktır. 

• Ġthal edilen morfinler ülke çapında KETEM‘ ler ve devlet hastaneleri aracılığı 
ile dağıtılacak ve denetlenecektir. Bu nedenle, her ildeki aile hekimleri hastalarına morfin reçete 
ettiklerinde KETEM‘ ler ile iĢ birliği içerisinde temini sağlanacaktır. 

• Tüm KETEM hekim ve hemĢireleri ile evde bakım personeli ve her ilden aile 
hekimleri palyatif bakım ve morfin kullanımının temel prensipleri açısından eğitileceklerdir. Aile 
hekimlerinden önce her ilde 10 tanesi eğitilecek ve acil ihtiyaçlar için çalıĢmaya baĢlayacaklardır. 
Takip eden dönemde ise, aile hekimleri eğitiminin ikinci bölümünde program içerisine entegre 
edilecek ve tüm aile hekimleri bu konuda eğitilmiĢ olacaklardır. 

• Palyatif bakım sadece ağrı ya da semptomlara müdahale etmek değildir. 
Hastaların bu dönemde ekonomik, psikolojik, sosyal, manevi ve dini desteklere de ihtiyacı 
olacaktır. Bu ihtiyaçlar için her KETEM bölgesel olarak sivil toplum örgütleri ile temasa geçecek, 
yardıma ihtiyacı olan hastalara gerektiğinde manevi gerektiğinde ise maddi destekleri sivil toplum 
örgütleri vasıtası ile sağlayacaktır. Bu kapsamda, özellikle belediyelere büyük rol düĢecektir. 
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Hastalar

Evde 
Bakım 

Takımları

Aile 
Hekimi

KETEM’ler

Uzman 
Doktor

İkincil Düzey 
Merkezler

Sivil Toplum Örgütleri
Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü

Belediyeler
Din Adamları

Diğer Uzmanlar
•Sosyal Hizmet, Fizyoterapist, 

Psikolog vs.

 
ġekil 183. Palya-Türk Projesi Organizasyon ġeması 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
• Aile hekimleri, evde bakım takımları ve KETEM‘ ler sistemin birincil seviye 

bakım organizasyonunu gerçekleĢtirecektir. Hastaların basit semptomlarını gidereceklerdir. Bu 
kapsamda hemĢire temelli, toplum tabanlı bir palyatif bakım projesi gerçekleĢtirilecektir. 

 • Her ilde, devlet hastaneleri bünyesinde, birkaç yatağın realokasyonu ile, ikincil 
derece palyatif bakım merkezleri açılacaktır. Burada hastanede mevcut imkânlar kullanılacağından 
ötürü büyük bir masraf yapılmayacağı düĢünülmektedir. 

• Ayrıca, bölgesel olarak onkoloji vizyon çalıĢmasında olduğu gibi, ülkemizin 
26 farklı bölgesine de üçüncül seviye palyatif bakım merkezleri açılacaktır. Bu merkezler en 
kompleks hastaların görüldüğü yerler olacaktır. Bu Ģekilde terminal dönem hastaları ile yeni teĢhis 
almıĢ hastaların aynı koğuĢta kalmaları ve birbirlerini etkilemelerinin önüne geçilmiĢ olunacaktır. 
Bu merkezler sadece hizmet verilen klinikler değil, aynı zamanda akademik çalıĢmaların 
yürütüldüğü ve araĢtırmaların yapıldığı merkezler olacaktır. 

• Pek çok Batılı ülkede olan hospis sisteminin ülkemizin sosyokültürel yapısına 
uygun olmadığı için yakın gelecekte uygulamaya geçilmesi planlanmamaktadır. 

• Tüm bu merkezlerde gelecekte de çalıĢacak olan hekimlerin bilgi, tecrübe ve 
yeteneklerini arttırmaları için bu esnada YÖK ile görüĢülecek, palyatif bakım eğitim programları 
çekirdek tıp eğitimlerinin içerisine yerleĢtirilecektir. Ayrıca zaman içerisinde palyatif bakımın yeni 
bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesi ve üniversiteler bünyesinde uzman doktorların 
yetiĢtirilmesi için ana bilim dallarının kurulması çalıĢmaları yürütülecektir. 

Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanan bu projenin 2011 yılı 
itibari ile baĢlatılması planlanmaktadır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Palyatif bakım hayat kalitesi ölçüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü de kısıtlı imkanları olan 

devletleri, pahalı yatırımlardan önce, ülke genelinde yaygınlaĢmıĢ palyatif bakım kurması 
konusunda teĢvik etmektedir. Ülkemiz bu konuda pek çok ülkenin gerisindedir ve acil eylem planı 
ile müdahale gerekmektedir. 

Ülkemizdeki sorunları 3 ana baĢlık altında inceleyebiliriz: 
Morfine UlaĢım: Ülkemizdeki mevcut reçete uygulamaları sistemi nedeni ile kanserli 

hastaların morfine ulaĢımı oldukça sıkıntılıdır. Ağrı ve acı içerisinde olan bu hastalar tüm bu 
bürokratik iĢlemlerden sakınmakta ve en doğal hakları olan ağrı kontrolü için ilaca ulaĢım yollarını 
zorlamamaktadırlar. Hastaların morfine ulaĢımını kolaylaĢtıran mevzuat çalıĢmaları 
gerekmektedir.  

Öte yandan ülkemizde morfin preparatlarının piyasada bulunmasında da sıkıntılar vardır. 
Örneğin, ağrı kontrolünün olmazsa olmazı olan hızlı salınımlı morfin veya değiĢik gramajlarda 
olan oral morfin tabletleri piyasada yoktur. Dahası, mevcut morfin çeĢitleri de, yasal olarak 
mecburi tutulsa da pek çok eczanede bulunmamaktadır. Tüm dünyada kullanılan yasal morfinin 
ham maddesinin % 90‘ ının üretildiği ülkemizde bu mevcut durum kabul edilebilir değildir. Bu 
konuda acil önlemler alınmalıdır. 

Hekimlerin Eğitimi: Ülkemizde önemli bir diğer sorun da hekimlerin morfin kullanımı 
ve ağrı kontrolü konusunda yeterince eğitilmiĢ olmaması, morfinin bağımlılık ya da solunum 
depresyonu gibi bir takım yan etkilerinden korkulması neticesinde, morfini reçete etmekte tereddüt 
etmeleridir (opiafobi). Bu nedenle, hekimlerimizin bu konuda tekrar eğitilmeleri, morfinin yan 
etkileri ile nasıl baĢ edeceklerinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ģimdiden tüm 
hekimlerin eğitimine entegrasyonu için YÖK ile temasa geçilmeli ve 6 yıllık temel tıp eğitimlerine 
palyatif bakım, ağrı kontrolü ve morfin kullanımı konuları yerleĢtirilmelidir. Öte yandan ilgili ana 
bilim dalları kurulmalı ve palyatif bakım konusunda uzmanlık eğitimine baĢlanmalıdır. 

Palyatif Bakım Merkezi: Ülkemiz yüz ölçümü ve nüfusu oldukça büyük bir ülkedir. Bu 
nedenle tüm yurtta yaygınlaĢmıĢ hizmet sunumu oldukça zordur. Bu konu özellikle palyatif bakım 
için geçerlidir, çünkü terminal safhaya gelmiĢ, elem ve keder içerisindeki pek çok hasta eĢlik eden 
ağrılarının dindirilmesi için çok fazla yorulmamalı ve hasta merkezli bir sağlık sistemi ile bu 
yaĢam kalitesine yönelik hizmet evde bakım örneklerinde olduğu gibi hastaların ayağına kadar 
ulaĢtırılabilmelidir. Ülkemizde oldukça az ve sınırlı sayıda palyatif bakım merkezi vardır. Yeni 
merkezlerin açılması gerektiği gibi, bu hizmetlerin de tüm yurtta eĢit bir Ģekilde dağılımı 
sağlanmalıdır.  

 

KAYNAKLAR: 
1. ġeref Kömürcü, Türkiye‘de Palyatif Bakım, Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı 

Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009 
2. Shetty P. Lancet. The parlous state of palliative care in the developing world. 2010 Oct 

30;376(9751):1453-4. 
3. www.incb.org (International Narcotics Board) 

 

6.9. KEMĠK ĠLĠĞĠ  NAKLĠNDE KOORDĠNASYON: TÜRK-KÖK PROJESĠ  
Bilindiği üzere geçmiĢ yıllarda kemik iliği nakli konusunda ülkemizin acı tecrübeleri 

olmuĢtur. 12 yıl önce kan kanserini yenmek için kemik iliği nakli arıyorum diyerek yapılan bir 
gazete reklamı sonucu 160.000 ilik ve kan örneği alınmıĢ ve bunların 120.000‘ i kaybolmuĢtur. Bu 
olayla ülkemizde de kemik iliği nakli konusunda bir güvensizlik baĢlamıĢtır. Sağlık Bakanlığı bu 
güvensizlikleri geride bırakmak ve ihtiyaç halinde her vatandaĢın ücretsiz yararlanabileceği kemik 
iliği ve kordon kanı merkezlerinin oluĢturulmasını hedefleyen TÜRK-KÖK Projesi‘ni hazırlamıĢ, 
altyapısı tamamlanan projeyi de 2011 yılı içerisinde aktif halde getirmeyi planlamıĢtır. 

Türkiye‘de halen 32 kemik iliği nakli merkezinde 167‘si eriĢkin, 39‘u çocuk olmak üzere 
toplam 206 yatak bulunuyor. GerçekleĢtirilen kemik iliği nakli sayısı yıllık 900-1000 arasında 

http://www.incb.org/
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değiĢmektedir. Kemik iliği nakli olması gereken hastalar nakil merkezi, uzman doktor ve verici 
sayısının yetersizliği gibi nedenlerle uzun süre beklemek zorunda kalmaktalar. Nakil yapılamayan 
hastalara ise baĢarı Ģansı daha düĢük tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Türk Kök Projesi‘nin 
uygulamaya geçmesiyle kemik iliği nakli sayısının yılda 2500‘ün üzerine çıkması bekleniyor.  

Proje, nakil merkezlerinin yaygınlaĢtırılmasını, tam kapasite ile çalıĢtırılmasını, yatak 
sayısının 300 ve üzerine çıkarılmasını amaçlıyor. Projeyle, hedeflenen gönüllü verici sayısına 
ulaĢabilmek için ilk aĢamada planlanan 27 Sağlık Bölgesi‘nde, bölge koordinasyon ve her bölgede 
de bölge koordinatörlerinin tespitleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan sayıda "Gönüllü Verici 
Merkezi" kurulması öngörülüyor. 

Türkiye Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRK-KÖK); Bakan Onayı ile kurulan, ilgili 
mevzuatına göre döner sermayesi bulunan, kemik iliği (hematopoetik kök hücre) nakli ile ilgili 
merkezlerin koordinasyonunu yapan bir merkezdir. 

TÜRK-KÖK projesi; kemik iliği nakli için bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü 
vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Ulusal Kemik Ġliği Bankasının (UKĠB) 
kurulması, kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması amacı ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Proje kapsamında;  
 

a) Halkı, kemik iliği nakli bağıĢı konusunda bilgilendirmek amacı ile kampanyalar ve toplantılar 
düzenleyecek, gönüllü verici merkezleri ve kordon kanı toplama merkezlerindeki personele 
hizmet içi eğitimler verecek, nakil gereken hastalar için uygun verici bulunduğunda da 
bunlarla iletiĢime geçerek gönüllü verici merkezi, kordon kanı bankası, kemik iliği nakli 
merkezi, aferez merkezleri ve ulusal kemik iliği bankası arasındaki koordinasyonu sağlayacak 
koordinatörlerin bulunacağı, ilgili yönetmeliğe göre kurulacak ve Bakanlık tarafından 
ruhsatlandırılacak Bölge Koordinasyon Merkezleri (BKM), 

 
b) Kemik Ġliği nakli tedavisi olması gereken hastalar için; gerekli olabilecek akraba dıĢı gönüllü 

vericilere kemik iliği veya periferik kök hücre bağıĢlama konusunda danıĢmanlık yapacak, bu 
konuda bilgilendirme yaparak vericilerin izinlerini alacak, bunların verici olarak uygun olup 
olmadığını değerlendirdikten sonra kayıtlarını yapacak, alınan örnekleri doku tipleme 
laboratuvarına gönderecek, uygun verici bulunduğunda bunlarla iletiĢime geçerek TÜRK-
KÖK‘e yönlendirecek, hematopoetik kök hücre bağıĢlayan gönüllü vericilerin kısa ve uzun 
dönem sağlık durumlarını izleyecek personelin bulunacağı, ilgili yönetmeliğe göre kurulacak 
ve Bakanlık tarafından ruhsatlandırılacak Gönüllü Verici Merkezleri (GVM ), 

 
c) Kadın hastalıkları ve doğum hastanelerinde; yeni doğanlara ait kordon kanlarını toplayıp 

allojenik kullanım amacıyla muhafaza edecek Ulusal Akraba DıĢı Kordon Kanı Bankası 
(UADKKB)‘na uygun Ģartlarda gönderecek personelin bulunacağı Kordon Kanı Toplama 
Merkezleri (KKTM ), 

 
d) Doğumhanelerden toplanan kordon kanlarını, allojenik kullanım amacıyla muhafaza edecek ve 

bunların kemik iliği nakli gereken hastalar için kullanımına yönelik tüm iĢlemleri yürütecek 
personelin bulunacağı Ulusal Akraba DıĢı Kordon Kanı Bankası (UADKKB), 

 
e) Kemik iliği nakli gereken hastalar için; akraba ve akraba dıĢı gönüllü vericilerden kemik iliği 

veya periferik kök hücre bağıĢı amacıyla ve hastanın kendisinden daha sonra kullanılmak 
üzere kök hücrelerin toplanacağı, dondurma ve saklama iĢlemlerinin yapılacağı, ilgili 
yönetmeliğe göre kurulacak ve Bakanlık tarafından ruhsatlandırılacak Kök Hücre Toplama 
Merkezleri (Aferez Merkezleri), 
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f) Akraba dıĢı hematopoetik kök hücre nakli için; kemik iliği veya periferik kök hücre 
bağıĢlamayı kabul eden gönüllü vericilerden alınacak örneklere ve kordon kanı 
bağıĢlayıcılarından alınacak kana ait, doku tipleme sonuçlarını vericinin kimliği gizli kalmak 
Ģartıyla kodlayarak bir veri tabanına kaydeden yüksek güvenlik kurallarının uygulandığı yurt 
içi ve yurt dıĢı diğer ilgili birimlerle koordineli çalıĢabilen bilgi kayıt sistemindeki bilgileri, 
hastalara ait doku grubu bilgileri ile eĢleĢtirilmesi iĢlemlerini yapacak personelin bulunacağı, 
TÜRK-KÖK bünyesinde bulunacak Ulusal Kemik Ġ liği Bankası (UKĠB) kurulacaktır. 

 
Mevcut bulunan; 

a) Vericilerden ve kemik iliği nakli gereken hastalardan gelen örneklerde, doku tiplendirmesi 
yapan Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmıĢ Doku Tipleme Laboratuarlarının (DTL), 

 
b) Hastaya; kendisinden, akrabalarından, akrabalık iliĢkisinin olmadığı bir gönüllü vericiden veya 

bağıĢlanan göbek kordonundan hematopoetik kök hücre nakli uygulamak amacı ile kamu ve 
özel tam teĢekküllü hastanelerde kurulan Hematopoetik Kök Hücre Nakli Merkezlerinin 
(HKHNM), 

sorunları giderilecektir. 
 

TÜRK-KÖK PROJESĠNĠN GEREKLĠLĠĞĠ  
Ülkemizde; hematopoetik kök hücre nakl i ile ilgili merkezlerin koordinasyonunun bir 

çatı altında toplanması, kalite kontrol, standartların belirlenmesine, sayı ve kapasitesinin 
artırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması, düzenli veri akıĢının sağlanması, toplanan verilerin 
analizi ve eksiklerinin tespitinin yapılması Ulusal Kemik Ġliği Bankası ve Ulusal Akraba DıĢı 
Kordon Kanı Bankasının kurulması amacı ile TÜRK-KÖK projesi yürütülmektedir. (16.06.2008 
tarih ve 22739 sayılı Makam Oluru) 

 
TÜRK-KÖK projesi ile UKĠB kurularak, hematopoetik kök hücre nakli yapılacak 

hastalar için tedavi gideri düĢürülecektir. (Nakil bekleyen hastalara, 2008 yılında yurt içi 
KĠB‘ larından toplam 3, uluslararası KĠB‘ larından toplam 83 hematopoetik kök hücre temin 
edilmiĢtir. Her bir nakil için yurt dıĢına ortalama 20.000 avro çıkmaktadır.) 

Avrupa Birliği standartları yakalanacak ve idari kapasite güçlendirilecektir. (Katılım 
müzakerelerinin,  “ Tüketici ve Sağlığın Korunması Faslı” nda doku ve hücre nakli ile ilgili konular 
kapanıĢ kriteri olarak kabul edilmiĢtir. Bu faslın kapanabilmesi için Avrupa Birliği; idari 
kapasitenin güçlendirilmesini, ilgili mevzuatın Avrupa Birliği 2004/23/EC, 2006/17/EC ve 
2006/86/EC sayılı direktifleri ve 2007/1394/EC sayılı regülasyonları ile uyumlu hale getirilmesini, 
mevzuatın uygulanabilirliğinin sağlanabilmesini ve ilgili merkezlerin standartlarının Avrupa 
Birliği standartlarına getirilmesini istemektedir.) 

Merkezlerin uluslararası standartları yakalamasında ve akreditasyon süreçlerinin 
baĢlatılmasına, çalıĢanların eğitim ve sertifikasyon süreçlerine katkı sağlanacaktır. 

Yurt içinde çeĢitli HLA tiplemesine sahip gönüllü vericilerden ve UADKKB‘na 
bağıĢlanan kordon kanlarından yapılacak tarama ile nakil bekleyen hastalara, hematopoetik kök 
hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır. 

Yurt içinde gönüllü verici bulunamayan nakil bekleyen hastalara, yurt dıĢındaki 
bankalardan en kısa sürede hematopoetik kök hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır. 

 
TÜRKÖK Merkezi: Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi Ek binasının 4. katı TÜRK-KÖK projesinin faaliyete geçirilmesi için tahsis 
edilmiĢtir. (Dr. Ahmet Andiçen Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
 
Türk-Kök Projesi ile; 

 Ulusal Kemik Ġliği Bankası kurularak, hematopoetik kök hücre nakli yapılacak hastalar için 
tedavi gideri düĢürülecektir. 

 Nakil bekleyen hastalara, hematopoetik kök hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır. 

 Merkezlerin uluslararası standartları yakalaması sağlanacaktır. 
Türk-Kök projesinin yaygınlaĢması ve donörlerin arttırılması desteklenmelidir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Osman Ġlhan, Kemik Ġliği Nakli‘ nde Koordinasyon ve Türk-Kök Projesi, Türkiye‘de Kanser 
Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009. 

 

6.10. KANSERLE SAVAġ KAPSAMINDA TÜTÜN VE OBEZĠTEYLE MÜCADELE 
6.10.1.Tütün Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
Sigara baĢta olmak üzere tütün dünyanın giderek terk ettiği bir üründür. Doğum öncesi 

dönemden baĢlayarak, çocuk ve eriĢkinlikte ölüme kadar götüren 50‘nin üzerinde sağlık sorununa 
yol açar. Önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biridir. Günümüzde 
dünyada 1,3 milyar kiĢi sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 80‘ i geliĢmekte olan ülkelerde 
yaĢamaktadır. Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Toplumu pasif 
sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda 
yasaklanmasıdır.  

Tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaĢma olan ―Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi 
(TKÇS)‖  21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul 
edilmiĢtir. Bu sözleĢme 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz adına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ tarafından imzalanmıĢ ve akabinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
Ülkemiz sözleĢmeyi imzalayan 43. ülke konumundadır. Ağustos 2009 tarihi itibarıyla TKÇS‘yi 
168 ülke imzalamıĢ ve sözleĢmeye taraf olmuĢtur.  

TKÇS‘nin imzalanması ile birlikte ülkemizde baĢlatılan tütün kontrolüne yönelik 
çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır. Ġlgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütlerinden 130‘a 
yakın uzmanın iĢ birliği ile hazırlanan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖   07 Ekim 2006 tarihinde 
BaĢbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıĢtır.  

 Ulusal Tütün Kontrol Programı‘nın uygulanması için 2007 yılında 81 ilimizde ― Ġl Tütün 
Kontrol Kurulları‖  oluĢturulmuĢ ve tütünle mücadele etkinliklerinin yerel düzeyde yürütülmesi 
için görevlendirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalıĢmaların daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi 
amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tütün ve Bağımlılık Yapıcı 
Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

Düzenlenecek faaliyetler ve bunların yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve 
kuruluĢlarının belirlendiği ―Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2008-2012‖ hazırlanmıĢ 
ve 12 Aralık 2007 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ ın katılımları ile kamuoyuna 
tanıtılmıĢtır.  

Tütünle mücadele çalıĢmalarının kazandığı ivme ile 5727 sayılı ―Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ 03 Ocak 2008 
tarihinde TBMM‘de kabul edilmiĢtir.  

Söz konusu Kanun‘un kamuya açık kapalı alanları ile ilgili hükümleri 19 Mayıs 2008, 
özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti 
verilen iĢletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 
tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.   

Kanun hükümlerinin etkili Ģekilde uygulanması ve uygulamada standardın sağlanması 
amacıyla 16 Mayıs 2008 tarihinde BaĢbakanlık genelgesi yayımlanmıĢtır. 
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Kanun‘un ceza hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak da 27 Mayıs 2008 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ―Kamu Kurum ve 
KuruluĢlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek Ġdari 
Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‖  yayımlanmıĢtır. 

27 Ekim 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgede 4207 sayılı 
Kanun‘un uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik yapılacak 
çalıĢmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve çok disiplinli yaklaĢımın gerekliliği konuları 
tekrar açıklanmıĢ, izleme ve değerlendirme formları revize edilmiĢtir. 

Yasa ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla ―Dumansız 
Hava Sahası‖  ve ―Havanı Koru‖  sloganlarıyla ulusal medya kampanyası baĢlatılmıĢtır. Medya 
kampanyasında sergilenen yasakçı olmayan birleĢtirici yaklaĢım kabul görmüĢtür. Kampanya 
çerçevesinde televizyon ve radyo spotu, gazete ilanı, ilan panosu, afiĢler, broĢürler, açık hava 
uygulamaları düzenlenmiĢtir. Her sosyoekonomik konumdan ve görüĢten bireyin, rol modelin ve 
politikacının kampanyanın ortak sözcülüğünü yapması hedeflenmiĢtir. Tüm siyasal partilerin 
liderlerinin kampanyaya dâhil edilmesi ile birliktelik mesajı güçlendirilmiĢtir. Toplumun her 
kesiminden sözcüler, medyada yasaya ve kampanyaya desteklerini belirtmiĢlerdir.  

Kampanyanın birinci fazı sonunda 62 milyon kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Bu yasa, toplumsal bir 
sağduyu hareketine dönüĢmüĢtür. 01-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında ―Bırak-Kazan Kampanyası‖  
düzenlenmiĢtir. Bu ulusal kampanyaya 69.678 vatandaĢımız katılmıĢ olup Niğde‘ li bir 
vatandaĢımıza ödül verilmiĢtir.  

Sağlık Bakanımıza Dünya Sağlık Örgütü tarafından ―Sigarayla Mücadele Ödülü‖, 
Galatasaray Üniversitesince de ―En 2008‖ ödüllerinden ―En Ġyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü‖ 
verilmiĢtir. 

19 Mayıs 2008 tarihinde Yasa‘nın yürürlüğe girmesini takiben baĢlayan çalıĢmalarda 
uygulamaları değerlendirmek amacıyla denetim ekipleri oluĢturulmuĢ, ekipler gerekli eğitimlerden 
geçirilmiĢtir. 19 Temmuz 2009 tarihine kadar ülke genelinde denetim ekiplerince yaklaĢık 70.000 
mekân ziyaret edilmiĢtir. Ziyaretlerde yasaya uyum oranı yüksek olmakla birlikte aksaklık tespit 
edilen mekânlarda gerekli uyarılar yapılmıĢ ve aksaklıkların giderilmesi sağlanmıĢtır. Ziyaretler 
esnasında sigara kullanan ve uyarıları dikkate almayan 114 kiĢiye, 113 iĢletmeye ve 2 toplu taĢım 
aracına gerekli cezai müeyyide uygulanmıĢtır. 

19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan yeni düzenlemelerin etkinliğini 
değerlendirmeye yönelik değiĢik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar Dumansız Hava Sahası 
uygulaması ile birlikte halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusundaki farkındalığının 
arttığını göstermiĢtir. Uygulama gerek sigara içen ve gerekse içmeyen vatandaĢlarımızdan büyük 
destek (% 95) görmüĢtür. Kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
Dumansız Hava Sahası uygulaması ile birlikte kapalı ortamlarda havadaki partikül miktarlarında 
ciddi azalmalar tespit edilmiĢtir. 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından 2008 yılında yapılan Küresel YetiĢkin 
Tütün AraĢtırması sonuçları, 2006 yılında yine TÜĠK tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile 
kıyaslandığında; sigara kullanma oranlarının toplum genelinde % 2.1 azalmıĢ olduğu ve % 33.4 
olan sigara tüketim oranı % 31.3‘ e düĢmüĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Sigara içenlerin ortalama 
% 7‘si sigarayı bırakmıĢ olup tütün ve mamullerini kullanmayı bırakma eğilimi gençlerde daha 
yaygındır. Sigara satıĢ rakamlarına bakıldığında ise 2000 yılında kiĢi baĢı sigara tüketimi 1646 
iken bu sayı 2007 yılında 1522‘ye, 2008 yılında ise 1508‘e, 2009 yılında ise 1482‘ye gerilemiĢtir. 

16-19 Aralık 2008 tarihlerinde DSÖ ile iĢ birliği içinde uluslararası katılımlı, illerde 
tütün kontrolünden sorumlu idarecilerimize yönelik ―Tütün Kontrolünde Liderlik‖  konulu bir 
eğitim toplantısı gerçekleĢtirilmiĢ, katılımcılar konu hakkında bilgilendirilmiĢ ve kendilerine 
liderlik misyonu yüklenmiĢtir.  

24-25 Aralık 2008 tarihlerinde Ulusal Tütün Kontrol Komitesi toplanarak Ulusal Tütün 
Kontrol Eylem Planı‘nı ve uygulamaya yönelik stratejileri gözden geçirmiĢtir. 
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Uluslararası deneyimler ıĢığında Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan tütün 
kontrolü çalıĢmalarında ülkelere yol gösterici olma niteliği taĢıyan ―MPOWER Tütün Salgınını 
Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi‖  Türkçe‘ye çevrilmiĢ olup ülke çapında ilgili kurum ve 
kuruluĢlara dağıtımı yapılmıĢtır.  

09-20 ġubat 2009 tarihleri arasında tütün kontrolü alanında uzman yerli ve yabancı 
akademisyenlerin katılımıyla ―Ulusal Kapasite Değerlendirme Toplantısı‖  gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 
çalıĢma ile ülke genelinde tütünle mücadelede rolü olan belli baĢlı kurum ve kuruluĢlar ziyaret 
edilerek tütün kontrol politikaları, süreçleri, sonuçları hakkında görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmuĢ, 
tütün kontrolü konusunda ülke profili çıkarılmıĢtır. Akabinde uluslararası deneyimler göz önüne 
alınarak tespit ve önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda ortaya çıkan 
rapor geniĢ katılımlı bir basın açıklaması ile halkımızla paylaĢılmıĢtır. 

13-14 Nisan 2009 tarihlerinde 81 ilimizdeki görevlilere yönelik ―Tütün Kontrolünde 
Denetim Ekipleri Eğitimi‖  gerçekleĢtirilmiĢ, saha ziyaretlerinde uyulacak usuller standardize 
edilmiĢtir. ―Dumansız Hava Sahası Denetim Ekipleri Ġçin Rehber‖  hazırlanarak ülke çapında 
denetim ekiplerinin istifadesine sunulmuĢtur. 

15 Nisan 2009, 26 ve 28 Mayıs 2009 tarihlerinde 81 ilimizden vali, vali yardımcısı, 
belediye baĢkan yardımcısı, belediye zabıta müdürü, il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, 
yerel medya ve sivil toplum kuruluĢu temsilcilerinin katılımı ile ―Tütünle Mücadele Kapsamında 
Kurumlararası ĠĢbirliği Toplantısı‖  gerçekleĢtirilmiĢ, il düzeyinde yönetici konumundaki 
katılımcılara tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin önemi ve bu konudaki sorumlulukları 
hatırlatılmıĢtır.  

81 ilimizde halktan gelecek soru ve Ģikâyetlere cevap verebilmek amacıyla Dumansız 
Hava Sahası Ġrtibat Ofisleri oluĢturulmuĢ, ALO SABĠM 184 hattı çalıĢanlarına gerekli eğitimler 
verilmiĢ, ayrıca Sağlık Bakanlığı‘nda Teknik Destek Masası kurulmuĢtur. 

14 Temmuz 2009 tarihinde ―Kurumlararası Bilgilendirme Toplantısı‖  yapılmıĢ, ilgili 
Bakanlık ve kurumların üst düzey yöneticilerine Kanun kapsamında sorumlulukları hatırlatılarak 
uygulamaya yönelik görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur. 17 Temmuz 2009‘da Tütün Kontrolü 
Ulusal Komitesi Toplantısı yapılmıĢ ve tütün kontrol çalıĢmalarına yönelik eylem planı 
değerlendirilmiĢtir.  

18 Ağustos 2009 tarihinde Sayın Sağlık Bakanı‘nın BaĢkanlığında Türkiye Futbol 
Federasyonu BaĢkanı ve spor kulüpleri baĢkanları ile basın toplantısı düzenlenmiĢ, stadyumlarda 
tütün kontrolüne yönelik alınacak önlemler masaya yatırılmıĢtır.  

Ülkemizde tütün kontrolü alanında yapılan çalıĢmalar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
da ilgiyle karĢılanmıĢ ve yapılan değerlendirme sonucunda birçok ülke arasında ülkemiz seçilerek 
her yıl ülkelerin tütünle mücadelede yürüttükleri çalıĢmaların değerlendirildiği ―Küresel Tütün 
Salgını Raporu‖nun açıklandığı toplantı, 9 Aralık 2009 tarihinde Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Kanun hükümlerinin uygulamasını değerlendirmek amacıyla Temmuz 2009 öncesinde 
81 ilimizde 1571 denetim ekibi kurulmuĢ, bu ekiplerde 4167 kiĢi görevlendirilmiĢtir. Zamanla 
ekipler geniĢletilmiĢ ve Nisan 2010 itibarı ile denetim ekibi sayısı 2394, bu ekiplerde görevli 
personel sayısı 7436‘ ya ulaĢmıĢtır. Denetimlerde yasaya uyum oranı % 99,2 olarak tespit 
edilmiĢtir.  

Aylık sigara satıĢ rakamları, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin ikram sektörü dâhil 
tüm kapalı alanlarda yasaklandığı 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren azalmaya baĢlamıĢ olup, 
Temmuz-Kasım aylarında, Türkiye‘de son beĢ yılın en düĢük sigara tüketimi gerçekleĢmiĢtir. 2007 
yılının aynı dönemine göre 233 milyon paket, 2008 yılının aynı dönemine göre 185 milyon paket 
daha az sigara içilmiĢtir. SatıĢlar 2009 yılının bu döneminde, 2007‘ye göre % 10, 2008‘e göre % 8 
azalmıĢtır.  

Bu verilere göre vatandaĢlar, 2007 yılının aynı dönemine oranla sigaraya, 1 milyar 165 
milyon TL, 2008 yılının aynı dönemine oranla 922 milyon TL daha az para harcamıĢtır. 
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Benzer Ģekilde 2010 yılı ilk çeyreğinde sigara satıĢlarında çok ciddi düĢüĢler 
gözlenmiĢtir. SatıĢlar 2010 yılının bu döneminde 2007‘ye göre % 16,  2008‘e göre % 20 
azalmıĢtır. 

01 Mayıs 2010 tarihinden itibaren sigara paketleri üzerinde resimli uyarıların yer 
almasıyla birlikte sigara satıĢlarında daha fazla düĢüĢ beklenmektedir. 

4207 sayılı ―Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‖ 
hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra bazı iĢ yeri sahipleri müĢteri kaybettikleri, zarar 
ettikleri ve iflas edecekleri Ģeklinde açıklamalar yapmaktadırlar. Ancak ekonomik veriler bu 
açıklamaları desteklememektedir. Tütün kontrolüne iliĢkin düzenlemelerin uygulamaya 
girmesinden sonra, özellikle ikram sektörü iĢletmelerinin sayısında ve kârlılığında artıĢ olduğu 
gözlenmektedir.  

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2008 yılı Temmuz ayında 931.531 olan ikram sektörü 
iĢletme sayısı, 2009 yılı Aralık ayında 958.960‘a yükselmiĢtir. Yemek sektörü % 4, alkollü içki 
satıĢı olan iĢletmeler % 3, alkolsüz içecekli iĢletmeler % 2 ve genel olarak ikram sektörü % 3 
nispetinde büyümüĢtür. 

2009 yılının Ağustos-Aralık döneminde 17.198 iĢletme kapanmıĢ, buna mukabil 19.042 
iĢletme açılmıĢtır.  

2009 yılı toplamında ikram sektöründe 65.330 iĢletme açılmıĢ, 39.977 iĢletme 
kapanmıĢtır.  

Bu iĢletmelerde Ağustos 2008‘de çalıĢan personel sayısı 584.082 iken, Ağustos 2009‘da 
572.944, Aralık 2009‘da ise 710.633 olmuĢtur.  

Ġkram sektörü iĢletmelerinin KDV matrahları, 2008 yılı Ağustos-Aralık dönemine göre 
2009 yılının aynı döneminde % 11 artmıĢtır. ArtıĢ oranı yemek sektöründe % 13, alkolsüz içecek 
servisi yapan iĢletmelerde (kahvehane, kafeterya vs.) % 10 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

TÜĠK, ―Dönemler Ġtibarıyla GSYH‖ verilerine göre 2009 yılının aynı döneminde 
Türkiye‘nin GSYĠH % 3,3 oranında düĢerken, otel, restoran ve kahvehanelerin içinde bulunduğu 
ikram sektöründe %  5,2‘ lik gelir artıĢı olmuĢtur.  

TÜĠK ―Üç Aylık Ticaret- Hizmet Göstergeleri‖ne göre 2009 yılı üçüncü çeyreğinde, 
ikram sektörü iĢletmelerinin ciro endeksi 2007 yılının aynı dönemine göre % 23.8, istihdam 
endeksi % 9.9, ücret-maaĢ endeksi ise % 17.5 oranında artmıĢtır. Oysa inĢat sektöründe aynı 
dönemde ciro endeksi % 10.3, istihdam endeksi % 26.1, ücret-maaĢ endeksi % 0,6 azalmıĢtır.  

Bu veriler göstermektedir ki, diğer tüm ülkelerde olduğu gibi,  lokantalar ve 
kahvehaneler de dâhil olmak üzere kamuya açık tüm kapalı ortamlarda sigara içilmesini 
yasaklayan Kanun iĢe yaramaktadır ve aslında zarar eden sadece sigara endüstrisidir.  

19 Temmuz 2009-1 Temmuz 2010 tarihleri arasında, Ġstanbul‘da Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelere astım krizleri, üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere 11 tane 
hastalığa bağlı baĢvuru oranları Marmara Üniversitesi uzmanlarınca incelenmiĢtir. Solunum yolu 
enfeksiyonu ve astım krizi nedeniyle baĢvurularda % 20 civarında azalma olduğu tespit edilmiĢtir.  

Uzmanlık dernekleri tarafından 2010 yılında Ankara‘da 112 Acil Sağlık Hizmetlerine 
sigara kaynaklı hastalıklara bağlı baĢvurular incelenmiĢtir. Kanunun uygulamasından sonra 
beklendiği gibi özellikle erkeklerde kalp ve solunum hastalıkları ve felç nedeni ile acil baĢvurular 
azalmıĢtır. Kadınlarda da kalp ve solunum hastalıkları nedeni ile olan baĢvurularda azalma 
olmuĢtur. 

Ülkemiz, 19 Temmuz 2009 itibarıyla tütün kontrolüne yönelik en geniĢ kapsamlı yasası 
olan Bermuda, Yeni Zelanda, Uruguay, Ġngiltere ve Ġrlanda‘dan sonra dünyadaki 6., Avrupa‘daki 
3. ülke konumuna gelmiĢtir. 

 

6.10.2. Obezite ile Mücadele ÇalıĢmaları 
Bilindiği üzere küresel bir halk sağlığı problemi olan ĢiĢmanlık ―obezite‖ ; yaĢamın erken 

döneminde baĢlayan, adolesan döneminde devam eden ve yetiĢkinlikte artan, genetik faktörler, 
hormonal dengesizlik, yanlıĢ beslenme, hareketsiz yaĢam, psiko-sosyal etmenler nedeniyle vücutta 
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% 20 veya daha fazla yağ birikmesi (besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla 
olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması) sonucu ortaya çıkan, kalp-damar 
hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, solunum yolu bozuklukları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi 
kronik hastalıklara zemin hazırlayarak, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olan, 
önlem alınmadığı takdirde yaĢam kalitesini düĢürerek yaĢam süresini kısaltan, bunun yanısıra 
sağlık harcamalarını artırarak ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açan önemli bir sağlık 
sorunudur. Günümüzde mutlaka tedavi edilmesi gereken önlenebilir kronik bir hastalık olarak 
kabul edilmektedir. 

Sağlık, sadece mikroplardan ve hastalıklardan korunmak değil, bir bütün olarak fiziki, 
ruhi ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Sağlığın belirleyicileri arasında yer alan yeterli ve dengeli 
beslenme ve düzenli fiziksel aktivite büyük önem taĢımaktadır. 

Beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaĢaması 
için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullanabilmesidir. AnlaĢılacağı üzere, 
anne karnında baĢlayarak yaĢamın sonlandığı ana kadar devam eden yaĢamın vazgeçilmez bir 
ihtiyacıdır. Bireylerin doğru beslenme alıĢkanlığı kazanarak yeterli ve dengeli beslenmesi, büyüme 
ve geliĢimini tamamlamasına, hastalıklardan korunmasına ve kaliteli bir yaĢam sürmesine 
yardımcı olduğu gibi, toplumda ĢiĢmanlık (obezite), kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve 
benzeri hastalıkların görülme riskinin azalmasında, ayrıca beslenme bozukluğu (malnütrisyon), 
vitamin-mineral yetersizliği ve benzeri beslenme ile ilgili sağlık sorunlarının en aza 
indirgenmesinde de büyük önem taĢımaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ―Sağlıklı Beslenelim, Kalbimizi Koruyalım‖ isimli 
araĢtırmaya göre ülkemizde obezite görülme sıklığı kadınlarda  % 41,5, erkeklerde  % 21,2 olarak 
tespit edilmiĢtir.  

GeliĢmiĢ ülkelerin yanısıra geliĢmekte olan ülkelerde de hızla artan obezite epidemisi, 
obezite ile mücadeleyi zorunlu hale getirmiĢtir. 48 ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 
gerçekleĢen ―Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Obezite Ġle Mücadele Bakanlar Konferansı‖  ülkemiz 
ev sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihlerinde Ġstanbul‘da yapılmıĢ ve ―Obezite Ġle Mücadele 
ġartı‖  Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanmıĢtır. 

Avrupa Obezite Ġle Mücadele ġartı, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Avrupa Bölgesi‘ndeki 
epideminin engellenmesini ve eğilimin tersine çevrilmesini hedeflemektedir. 

Obezitenin birden çok nedeninin olması, bireysel mücadelenin yanısıra çok sektörlü 
kurumsal mücadeleyi de zorunlu hale getirmiĢtir. Bu nedenle ülke genelinde obezite ile mücadele 
faaliyetlerine hız vermek, belirlenen hedeflere ulaĢmak için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedefler 
ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede etkin ve yaygın olarak yürütülmesini 
sağlamak amacıyla, ulusal bir programın hazırlanması ve eylem planının acilen uygulamaya 
konulması ihtiyacı doğmuĢ ve ―Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı‖  
hazırlanmıĢtır.  

Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı 4 ana baĢlıkta yürütülmektedir. 
Bunlar;  

- Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı yönetiminin oluĢturulması ve 
politika geliĢtirilmesi,  

- Obezitenin önlenmesine yönelik çalıĢmalar 
-  Sağlık kuruluĢlarında obezitenin teĢhisi ve tedavisine yönelik önlemler 
- Ġzleme ve değerlendirmedir.   
Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığı‘na bağlı devlet hastanelerine entegre olarak veya Milli 

Savunma Bakanlığı‘na bağlı kuruluĢlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile özel 
hukuk tüzel kiĢiliklerince kurulmuĢ veya kurulacak olan obezite merkezlerinin açılıĢ, kuruluĢ ve 
çalıĢma esaslarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile kurulu olduğu il sınırları içinde obezite 
vakalarının belirlenmesi, obezitenin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi 
yoluyla halkın obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve toplumda obezite görülme sıklığının azaltılması amaçlarıyla ―Obezite 
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Merkezleri Yönetmeliği‖  taslağı hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programının DanıĢma ve 
Yürütme Kurulu‘nun teĢkil edilmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülmektedir. Ġllerde obezite ile 
mücadele çalıĢmalarına hız vermek amacıyla Ġl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde yeterli ve dengeli 
beslenme ve hareketli yaĢam kurulları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, KETEM‘ ler ile Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde Obezite Tarama ve DanıĢma Merkezleri kurulmuĢtur. Sağlık Bakanlığı, aynı 
zamanda Ulusal Beslenme AraĢtırması da yapmaktadır. Bu araĢtırmada; ülke genelinde obezite 
epidemiyolojisine yönelik anket ve kan analizi çalıĢmaları yürütülmektedir.   

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
Sağlık Bakanlığı Tütün ile Mücadele ÇalıĢmaları 
Sigara önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biridir. 

Günümüzde dünyada 1,3 milyar kiĢi sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 80‘ i geliĢmekte olan 
ülkelerde yaĢamaktadır. Ülkemizde ise son verilere göre yaklaĢık 17 milyon kiĢi sigara içmektedir. 
Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Toplumu pasif sigara 
dumanının zararlarından korumanın yegane yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda 
yasaklanmasıdır.  

Tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaĢma olan ―Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi 
(TKÇS)‖  21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul 
edilmiĢtir. Bu sözleĢme 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz adına Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Recep AKDAĞ tarafından imzalanmıĢ ve akabinde TBMM‘nde kabul edilmiĢ, Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ülkemiz sözleĢmeyi imzalayan 43. ülke konumundadır. 

TKÇS‘nin imzalanması ile birlikte ülkemizde baĢlatılan tütün kontrolüne yönelik 
çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır. Ġlgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil  toplum örgütlerinden 130‘a 
yakın uzmanın iĢ birliği ile hazırlanan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖   07 Ekim 2006 tarihinde 
BaĢbakanlık genelgesi olarak yayımlanmıĢtır.  

 Ulusal Tütün Kontrol Programı‘nın uygulanması için 2007 yılında 81 ilimizde ― Ġl Tütün 
Kontrol Kurulları‖  oluĢturulmuĢ ve tütünle mücadele etkinliklerinin yerel düzeyde yürütülmesi 
için görevlendirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalıĢmaların daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi 
amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tütün ve Bağımlılık Yapıcı 
Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

Düzenlenecek faaliyetler ve bunların yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve 
kuruluĢlarının belirlendiği ―Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2008–2012‖ hazırlanmıĢ 
ve 12 Aralık 2007 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip ERDOĞAN‘nın katılımları ile kamuoyuna 
tanıtılmıĢtır.  

Tütünle mücadele çalıĢmalarının kazandığı ivme ile 5727 sayılı ―Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ 03 Ocak 2008 
tarihinde TBMM‘de kabul edilmiĢtir. Bu Kanun‘ la ülkemiz, tütün kontrolü konusunda yasal 
düzenlemesi olan sayılı ülkeler arasına girmiĢ, hatta liderlik yapar hale gelmiĢtir. 

Söz konusu Kanun‘un kamuya açık kapalı alanları ile ilgi li hükümleri 19 Mayıs 2008, 
özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti 
verilen iĢletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 
tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  

Ülkemiz böylece, 19 Temmuz 2009 itibarıyla tütün kontrolüne yönelik en geniĢ 
kapsamlı yasası olan Bermuda, Yeni Zelanda, Uruguay, Ġngiltere ve Ġrlanda‘dan sonra Dünya‘daki 
6., Avrupa‘daki 3. ülke konumuna gelmiĢtir. 

19 Mayıs 2008 tarihinde yasanın yürürlüğe girmesini takiben baĢlayan çalıĢmalarda 
uygulamaları değerlendirmek amacıyla denetim ekipleri oluĢturulmuĢ, ekipler gerekli eğitimlerden 
geçirilmiĢtir. Yine, 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan yeni düzenlemelerin etkinliğini 
değerlendirmeye yönelik değiĢik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar Dumansız Hava Sahası 
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uygulaması ile birlikte halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusundaki farkındalığının 
arttığını göstermiĢtir. Uygulama gerek sigara içen ve gerekse içmeyen vatandaĢlarımızdan büyük 
destek (% 95) görmüĢtür. Kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
Dumansız Hava Sahası uygulaması ile birlikte kapalı ortamlarda havadaki partikül miktarlarında 
ciddi azalmalar tespit edilmiĢtir. 81 ilimizde halktan gelecek soru ve Ģikâyetlere cevap verebilmek 
amacıyla Dumansız Hava Sahası Ġrtibat Ofisleri oluĢturulmuĢ, ALO SABĠM 184 hattı çalıĢanlarına 
gerekli eğitimler verilmiĢ, ayrıca Sağlık Bakanlığı‘nda Teknik Destek Masası kurulmuĢtur. 

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün mamullerine baĢlamayı önleyici tedbirler almanın 
yanında mevcut sigara bağımlılarına yönelik, sigara bırakma polikliniklerinin kurulması ve 
sayılarının artırılması, ALO 171 sigara bırakma danıĢma hattının faaliyete geçirilmesi, sigara 
bırakma tedavilerinde kullanılan ilaçların ücretsiz olarak dağıtılması gibi bir takım programlar da 
yürütmektedir. 

 
Sağlık Bakanlığı Obezite ile Mücadele ÇalıĢmaları 
GeliĢmiĢ ülkelerin yanısıra geliĢmekte olan ülkelerde de hızla artan obezite epidemisi, 

obezite ile mücadeleyi zorunlu hale getirmiĢtir. 48 ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 
gerçekleĢen ―Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferansı‖  ülkemiz ev 
sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihlerinde Ġstanbul‘da yapılmıĢ ve ―Obezite ile Mücadele ġartı‖  
Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanmıĢtır. Avrupa Obezite Ġle Mücadele ġartı, önümüzdeki 5 
yıllık dönemde Avrupa Bölgesi‘ndeki epideminin engellenmesini ve eğilimin tersine çevrilmesini 
hedeflemektedir. 

Bu nedenle ülke genelinde obezite ile mücadele faaliyetlerine hız vermek, belirlenen 
hedeflere ulaĢmak için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedefler ve stratejiler belirlemek ve 
faaliyetlerin belirli bir çerçevede etkin ve yaygın olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, ulusal 
bir programın hazırlanması ve eylem planının acilen uygulamaya konulması ihtiyacı doğmuĢ ve 
‖Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı‖  hazırlanmıĢtır.  

Türkiye obezite ile mücadele ve kontrol programı 4 ana baĢlıkta yürütülmektedir.Bunlar;  
- Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı Yönetiminin OluĢturulması ve 

Politika GeliĢtirilmesi 
- Obezitenin Önlenmesine Yönelik ÇalıĢmalar 
- Sağlık KuruluĢlarında Obezitenin TeĢhisi ve Tedavisine Yönelik Önlemler, 
- Ġzleme ve Değerlendirmedir.   
  
Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerine entegre olarak veya Milli 

Savunma Bakanlığına bağlı kuruluĢlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile özel hukuk 
tüzel kiĢiliklerince kurulmuĢ veya kurulacak olan Obezite Merkezlerinin açılıĢ, kuruluĢ ve çalıĢma 
esaslarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile kurulu olduğu il sınırları içinde obezite vakalarının 
belirlenmesi, obezitenin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın 
obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve toplumda obezite görülme sıklığının azaltılması amacıyla ―Obezite 
Merkezleri Yönetmeliği‖  taslağı hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programının DanıĢma ve 
Yürütme Kurulu‘nun teĢkil edilmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülmektedir. Ġllerde Obezite ile 
mücadele çalıĢmalarına hız vermek amacıyla Ġl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde yeterli ve dengeli 
beslenme ve hareketli yaĢam kurulları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, KETEM‘ ler ile Bakanlığa bağlı 
hastanelerde obezite tarama ve danıĢma merkezleri kurulmuĢtur. Bakanlık, aynı zamanda Ulusal 
Beslenme AraĢtırması da yapmaktadır. Bu araĢtırmada; ülke genelinde epidemiyolojisine yönelik 
anket ve kan analiz çalıĢmaları yürütülmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Sağlık Bakanlığı Bilgi Notu, 2010 
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YEDĠNCĠ  BÖLÜM  
7.KANSER KONUSUYLA ĠLGĠLĠ  MEVZUAT 
7.1. KANSER KONTROL ORGANĠZASYONUYLA ĠLGĠLĠ   MEVZUAT 
• Kanser SavaĢ Konseyi Yönünde Değerlendirme Yönetmeliği  
31.05.1977 tarih ve 15296 sayılı Resmi Gazete  
 
• Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nın KuruluĢu  
14.12.1983 tarih ve 18351 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  
 
• Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezi Yönetmeliği  
14.12.2000 tarih ve 24260 sayılı Resmi Gazete  
 
• Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği  
14.12.2000 tarih ve 24260 sayılı Resmi Gazete  
 
• S.B. TaĢra T. Yatak ve Kadro Standartları Yön. ile Eki Cetvellerinin DeğiĢtirilmesine 

Dair Yönetmelik  
24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete  
 
• Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü Yönergesi  
01.10.2003 tarih ve 1009/1404 sayılı Makam Onayı  
 
• Kadınlarda Meme Kanseri Taramaları için Ulusal Standartlar  
20.07.2004 tarih ve 5030/1135 sayılı Genelge  
 
• Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu Yönergesi  
30.05.2005 tarih ve 5030/725 sayılı Makam Onayı  
 
• Toplum Tabanlı Meme ve Serviks Kanseri Taramalarının Ücretsiz Olmasına Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı  
02.Eylül.2005 tarih ve 25924 sayılı Karar  
 
• Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü Yönergesinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönerge  
21.01.2006 tarih ve 68 sayılı Yönerge  
 
• Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uygulanacak 

Usul ve Esaslar  
24.01.2006 tarih ve 34 sayılı Genelge  
 
• Kanser Kayıtları  
24.01.2006 tarih ve 35 sayılı Genelge  
 
• Kanser Kayıt Merkezleri Gizlilik Yönergesi  
24.01.2006 tarih ve 60 sayılı Yönerge  
 
• Serviks Kanseri Ulusal Tarama Standartları  
29.05.2007 tarih ve  2007/40 sayılı Genelge  
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• Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri Personeli Sertifika Programı Uygulama 
Genelgesi  

19.06.2007 tarih ve 2007/51 sayılı Genelge  
 
• Kolorektal Kanserler için Ulusal Tarama Standartları  
31.12.2008 tarih ve 3239 sayılı onay ve 11.08.2009 tarih ve 2669 sayılı değiĢikliğe ait 

Makam onayı ile yürürlüğe girmiĢtir. 
 
7.2. KANSERLE ĠLGĠLĠ   DĠĞER MEVZUAT  
Kanunlar: 
 
• Tababet ve ġuabatı San‘atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun 1219 sayılı  
R.G. tarihi: 04.04.1928 R.G. sayısı: 863 
 
• 24.06.1933 tarihli ve 2313 sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 
R.G. tarihi: 24.06.1933, R.G. sayısı 2435 
•  13.12.1983 tarih ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname  
R.G. tarihi: 14.12.1983 R.G. sayısı: 18251  
 
• 4128 Sayılı Kanun ile DeğiĢik 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  
R.G. tarihi: 07.11.1995 R.G.sayısı: 22456  
 
•  Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Sayısı: 560  
R.G. tarihi: 28.06.1995 R. G. sayısı: 22327  
 
• 27.05.2004 tarih ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun  
R.G. tarihi: 05.06.2004 R.G. sayısı: 25483  
 
Yönetmelikler:  
 
• Gıda IĢınlama Yönetmeliği  
Tarihi: 19.12.2003 Sayısı: 25321  
 
• Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği  
Tarihi: 26.09.1995 sayısı: 22416  
 
• Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği  
Tarihi: 02.10.1986 sayısı: 19269  
 
• Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği  
R.G. Tarihi: 10.06.1998 R.G. sayısı: 23368  
 
• Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği  
R.G. Tarihi: 06.08.2000 R.G. sayısı: 24132 
  
• Kaplıcalar Yönetmeliği  
R.G. Tarihi: 24.07.2001 R.G. sayısı: 24472  
 
• Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği  
R.G. tarihi: 23.06. 1997 R.G. sayısı:23028  
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• Ġçilebilir Nitelikteki Suların Ġstihsali, Ambalajlanması, SatıĢı ve Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi: 25. 07. 2001 R.G. sayısı: 24473  

 

• Gıda Üretim ve SatıĢ Yerleri Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi: 05.05.2003 R.G. sayısı: 25100  

 

• Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi: 08.04.2004 R.G. sayısı: 254727  

 

• Özel Hastaneler Yönetmeliği  

R.G. tarihi: 27.03.2002 R.G. sayısı: 24708  

 

• Hasta Hakları Yönetmeliği  

R.G. tarihi: 01.08.1998 R.G. sayısı: 23420  

 

• Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi : 17.05.2002 R.G. sayısı: 24758 

 

Genelgeler:  

 

Gayrı Sıhhi Müesseseler Hakkında Genelge  

Tarihi: 24.09.2004 Sayısı:14866  

 

• Gıda Hizmetleri Hakkında Genelge  

Tarihi: 17.08.2004 Sayısı:13345  

 

• Ġçilebilir Nitelikteki Suların Ġstihsali, Ambalajlanması, SatıĢı ve Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik Hakkında Genelge  

Tarihi:11.08.2004 Sayısı:13064  

 

• Su Tesislerinin Denetimi Hakkında Genelge  

Tarihi:17.06.2004 Sayısı:10072  

 

• Unlara Benzoil Peroksit ve Potasyum Bromür Katılmasının Denetlenmesi Hakkında 

Genelge  

Tarihi: 25.05.2004 Sayısı:8651  

 

• Gıda Üretim Sicili ve Üretim Ġzni Alınmadan SatıĢa Sunulan Yiyecekler Hakkında 

Genelge  

Tarihi: 07.05.2004 Sayısı:7698  

 

• Ġzinsiz Satılan Pestisit vb. Ürünlerle Ġlgili Piyasa Denetimi Hakkında Genelge  

Tarihi: 30.04.2004 Sayısı: 7142  

 

• Deri, Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde Kullanımı Yasak Azo-Boyar Maddelerin 

Denetimi Hakkında Genelge  

Tarihi:20.04.2004 Sayısı:6501  
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• Gıda Kontrol Analizleri Hakkında Genelge  
Tarihi:15.12.2003 Sayısı:19290  
 
• Gıda ve Gıda Katkı Maddesi Üreten ĠĢ Yerlerinin Mevzuat Doğrultusunda 

Denetlenmesi Hakkında Genelge  
Tarihi: 04.07.2003 Sayısı:10415  
 
• Deterjan ve Genel Amaçlı Temizlik Maddelerinin Etiketlerinde Yer Alan 

Ġsimlendirmelerle Ġlgili Genelge Tarihi: 25.06.2003 Sayısı:963  
 
• Gıda Denetimlerine Dair Genelge  
Tarihi:10.01.2003 Sayısı:380 
  
• Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Genelge  
Tarihi: 14.12.2000 Sayısı:18547  
 
• Vakıf ve Derneklerin Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Genelge  
Tarihi: 14.12.2000 Sayısı:18547 Genelge No: 2000/35  
 
• Manyetik Rezonans Cihazları Hakkında Genelge  
Tarihi: 01.11.2000 Sayısı:15220  
 
• ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyon-Elektromanyetik Kirlilik Hakkında Genelge  
Tarihi: 29.05.2000 Sayısı: 7384-2000/56  
 
• ġehir ve Kasabaların Tevsi ve Islahı, Ġmar Planları Hakkında Genelge  
Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5843-2000/32  
 
• Meskenler ve Umuma Mahsus Binaların Sağlığı Hakkında Genelge  
Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 
  
• Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Genelge  
Tarihi: 19.04.2000 Sayısı: 5138  
 
• Açıkta Gıda Maddeleri SatıĢı Hakkında Genelge  
Tarihi:20.03.2000 Sayısı: 3355  
 
• Azo-boyar Maddeler Hakkında Genelge  
Tarih: 20.08.1997 Sayısı:9179  
 
• NTA ( Nitroltriasetat ) Kullanılması Hakkında Genelge  
Tarihi:06.02.1997 Sayısı:1357  
 
• Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo-Boyar Madde ve Arl Âminler Hakkında Genelge  
Tarihi: 29.12.19994 Sayısı:15488  
 
• Gıda Üretim ve SatıĢ Yerleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması 

Hakkında Genelge  
Sayısı:6086  
 
• Laser Pointer Hakkında Genelge  
Sayısı:9146  
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Yönergeler:  
 
• Kanser Olguları Hakkında Bilgi Toplama Formu Yönergesi  
Tüzükler:  
 
• Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığını Ġlgilendiren EĢya Ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzük‘e Geçici 4. Madde Eklenmesi Hakkında Tüzük  
R.G. Tarihi: 25.01.1982 
  

Tebliğler:  
 
• Kaynak ve Ġçme Suları Ġle Ġlgili Tebliğ  
 
Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları  
R.G. 17.01.2002 R.G. sayısı: 24643  
 
• Gıda Maddeleri Ġle Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer Ġçeren Madde ve 

Malzemeler Tebliğ  
R.G. tarihi:06.02.2002 R.G. sayısı24663  
 
• Gıda Maddelerinin ve Gıda BileĢenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon 

Çözücüleri Tebliğ  
R.G. tarihi:17.12.2003 R. G. sayısı: 25319  
 
• Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı 

Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği  
R.G. tarihi:10.04.2002 R.G. sayısı:24722  
 
• Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliğ  
R.G. tarihi:10.04. 2002 R.G. sayısı:24722  
 
• Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Saflık Kriterleri Tebliğ  
R.G. tarihi:04.12.2001 R.G. sayısı:23367  
 
• Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğ  
R.G. tarihi:25.08.2002 R.G. sayısı:24857  
 
• Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğ  
R.G. tarihi:11.10.2002 R.G. sayısı: 24903 
  
• Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner Ġlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği  
R.G. tarihi:28.04.2002 R.G. sayısı:24739  
 
• Renklendirici ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı Maddeleri Hakkında Tebliğ  
 
• Renklendirici ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Tebliğ  
R.G. tarihi:28.03.2004 R.G. sayısı: 25416  
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7.3. UYGULAMAYLA DOĞRUDAN ĠLGĠLĠ  MEVZUAT  
 
1) KETEM’LERDE ÜCRETSĠZ KANSER TARAMASI:  
2008 SUT‘da aĢağıdaki Ģekilde yayımlanmıĢ olsa da, 2010 SUT‘dan çıkarılmıĢ, global 

bütçelendirme kapsamında Sağlık Bakanlığı‘nca karĢılanmaya baĢlanmıĢtır. 
29 Eylül 2008 tarihinde yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 

Tebliği‘nde kanser tarama hizmetlerinin KETEM‘ lerde ücretsiz olarak verilebilmesi aĢağıdaki 
maddeler ile temin edilmiĢtir. 

9.2.2. Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından, kanser 
erken tanı kapsamında yapılan iĢlemler; 

(1) KETEM tarafından yapılmak Ģartıyla; 
a) KETEM tarafından sürdürülen ―Kadınlarda meme kanseri tarama programı‖  

kapsamında 50-69 yaĢ arası kadınlara; 
1) Her yıl yapılacak muayene, 
2) 2 yıl aralıklarla yapılacak mammografi çekimi, 
3) Gerek görülen vakalarda meme ultrasonografisi, 
b) KETEM tarafından sürdürülen ―Kadınlarda serviks kanseri tarama programı‖  

kapsamında 20 yaĢ üstü kadınlara; 
1) Her yıl yapılacak muayene + pap smear tetkiki, 
2) Gerekli görülen vakalarda kolposkopi tetkiki, 
c) Kolorektal kanserler için 50-74 yaĢ arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak olan 

―gaitada gizli kan tetkikleri‖ , 
d) Prostat kanserleri için 50 yaĢ üstü erkeklere her yıl yapılacak olan ―PSA tetkikleri‖  
 
Ancak 2010 SUT uygulamasında KETEM‘ ler tarafınca sağlanan hizmetler SUT‘ tan 

çıkarılmıĢ, tarama geri ödemeleri global bütçeden Sağlık Bakanlığı‘na yapılmaya baĢlanmıĢtır. 
 

2) KANSERLĠ HASTALARIN ÜCRETSĠZ TEDAVĠ GÖRMESĠNĠ SAĞLAYAN 
DÜZENLEME 

2010 SUT‘da  kanser tedavisinin ücretsiz olmasını sağlayan maddeler aĢağıdaki gibidir; 

24.3.3. Ġ lave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri; 
1) Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan 

sağlık hizmetleri,  
2) Yoğun bakım hizmetleri, 
3) Yanık tedavisi hizmetleri, 
4) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
5) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,  
6) Organ, doku ve hücre nakilleri,  
7) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi iĢlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
8) Diyaliz tedavileri, 
9) Kardiyovasküler cerrahi iĢlemleri, 
bedellerinden ilave ücret alınamaz. 
 

3) 24.06.1933 TARĠHLĠ  VE 2313 SAYILI  UYUġTURUCU MADDELERĠN 
MURAKABESĠ HAKKINDA KANUN 

Bu Kanun‘ la morfin kullandırımı oldukça kısıtlanmıĢ ve zorlaĢtırılmıĢtır. Bu Kanun‘un 
yanısıra, morfin reçetelendirilmesi, dağıtılması ve iç pazar kontrolü ile ilgili kabul edilen ve 
yayımlanan sözleĢmeler (27/12/1966 tarih ve 812 sayılı Kanun, 
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr), genelgeler 
(http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr-tr&thelawtype=7) de 
mevcuttur.  

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr-tr&thelawtype=7
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Opioid türevi aneljezikler yeĢil ve kırmızı reçete bildirim formu doldurulurak reçete 
edilmekte, burada reçete eden hekimler üzerinde uyarı sistemi bulunmakta ve bu nedenle de 

hekimler reçete yazmakta tereddüt etmektedir. Ülkemizde ağrılı kanser hastalarında morfine 
ulaĢımı kolaylaĢtırıcı yeni mevzuat ve genelgelere ihtiyaç olduğu açıktır.     

 
29 Mayıs 1985 Tarihli, 5768 Sayılı KONTROLE TABĠ UYUġTURUCU MADDE 

VE MÜSTAHZARLARIN REÇETELERĠ HAKKINDA GENELGE 
 

(YeĢil ve Kırmızı Reçetelerin Düzenlenmesine Ġ liĢkin Açıklama) 
Reçetenin Doktor Tarafından Doldurulacak Bölümü  

Hastanın adı, soyadı, adresi:  
Hastanın (Reçeteyi kullanacak kiĢinin) adı soyadı ve adresi yazılacak.  

Sigorta veya emekli sicil numarası:  
Hastanın sigorta, emeklilik veya Bağ-Kur numarası yazılacak.  

Kurum:  
Hastanın çalıĢtığı kurum veya iĢ yeri  

Tarih ve protokol numarası:  
Sağlık kuruluĢunda hastalara kayıt yapmaya mahsus defterin tarihi ve protokol numarası 

yazılacak. Sağlık ocaklarında protokol numarası verilmediğinden buradan verilen reçetelerde 
protokol numarası aranmayacak. Serbest hekimlerin hasta kayıt defteri tarih numarası yazılacak. 

Hastayı evinde muayene eden hekim, protokol numarasını hatırlayamadığı takdirde bu haneye 
―Hasta evinde muayene olmuĢtur‖  kaydının konulması kifayet edecektir.  

 
Dr. Adı ve soyadı:  

Reçeteyi yazan doktorun adı ve soyadı yazılacak.  
Diploma numarası:  

Reçeteyi yazan doktorun diploma numarası yazılacak.  
Kurumu:  

Doktorun görev yaptığı kurum yazılacak, serbest çalıĢan hekimlerin muayenehane adı ve 
adresini gösteren kaĢeleri basılacaktır. (Her nüshaya)  

Ġlaçlar:  
Bu bölüme yalnızca psikotrop ilaçlar yazılacaktır.  

1. Ġlaçlar okunaklı yazılacaktır. Miktarları rakamla ve yazı ile belirtilecektir.  
2. Reçeteler tekrarlanamaz.  

3. Reçete, yazılıp doktor tarafından imzalandıktan sonra geçerli olacaktır. Reçetenin seri 
numarası ve hasta adı hasta kayıt defterine, dosyasına, kartına ya da kiĢisel sağlık fiĢine 

iĢlenecektir.  
4. Reçetenin 3. nüshası yazan hekim tarafından muhafaza edilecektir. 

 
ECZACI TARAFINDAN ECZANEDE DOLDURULACAK BÖLÜM  

Ġlacın veriliĢ tarihi:  
Eczanede ilacın veriliĢ tarihi  

Verilen ilaç miktarı:  
Doktor tarafından yazılan ilaçların verilen miktarı belirtilecektir.  

Eczanenin ve eczacının adı adresi:  
Eczanenin ve eczacının ad ve adresi bulunan kaĢesi basılacaktır. (Her nüshaya)  

Ġmzası:  
Eczacı tarafından imzalanacaktır.  

1. Reçetenin iki nüshası eczanede kalacaktır.  
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2. Recete kayıt defterine kayıt edildikten sonra ilk nüshası her ay sonu Ġl Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğüne gönderilecektir.  

3. Ġkinci nüsha, hasta sigortalı, memur, emekli vs. ise kurumuna fatura edilecektir.  

 
YeĢil ve Kırmızı Reçetelerde Eczacıların Uyması Gereken Kurallar 
Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 29.5.1985 tarihinde yürürlüğe 

sokulan kontrole tabi uyuĢturucu madde ve müstahzarların reçeteleri (kırmızı reçete) ile 2.1.1986 
tarihinde yürürlüğe sokulan psikotrop madde ve müstahzarlara ait reçetelerde (yeĢil reçete) 
eczacıların uyması gereken kurallar:  

1. Sağlık Bakanlığının 28.3.1986 tarih ve 5796 sayılı Tamimi gereğince kontrollerin 
daha etkin olması amacıyla yeĢil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. 
Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form 2 nüsha halinde Ġl Sağlık 
Müdürlüğüne gönderilecektir. (Reçeteler form eĢliğinde posta ile de gönderilebilir.)  

2.  Reçeteler en geç müteakip ayın onuna kadar Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. 
(Örnek: Haziran ayı reçeteleri Temmuzun onunda Müdürlükte olacak Ģekilde gönderilmelidir.)  

3. YeĢil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Aksi 
olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiĢ kabul edilecektir. (Kurum reçetelerinde resmi 
kurumlara reçetelerin ikinci nüshaları fatura edilecektir.)  

4.  Hastalar eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat edeceklerdir. 
Birinci ve ikinci nüshası ile müracaat etmeyen hastaların ilaçları karĢılanmayacaktır.  

5. YeĢil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dıĢında ilaç yazılması yasaktır. Bu Ģekilde 
gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir.  

6. Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan 
reçeteler de karĢılanmayacaktır.  

7. UyuĢturucu madde reçetelerinde maximal doz sınırını aĢan ilaçlar kesinlikle 
karĢılanmayacaktır.  

8.  UyuĢturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri karĢılığında eczacı ilacı alan kimsenin adresini 
ve imzasını reçetenin ilk nüshasının arkasına alacaktır. Eğer reçete emekli veya resmi kurum 
reçetesi ise alanın adı-soyadı ve imzası yeterli olacaktır.  

9.  Kontrole tabi reçetelerde doktorun ilaç yazdığı bülümün altı eczacıya aittir. Bu 
bölümün eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  

10. YeĢil ve kırmızı reçetelerde doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve imzası 
olmayan reçeteler eczanece karĢılanmayacaktır.  

11. Formlardaki uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğünce doldurulacaktır.  
12. Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeĢil reçete dıĢında kalan ilaçlar reçete karĢılığı 

satılıp reçete kayıt defterine iĢlenecektir. 

 
Kırmızı Reçeteye Yazılabilecek UyuĢturu Madde (Müstahzarları) ve Maksimal Dozlar 

Aldolan Ampul, 100 mg 15 Amp.  15 Amp  

Alfentanyl 7 mg  7 mg  

Cocain 225 mg  225 mg  

Codein  0.5 g  

Dextropropoksifen HCl  1 g  

Dihydrocodein  600 mg  

Ethyl Morphine (Dionine)  375 mg  

Fentanyl  1.5 mg  

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x2ml)  1 Kutu  

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x10ml)  1 Kutu  

Flunitrazepam injeksiyon (Rohypnol Ampul)  10 mg  

Flunitrazepam oral (Rohypnol Tab.)  20 mg  
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Hydrocodone  110 mg  

Hydromorphane  35 mg  

Methadone  125 mg  

Methylphenidate HCl (Ritalin) 10 mgx30 Tablet  2 Kutu  

Morphine HCl (Parenteral)  300 mg  

Morphine HCl 0.01 g. Ampul  30 Amp  

Morphine HCl 0.02 g Ampul  15 Amp  

Morphine Sulfat (Oral)  2700 mg  

MST Continus Tablet (10 mgx20 Tablet)  13 Kutu  

MST Continus Tablet (100 mgx4 Tablet)  6 Kutu  

MST Continus Tablet (30 mgx14 Tablet)  6 Kutu  

MST Continus Tablet (60 mgx6 Tablet)  7 Kutu  

Nopan Sublingual Tablet  2 Kutu  

Normethadone (Ticarda damla)  112 mg  

Oxycodone  50 mg  

Oxymorphone  25 mg  

Pentozocine (Basta, Sosegon, Ampul, Tablet)  300 mg  

Pethidin HCl (Oral)  6000 mg  

Pethidin HCl (Parenteral)  1500 mg  

Poudre opium  1250 mg  

Teinture D'opium (Aspasmil damla)  12.5 g  

Temgesic Ampul (0,3 mg x 5) (9mg)  30 Amp  

Temgesic Sub.Tablet (0,2 mg x 50) (10mg)  1 Kutu  

Tilidin HCl (Dalidin)  1 g  

Ultiva Enjektabl Flakon (1 mg/5 ampul)  1 Kutu  

Ultiva Enjektabl Flakon (5 mg/5 ampul)  1 Kutu  

Vendal Retard Tablet (60 mg x 30 Tablet)  1 Kutu  

Vendal Retard Tablet (10 mg x 30 Tablet)  9 Kutu  

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde kanser önleme, tarama ve tedavi konusunda pek çok kanun, yönetmelik ve 

diğer mevzuat yayımlanmıĢtır. Burada önemle ihtiyaç duyulan düzenlemeler Ģunlardır; 

 Morfin reçetelendirilmesinde bürokratik iĢlemleri azaltıcı ve kolaylaĢtırıcı yönetmelik (yeĢil ve 
kırmızı reçeteler bildirim prosedürleri) 

 SUT‘da kanser taramalarının akredite merkezlerde KETEM‘ lere veri akıĢının sağlanarak 
uygun tüm merkezlerde geri ödemeye alınması 

 Aile hekimlerinin  taramalara katılımının sağlanmasına yönelik yönetmelik 

 Bitkisel ürün adında pazarlanan ve halkımızda bilgi kirliliklerine yol açan ürünler ve 
programlar üzerinde denetimleri arttırıcı kanun 

 Hasta ve hasta yakınlarının haklarının ve örgütlenmelerini destekleyici kanun 

 Kanserin tüm yönleri ile takip edecek, gerekli araĢtırmaları yapacak ve ilgili kurumları 
uyaracak Ulusal Kanser Kurumu ile ilgili kanun. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye'de Kanser Konusunda Mevcut Mevzuat, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık 

Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009. 
2. http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr 
3. 13.10.2010 Tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr
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SEKĠZĠNCĠ  BÖLÜM  
 
 
 

TÜRKĠYE’DE KANSER 
HARCAMALARI  

 
 
 
 
 
 
 

Sağlık için tüm maddi imkanlar feda edilir, 
Fakat çekilen acıları hiçbir şey telafi edemez. 

Önemli olan hasta olmadan harcamaları engelleyebilmektir. 
KOMİSYON 
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SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM  
8.TÜRKĠYE’DEKĠ  KANSER HARCAMALARI  
8.1. KANSER ĠLAÇLARI VE KANSER ĠLACI HARCAMALARI  
Kanser yıllar içerisinde toplum sağlığını tehdit eden hastalık grupları içerisinde giderek 

daha fazla yer almaktadır. Tıp alanındaki geliĢmeler ile birlikte kanser tedavisinde hastalıksız sağ 
kalım açısından  yüz güldürücü geliĢmeler olmaktadır. Bu yeniliklerin içerisinde, erken tanı 
yöntemlerinin yanısıra tedavideki yenilikçi yaklaĢımların ve destek tedavinin öneminin artmasını 
sayabiliriz. Ayrıca kanser biyolojisi alanındaki moleküler çalıĢmalar sayesinde tedavi alanında 
önemli hedefler bulunmuĢ ve bulunmaya devam etmektedir.  

 
Tablo 112. Bazı Kanser Ġlaçlarının Dünyada ve Türkiye‘de Piyasaya ÇıkıĢ Tarihleri  

 
 Kaynak: DSÖ Verileri  
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 Son yıllarda ABD ve Avrupa‘da yapılan çalıĢmalar, kanser tedavisinde kullanılan 
ilaçlara eriĢimin hızı ve sağ kalım süreleri arasında net bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır; 
buna göre bir ülkede bulunan kanser tedavisinde kullanılan ilaç sayısındaki artıĢ hem 1 yıllık hem 
de 5 yıllık sağ kalım oranındaki artıĢ ile paralellik göstermektedir.  

Kanser tedavisi için keĢfedilmiĢ olan yeni moleküllerin, en kısa sürede ülkemizde de 
hasta ve hekimlerin kullanımına sunulmasının kanser tedavisinde sağlanan baĢarı açısından 
belirleyici olduğu açıktır. Yeni keĢfedilen bir kanser ilacının, dünyada ilk olarak kullanıma girdiği 
tarih ile Türkiye‘de kullanılmaya baĢlaması arasında bazen 5 yıl gibi bir süre olabilmektedir. 

Yeni keĢfedilmiĢ olan bir ilaç için, dünyada ilk kullanılmaya baĢlandığı tarihten, 
Türkiye‘de kullanılmaya baĢlandığı tarihe kadar geçen sürenin bu denli uzun olması ve ilaçlar 
arasında bu denli farklılık göstermesine neden olan farklı sebepler olmakla birlikte; en belirleyici 
faktör,  ilaçların ruhsatlandırılması ve sosyal güvenlik sistemi içine dâhil edilmesi için geçen 
değerlendirme süreleridir.  

AraĢtırmacı Ġlaç Firmaları Derneği (AĠFD) üyeleri arasında yapılan bir ankete göre, 
ülkemizde 01.01.2005 tarihinden itibaren onkoloji/hematoloji alanında 8 yeni molekül 
ruhsatlanmıĢtır. Bu dönemde ruhsatlanan 5 onkoloji ilacı, ortalama 655 gün içinde ruhsat almıĢtır. 
Bu süre, diğer tedavi alanlarında kullanılmaya baĢlayan yeni moleküllerin ruhsatlanması için 
geçen süreden daha uzundur. Bu moleküllerin bazılarının, ruhsatlandırıldığı alanların, Avrupa‘daki 
onaylı kullanım alanlarına göre farklılıklar göstermesi de dikkat çeken bir diğer noktadır. Gerek 
ruhsat değerlendirme sürelerinin uzunluğu ve yeni moleküllerin referans olarak kabul gören 
ülkelerde bulunmasına rağmen halen ülkemizde ruhsatlanamamıĢ olması, gerekse Türkiye‘de 
ruhsatlanan yeni ilaçların kullanım alanlarında kısıtlılıklar olması, ruhsatlanma sürecinde mali 
kaygıların; yeni ilaçların sağladığı klinik yararın önüne geçebildiğini düĢündürmektedir.  

Yeni moleküllerin sosyal güvenlik kapsamına alınması için tanımlanan yeni süreçlerin 
kanser tedavilerinin değerlendirilebilmesi açısından önemli kısıtları beraberinde getirdiği açıktır. 
Bu konuda henüz istatistiksel bir değerlendirme yapmayı mümkün kılacak sayıda örnek 
oluĢmamıĢtır; ancak, erken dönem gözlemleri, hastalık yükü ve maliyet etkililik 
değerlendirmelerine imkân tanıyacak düzeyde veri ihtiyacının altını bir kez daha çizmektedir.  

 TartıĢmasızdır ki, kanser tedavisinde en önemli baĢarı, kanserin önlenmesi; eğer bu 
mümkün olmaz ise, erken tanı ve tedavi ile elde edilecektir. Ancak kanser ilaçlarına erken eriĢimin 
sağlanabilmesi 2030‘da dünyada ölümün ilk sebebi olarak tanımlanan bu hastalıkta atılması 
gereken önemli bir adım olacaktır.  

Kanser ilaçlarına eriĢimin sağlanabilmesi açısından, ilaçların ruhsatlandırılması ve sosyal 
güvenlik sistemi içine dâhil edilmesi konuları ilgili kamu kurumlarının bu konudaki vazifeleri ve 
bunları yerine getirmede uyguladıkları süreçler aĢağıda detaylı olarak ele alınmıĢ bulunmaktadır.  

 

8.1.1.Kanser Ġ laçlarının Ruhsatlandırılma Süreci (Sağlık Bakanlığının 
Rolü) 

Ruhsatlandırılma Süreci 
Ġnsanlarda kullanılmak üzere hazırlanmıĢ bir ilacın sağlık hizmetine sunulabilmesi için, 

önce ruhsatını alması yani ilgili kamu otoritesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir.   
Ruhsat; bir ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasotik form ve doz, kabul edilen 

ürün bilgilerine uygun olarak üretilip pazara sunulabileceğini gösteren, Bakanlıkça düzenlenen 
belgeyi, ruhsatlandırma ise; bir ürünün, pazara sunulabilmesi için Bakanlıkça yapılan inceleme ve 
onay iĢlemlerini ifade etmektedir.   

Ülkemizde ilaçların ruhsatlandırılma görevi, Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çalıĢmaları çerçevesinde hazırlanan ve 19.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren BeĢeri Tıbbi Ürünler 
Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü (ĠEGM) tarafından gerçekleĢtirilmektedir.  
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Ġlgili yönetmelikte; ruhsat baĢvurusunda bulunabilecek ilgililer, baĢvurularda sunulması 
gereken dokümanlar, ruhsat baĢvurularının değerlendirilme, kabul ve red kriterleri, ruhsatın 
geçerlilik süresi, ruhsat sahibinin sorumlulukları, ruhsatın iptali, ruhsat sahibi değiĢikliği gibi 
konular yer almaktadır.  

Bu Yönetmeliğin amacı; beĢeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken 
kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma iĢlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar 
ile ruhsatlandırılmıĢ ilaçlara iliĢkin uygulamaları belirlemektir. Söz konusu Yönetmeliğe göre, 
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir beĢeri tıbbi ürün pazara sunulamaz.  

BeĢeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ise, 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ 
olup, 210 günlük ruhsatlandırma süresinin kısaltılmasına iliĢkin bazı istisnalar getirilmiĢ, 
yenilenmiĢ olan AB direktifine uyum amacıyla bazı güncellemeler yapılmıĢtır. 

Kanser ilaçları; üretim yeri denetimi, ruhsat baĢvurusu, teknik değerlendirme, analiz ve 
fiyatlandırma iĢlemlerini müteakip pazar izni almaktadır. Bunların hepsi diğer ilaçların 
ruhsatlandırma sürecinde de yer alan standart iĢlemlerdir. Sadece diğer ilaçlardan farklı olarak 
bunlar bir klinik komisyon tarafından ayrıca incelenmektedir. Ġlk müracaatlar söz konusu 
komisyona yapılmaktadır. ―Onkoloji DanıĢma Komisyonu‖ olarak adlandırılan Komisyon ―BeĢeri 
Tıbbi Ürünler Bilimsel DanıĢmanlık Kurulu ve Komisyonlarının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında 
Yönetmelik‖  çerçevesinde kurulmuĢ olup, her hafta toplanmakta ve temel olarak aĢağıdaki 
danıĢmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir: 

- Yeni ilaçların ruhsat müracaat değerlendirmeleri, 
- Ruhsatlı ilaçlar için yeni endikasyon taleplerinin değerlendirilmesi, 
- Endikasyon dıĢı ve ruhsatsız ilaç kullanım baĢvurularının değerlendirilmesi.  
Ruhsatlandırma iĢlemleri sonucunda, gerek imal gerekse ithal bütün ürünlerin kalite 

koĢullarının uluslararası standartlara uygunluğu sağlanmaktadır. Teknik değerlendirmede özellikle 
baĢvuru sahibinin;  

- Kanıt niteliğinde olacak randomize çalıĢmaların bilimsel değeri, 
- Randomize faz-3 çalıĢmalarında, kontrol grubuna göre ilaç kolunun yeterli 

yararının tespiti, 
- Randomize çalıĢmaların sonuçlarında çeliĢkili olup olmadığı, 
hususlarına dikkat edilmektedir.  

 
Ruhsatlı Ürünler  
Ülkemizde kanser kemoterapisinde kullanılmak üzere 97 etkin maddeye ait 374 preparat 

ruhsatlandırılmıĢtır. Genel olarak antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar olarak 
sınıflandırılmıĢ olan bu ürünler; 

 Alkilleyici ilaçlar, Azotlu Hardal Analogları, Alkil Sülfonatlar, Etilen Ġminler, Platin 
BileĢikleri, Antimetabolitler, Folik Asit Analogları, Pürin Analogları, Pirimidin Analogları, 
Bitkisel Alkaloidler, Vinka Alkaloidleri ve Analogları, Podofilotoksin Türevleri, Taksanlar, 
Aktinomisinler, Antrasiklinler, Sitotoksik Antibotikler, Monoklonal Antikorlar, Retinoidler, 
Kamptotesin Analogları, Sinyal Transduksiyon Ġnhibitörleri, Projestinler, GnRH Analogları, Anti 
Estrojenler, Anti Androjenler, Enzim Ġnhibitörleri, Sitokinler, Koloni Stimüle Edici Faktörler, 
Ġnteferonlar ve Ġmmünosüpresif Ġlaçlar adlarıyla gruplandırılmaktadırlar. 

Ülkemizde üretim kısıtlılığı ve son iki yılda reçete edilme oranının azalması sebebiyle 
ticari değerini yitiren 13 preparatın ruhsatı iptal edilmiĢtir. Ülkemizde halen bunlardan 4 tanesinin 
endikasyon muadili mevcut iken, kalan 9 tanesinin birebir eĢdeğeri mevcuttur. Dolayısıyla bu iptal 
iĢlemleri neticesinde hastalarımızda mağduriyet oluĢmamıĢ bulunmaktadır. 

ĠEGM‘nün verilerine göre; kanser ilaçlarının yıllar itibarıyla satıĢ rakamları kutu sayısı 
ve gerçekleĢen fiyatları bazında Tablo 113‘de verilmektedir. (Veriler ilacın ecza deposundan 
eczaneye çıkıĢ rakamları olup nihai satıĢ rakamlarını yansıtmamaktadır.) 
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Tablo 113. Kanser Ġlaçlarının Yıllar Ġtibarıyla SatıĢ Rakamları 
(Kutu sayısı ve TL bazında) 

  Kutu 2004 Kutu 2005 Kutu 2006 Kutu 2007 Kutu 2008 Kutu 2009 

TOPLAM 1.648.715 3.126.818 3.659.018 4.061.582 4.314.364 4.695.187 

ĠTHAL 1.431.107 2.706.673 3.252.525 3.758.378 4.121.348 4.482.801 

ĠMAL 217.608 420.145 406.493 303.204 193.016 212.386 

              

  TL 2004 TL 2005 TL 2006 TL 2007 TL 2008 TL 2009 

TOPLAM 231.050.144 493.761.664 674.671.735 865.184.717 1.003.948.805 1.247.045.264 

ĠTHAL 227.923.264 488.918.326 669.839.326 860.027.755 999.287.847 1.235.455.936 

ĠMAL 3.126.880 4.843.338 4.832.409 5.156.962 4.660.958 11.589.328 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Yıllar itibarıyla incelendiğinde; kutu bazında yaklaĢık olarak üç kata yakın bir artıĢ 

bulunmaktadır. Yine yıllar itibarıyla satıĢ rakamları (TL bazında) incelendiğinde; yaklaĢık olarak 
altı kata yakın bir artıĢ tespit edilmektedir. Sağlık Bakanlığı ĠEGM tarafından, ilaç piyasası 
açısından on üç baĢlık altında izledikleri ilaç grupları içerisinde, en hızlı büyüyen ilaç grubunu 
kanser ilaçlarının oluĢturduğu ifade edilmektedir. Yetkililer tarafından ayrıca, bu rakamlara yurt 
dıĢından getirilen ilaçlara ödenen para eklendiğinde bir hayli yüksek bir meblağa ulaĢmanın söz 
konusu olduğu eklenmektedir.  

 

Ruhsat BaĢvuruları 
Halihazırda ĠEGM‘ne 34 firma 10 etkin maddede toplam 162 adet müstahzar için imal 

ve ithal statüde jenerik baĢvuruda bulunmuĢlardır. Bu ürünlerin ruhsatlandırılma süreci devam 
etmektedir. Ayrıca, 9 firma tarafından 11 etkin maddede 18 müstahzara ait orijinal baĢvuruda 
bulunulmuĢtur. Tamamı ithal olan bu baĢvuruların ruhsatlandırılma süreci devam etmektedir.  

 

Endikasyon DıĢı ve YurtdıĢı Kaynaklı Ġ laç Kullanımı 
Ülkemizde onaylanmıĢ endikasyonların dıĢında ve/veya standart dozların üstünde ilaç 

kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamıĢ ilaçların Ģahsi tedavi amacıyla yurt dıĢından 
getirtilerek kullanımı hususları ―endikasyon dıĢı ilaç kullanımı‖  (off label use) olarak 
adlandırılmaktadır.  

Henüz ruhsatlandırılmamıĢ ürünler için, 1262 sayılı Ġspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu‘nun Ek Madde-7‘sine göre ―Ticarete çıkmamak üzere araĢtırma, deneme veya Ģahsi 
tedavide kullanılmak üzere‖  Sağlık Bakanlığı tarafından reçete bazında kullanım izni 
verilmektedir. 

Ülkemizde mevcut ilaçlarla veya ruhsatlı endikasyonlarla tedavi seçeneği tüketilmiĢ olan 
hastalar için, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan genelgeler çerçevesinde baĢvuru formları 
oluĢturulmuĢtur. Tedavinin sorumluluğunu üstlenmiĢ hekimin müracaatı üzerine hastalık türüne 
göre komisyonlarda değerlendirme yapılmaktadır.  

BaĢvurunun bilimsel değer taĢıması söz konusu olduğunda ruhsatsız ilaçların Türk 
Eczacıları Birliği (TEB) aracılığı ile hastaya ulaĢtırılması sağlanmaktadır. 2005 yılında sosyal 
güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı‘nın yaptığı 
anlaĢmanın bir benzerini Sosyal Güvenlik Kurumu da gerçekleĢtirmiĢtir. 

Hastaların mağduriyet yaĢamaması için 2006 yılında TEB‘e ön ithalat izni verilmiĢtir. 
Böylelikle aylar itibarıyla oluĢabilecek reçeteler tahmin edilerek TEB tarafından ilaç hastaya 
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teslim edilmek üzere hazır halde bulundurulmaktadır. ĠEGM‘nin verdiği kullanım izni her gün 
düzenli olarak TEB‘e ulaĢtırılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığınca değerlendirilen ikinci bir baĢvuru Ģekli ise ruhsatlı endikasyonlar 
dıĢında yapılan müracaatlardır. Hastalık ile ilgili bütün tedavi seçenekleri tüketildiğinde çeĢitli 
bilimsel yayınlar taranmak suretiyle yararlı olabileceği düĢünülen ürünler ruhsatlarında yer alan 
endikasyonların dıĢında kullanılmak istenmektedir. Komisyon üyeleri bu baĢvuruları da bilimsel 
yönden değerlendirmeye tabi tutmakta, hasta için yarar umulduğunda kullanım izni verilmektedir.  

Bu kapsamlarda 2008 yılında 80 ayrı endikasyonda 3832 vakaya, 2009 yılında ise aynı 
endikasyonlar için 6317 vakaya izin verilmiĢtir. Bu vakalarda 35 etkin maddeye ait 45 müstahzar 
kullanılmıĢtır. 3832 vaka için 15.744.302 TL ve 6317 vaka için 16.022.465 TL Sosyal Güvenlik 
Kurumu ödemesi gerçekleĢmiĢtir.  

Geçtiğimiz 5 yıl içinde yurtdıĢı izni ile getirilen 4 etkin maddeye ait 9 müstahzara ruhsat 
verilmiĢ bulunmaktadır.  

 
Yetim Ġ laçlar 
Dünya Sağlık Örgütü 8000‘den fazla hastalığı ―Yetim Hastalık‖  olarak tanımlamıĢtır. Bu 

hastalıklar çoğunlukla ırksal veya bölgesel özellik göstermektedirler. Bu hastalıkların ilaçlarına da 
―Yetim Ġlaçlar‖  denilmektedir. Yetim kelimesinin kullanılmasının nedeni seyrek görülme sebebi 
ile ilgi azlığını iĢaret etmek içindir. 

Yetim Ġlaçlar az görülen hastalıklara karĢı geliĢtirilmiĢ, ticari değeri düĢük ilaçlardır. 
Onkolojik preparatlar da genellikle yetim ilaç sınıfında yer almaktadır. Üzerinde çalıĢılan bir yasal 
düzenleme ile az tüketilen ilaçların ülkemizde üretimi için teĢvikler oluĢturulması planlanmaktadır. 
Bu teĢvikler ruhsat prosedüründe hızlandırma, harç muafiyetleri, ürünün özelliğine göre 
muafiyetler (üretim yeri denetimi, analiz, biyoeĢdeğerlik, vb.), fiyat avantajı vb. Ģeklinde 
olabilecektir. 

 

8.1.2.Kanser Ġ laçlarının Ödeme Süreci (Sosyal Güvenlik Kurumunun Rolü) 
 
Ġ laç Ödeme Sistemi 
I . Ġ laçta Pozitif Liste 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)‘nun, bedelini ödeyeceği ilaçlar için pozitif liste 

mevcuttur. Pozitif listede bulunacak ilaçlar SGK tarafından belirlenir ve duyurulur. 
Pozitif listede yer alan ilaçların bedeli SGK tarafından ödenirken ilaç firmaları tarafından 

iskonto uygulanır. Bu iskonto kutu fiyatı 3,56 TL‘den az ilaçlar için % 4 bunun dıĢındaki ilaçlar 
için % 11‘dir. Ġskonto uygulamasında jenerik-orijinal ilaç ayırımı yapılmaz. Ġlaç firmalarının 
çeĢitli nedenlerle bu iskontoları arttırmaları mümkün olup, bu artıĢlar SGK tarafından kabul edilir. 

Pozitif liste ve iskonto ile ilgili kurallar devletin tüm kurumlarında aynen uygulanır. 
 

I I . Ödeme Komisyonu 
SGK sağlık yardımlarından yararlananların tedavilerinde kullanılacak ilaçları ve bu 

ilaçların uygulama esaslarını belirlemek üzere Ödeme Komisyonu ve Tıbbi ve Ekonomik 
Değerlendirme Komisyonu kurmuĢtur. Ödeme Komisyonu‘nun çalıĢma usul ve esasları bir 
yönerge ile belirlenir ve Yönerge SGK‘nın resmi internet sitesinde duyurulur. 

Bu komisyonlarda SGK ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, BaĢbakanlık 
Hazine MüsteĢarlığı, BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ile orijinal ve jenerik 
ilaç sektörü temsilcileri bulunur. 

Komisyona ilaç firmaları tarafından ilaçla ilgili yapılacak baĢvuruların esasları ―Ödeme 
Komisyonuna Yapılacak BaĢvuruda Sunulacak Dosya Hakkında Kılavuz‖  da belirtilir.  

Ayrıca firmalar dıĢında ilaçla ilgili yapılan baĢvurular da komisyonu yönerge‘de 
belirtilen görevleri arasında olmak koĢulu ile değerlendirmeye alınır. 
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Komisyonların çalıĢmaları sonucunda alınan kararlar tüm kamu kurumları tarafından 
aynen uygulanır. 

SGK‘nin bedelini ödediği en ucuz eĢdeğer ilaçtan daha ucuz olan ilaçlar komisyonların 
toplantı yapması beklenmeden incelenir ve her hafta duyurulur. Bu Ģekilde Kurum‘un bedelini 
ödediği en ucuz eĢdeğer ilaçtan daha ucuz olan eĢdeğer ilaçlar firmanın baĢvuru tarihinden itibaren 
en fazla bir haftalık bir süre içinde ödeme kapsamına alınabilir. 

 

I I I . Sağlık Uygulama Tebliği 
SGK‘nin, bedelini ödeyeceği ilaçlar ve ödeme kuralları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 

ile duyurulur.  
a) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için Kurum‘dan gelir ve aylık alanlar % 10, diğer 

kiĢiler % 20 oranında katılım payı öder. SUT‘ ta belirtilen durumlarda ilaçlardan katkı payı 
alınmaz. (Örneğin iĢ kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılar,  Kurumca 
finansmanı sağlanan kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, Sağlık Raporu ile belgelendirilmek 
Ģartıyla SUT eki ―Hasta Katılım Payından Muaf Ġlaçlar Listesi‖  nde yer alan ilaçlar gibi)  

b) Kurumca finansmanı sağlanacak bağıĢıklama hizmetleri kapsamında; Sağlık 
Bakanlığı GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı kapsamına dâhil olmayan aĢıların, Grip aĢısının, 
Pnömokok aĢısının, Hepatit A aĢısının bedelleri,  SUT‘ ta belirtilen hasta grupları için ödenir. 

c) Reçetelere ayaktan tedavide en fazla 4 cins ilaç ve her birinden bir kutu yazılabilir. 
(Bu kuralın istisnaları SUT‘ ta belirtilmiĢtir.) Yatan hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların 
hastane eczanelerinden verilmesi gereklidir. Hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar reçeteye 
yazılarak eczanelerden temin edilebilir. Yatan hasta reçetelerine en fazla 5 günlük ilaç yazılabilir. 
Bu ilaçlar için hasta katılım payı ödenmez.  

d) Bazı ilaçların reçeteye yazılabilmesi için Sağlık Raporu veya Sağlık Kurulu Raporu 
düzenlenmesi gereklidir. Sağlık Raporu tek uzman hekim, Sağlık Kurulu Raporu en az üç uzman 
hekim tarafından düzenlenir. 

e) Kurum bazı ilaçların bedelini yalnızca yatan hastada kullanıldığında öder. Bu ilaçlar 
SUT‘ ta bir liste halinde bulunur. 

f) Bazı özel hastalıklarda ilaç kullanımına iliĢkin özel düzenlemeler mevcuttur. (Örneğin; 
antiTNF, antidepresan ve antipsikotik ilaçlar, eritropoietin ve darbopoetin, kanser ilaçları, lipit 
düĢürücü ilaçlar gibi) 

g) Kurumun ―eĢdeğer ilaç uygulaması‖ ; temelde, sınırlandırılmıĢ bir terapotik eĢdeğerlik 
olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj 
formları arasında fiyat karĢılaĢtırması esasına dayanır. 

EĢdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken 
maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin  % 22 fazlasına kadarı dikkate alınır. En ucuz olarak fiyatı 
referans alınacak ilaçların eczacılar tarafından ulaĢılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas 
en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eĢdeğer ilaç grubuna 
dâhil olan ilaçlar arasından en az % 1 pazar payına sahip olması koĢulları gözetilir.  

Bu esasa göre, belirlenen eĢdeğer ilaç gruplarının her birinde belirlenen en ucuz fiyata 
% 22 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami bedel bulunur, hesaplanan kutu 
fiyatını aĢan kısmı Kurumca ödenmez. Sigortalı, Kurum‘un ödeyeceği bedelden daha pahalı bir 
ilacı almak isterse aradaki farkı öder. 

 

SGK Kanser Ġ laç Harcaması 
SGK‘nin kanser ilaçları için gerçekleĢen harcama verilerine bakıldığında;  
2009 yılı için gerçekleĢen toplam ilaç harcaması (13.583.239.524 TL) içerisinde kanser 

ilacı tahakkukuları (1.404.294.274 TL) payının % 10,34 olduğu tespit edilmektedir. 2010 yılının 
ilk 2 aylık verileri incelendiğinde ise; gerçekleĢen toplam ilaç harcaması (2.057.937.781 TL) 
içerisinde kanser ilacı tahakkukuları (229.998.586 TL) payının % 11,18 olduğu tespit 
edilmektedir(Tablo 114).  
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Tablo 114. 2009-2010 Yıllarına Ait Kanser Ġlacı SGK Tahakkuk Verileri 

Yıl SGK Kanser Ġlaçları 
Tahakkuku 
(TL) 

SGK Toplam Ġlaç  
Takakkuku 
(TL) 

Kanser Ġlacı 
Tahakkuklarının  
Toplam Ġçindeki Payı (% 
)* 

2009 Yılı 1.404.294.274 13.583.239.524 10,34 

2010 Yılı (Ġlk 2 Ay) 229.998.586 2.057.937.781 11,18 

*: Satır %si 
Kaynak: SGK Verileri 
 
 SGK‘nin 2009 yılı verilerine göre; kanser hastalığının SGK‘ya maliyeti 

hesaplandığında kanser hastalığına bağlı ilaç tahakkukunun toplam maliyetin % 76,2‘sini 
oluĢturduğu tespit edilmektedir.  

 
Tablo 115. 2009 Yılı SGK Kanser Hastalığı Maliyetleri Dağılımı, *: Kolon % si 

 Tutar                 (TL) %*  

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Ġlaç Tahakkuku 1.490.872.421 76,2 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Tedavi Tahakkuku 465.267.342 23,8 

 Kanser Hastalığının SGK'ye Toplam Maliyeti 1.956.139.763 100,0 

Kaynak: SGK Verileri 
 

8.1.3. Ġ laç Sektörü BakıĢ Açısından Kanser Ġ laçlarına EriĢim  
Ġlaç sektörü ile ilgili araĢtırmalarda dünyanın önde gelen kuruluĢlarından i3 Innovus, 

―Türkiye‘de Hastaların Kanser Ġlaçlarına EriĢimi Raporu‖nu hazırlamak üzere bir çalıĢma 
gerçekleĢtirmiĢtir. Rapor, AraĢtırmacı Ġlaç Firmaları Derneği (AĠFD)‘nin katkılarıyla Nisan 
2010‘da Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesinin ev sahipliğini yaptığı Kanserin Önlenmesi 
için Asya Pasifik Organizasyonu (APOCP) Kongresi‘nde tüm paydaĢlara sunulmuĢtur. 

Raporda kanser vakalarının sayısı, bu vakalardaki ortalama yaĢam süresi ve yeni kanser 
vakalarının arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve Türkiye‘de kanser tedavisinin, Avrupa ülkelerine 
kıyasla zorlukları bulunduğu, hastaların kanser tanısı aldıktan sonraki yaĢam sürelerinin 
Avrupa‘daki hastalara kıyasla daha kısa olduğu saptanmıĢtır. 

 

 
ġekil 184. Kanser Tedavisi Sonuçlarının Ülkelere Göre Dağılımı 
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Kaynak: Türkiye‘de Hastaların Kanser Ġlaçlarına EriĢimi Raporu, i3 Innovus 
 
Türkiye‘nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kanser ilaçlarına eriĢim bazında karĢılaĢtıran 

rapora göre: 
- Türkiye‘de kanser tedavisinin sonuçları, karĢılaĢtırılan Avrupa ülkelerinden çok daha 

geridedir. Bu durum, Türkiye‘deki kanser hastalarının Avrupa‘dakiler kadar yüksek bir sağkalım 
Ģansına sahip olmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

- Sağkalımı olumsuz etkileyen faktörler, ülkeler arası farklılıkları açıklayabilmektedir. 
Bunlardan baĢlıcaları: 

 Geç tanı 
DüĢük hasta farkındalığı 
Yetersiz uzman sayısı 

 Tedaviye geç eriĢim 
Ruhsatlandırma ve geri ödeme süreçlerinin AB ve ABD‘ye kıyasla uzun olması 
Ġyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasyonu sebebiyle yaĢanan gecikmeler 
Klinik araĢtırmalar için gerekli yasal düzenlemelerin eksikliği 

 Varolan tedavi seçeneklerine kısıtlı eriĢim 
Rapor ve reçeteleme koĢullarındaki kısıtlamalar 
Uzman kısıtlaması 

 Ülkeye özgü kanser nedenleri (ör: sigara tüketim oranı vb.) 

 Genetik özellikler 
- Türkiye‘de Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırma baĢvurularını en fazla 210 takvim günü 

(saat durdurumları hariç) içinde sonuçlandırılmasını öngörülmektedir, ancak AIFD üyelerinden 
elde edilen veriler onkoloji ilaçlarında bu sürenin ortalama 448 gün (saat durdurumları hariç) 
olduğunu göstermektedir. 

- Bu sürenin Mart 2010‘dan itibaren uygulamaya konulan Ġyi Üretim Uygulamaları 
(GMP) sertifikasyon süreci ile 6–12 ay daha uzayacağı öngörülmektedir. 

- Tüm bu sürece ek olarak hastaların ilaca eriĢebilmesi için, yaklaĢık 12-15 ay süren 
ilacın geri ödeme listelerine alınma sürecinin de tamamlanması gerekmektedir. 

- Sonuç olarak Türkiye‘de ilk baĢvuru tarihinden itibaren ilaca eriĢim 3-4 yıl 
sürebilmektedir. 

- 2010 OECD verilerine göre Türkiye‘de kiĢi baĢı sağlık harcaması 767 dolar olup, 
OECD ülkelerinde ortalama kiĢi baĢı sağlık harcaması 3060 dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Aynı 
zamanda Türkiye‘de sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı % 6 olup, bu oran  % 9 olan 
OECD ortalamasının altındadır. 

- Türkiye‘de kanser harcamalarının toplam sağlık harcamalarındaki payı % 6 olup, bu 
oran diğer geliĢmiĢ ülkelerdeki oranla benzerlik göstermektedir. Ancak Türkiye‘de kiĢi baĢı sağlık 
harcamasının ve sağlık harcamalarının GSMH içindeki payının düĢük olması sebebiyle, 
Türkiye‘de kiĢi baĢı kanser harcaması 33 avro iken, Avrupa‘da bu değer ortalama 148 avro olarak 
tahmin edilmektedir. 

- Hastaların büyük Ar-Ge yatırımları sonucu geliĢtirilen yeni kanser ilaçlarına eriĢiminin 
artırılması için kansere kaynak oluĢturacak yeni modeller geliĢtirilmesi tavsiye edilmektedir. 

8.1.4. Merkezi Kemoterapi Ġ laç Hazırlama Ünitesi 
Onkoloji hastanelerinde, kanser tedavisi amacıyla kullanılan ilaçların, hastaya özel 

dozlarda, özel donanımlı yerlerde, konusunda uzman kiĢilerce hazırlanması gerekmektedir. Yurtiçi 
ve yurtdıĢında yapılan bilimsel çalıĢmalarda, klasik hazırlama yöntemleri ile her klinikte ayrı ayrı 
ilaç hazırlandığında çok ciddi hatalar oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Bu hatalar, yanlıĢ dozda ilaç 
hazırlanması, yanlıĢ etiketleme sonucu ilaçların ya da hastaların karıĢtırılması, ilaca özel hazırlama 
tekniklerinin bilinmemesinden ve uygun çözücülerin kullanılmamasından kaynaklanan yanlıĢ ilaç 
hazırlamalarıdır. Sitotoksik (hücre öldürücü) etkiye sahip bu ilaçların, hastaya uygulanacak dozu 
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çok hassas olarak belirlenmeli ve hazırlanması sırasında uygun teknik malzemeyle hazırlanması 
zorunludur. Aksi takdirde kanser ilacı, hazırlayan eczacıya zarar verdiği gibi, dozda hata yapılması 
da hastaya etkisiz bir tedavi ya da yüksek toksik etkili bir tedavi yapılmasına neden olmaktadır. 
Yan etkiler daha Ģiddetli olmakta, allerjik reaksiyonlar daha sık görülmektedir. Ġlaçların 
hazırlanması kadar hazırlanan son ürünün uygun dokümante edilmesi, ürün üzerinde hastaya ait 
bilgilerin, dosya numarasının, hazırlanan ilacın adının, miktarının, hazırlanma ve verilme 
zamanının, hazırlama personelinin dikkat etmesi gereken hususlar ile kim tarafından 
hazırlandığının, uygulama personelinin dikkat etmesi gereken hususlar ile kim tarafından 
uygulandığının, nerede uygulandığının, hangi Ģartlarda saklanması, nasıl atılması gerektiğinin ürün 
etiketinde olması gerekmektedir.  

Uygulama aĢamasında hazırlama biriminden gelen ilacın, hasta ile eĢleĢtirilmesi ile 

ilacın farklı hastaya verilmesinin engellenmesi gerekir. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların 

hücre öldürücü etkiye sahip olması nedeniyle bu ilaçların hastanelerin farklı kliniklerin de 

hazırlanması, güçlü etkiye sahip ilaçların personele, hastane yüzeylerine bulaĢma riskini 

arttıracağından, hastanenin tek bir noktasında hazırlanması hayati öneme sahiptir. Kemoterapi 

ilaçları Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerinde, konusunda uzmanlaĢmıĢ eczacı ve 

eczacı teknisyenlerince hazırlanmalıdır. Hazırlamanın tüm aĢamalarını dijital olarak dokümante 

edebilecek yazılımlar kullanılmalıdır. Bu yazılımlar aracılığı ile hasta ve reçetenin Merkezi 

Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerine gelmesinden, kullanılan ilacın vücudundan atıldığı zamana 

kadar, basamak basamak kontrol noktaları takip edilebilmelidir. Örneğin olası hekimin yazım 

hataları, raporlama hataları, reçetenin yazılıma giriĢ hataları, ilacın teminindeki hatalar, hazırlama 

hataları, ambalajlama hataları, stabiliteyi etkileyebilecek hatalar ve uygulama hataları yazılımlar 

sayesinde kontrol edilebilmelidir. Bu Ģekilde oluĢabilecek sorunlar ortadan kaldırılabilecektir. 

Bu tip yüksek etkili ilaç hazırlamalarda, ilacı dıĢ çevreden izole edebilecek kapalı 

sistemler kullanılmalı, ilaç hastaya uygulanırken kullanılan sistemlerde de kapalılık mutlaka 

zorunlu tutulmalıdır. Yüksek etkili olan bu ilaçların hastaya verilme hızı, tedavinin etkinliği ve yan 

etkinin Ģiddeti ile yakından ilgilidir. Kanser ilaçları mutlaka otomatik pompa gibi hızı hassas 

olarak kontrol edilebilen sistemlerle hastaya verilmelidir. Ayrıca lateks kontrollü infüzyon 

pompaları ile evde tedavi için tasarlanan ve kullanılan pompalar, ilaç bitiminden sonra hastaneye 

geri getirilebilmelidir. Aksi takdirde içerisinde kalıntı ilaçla beraber, hasta tarafından Ģehir 

çöplüğüne atılmaktadır. Bu da ciddi çevresel kirliliğe neden olmaktadır.  

Kapalı sistemlerle hazırlanmayan ilaçların hastadan arta kalan kısımlarının güvenli 

korunması mümkün değildir ve günümüzde atılmaktadır. Birim fiyatları çok yüksek olan ve büyük 

oranda ithal olan bu ilaçlar, merkezileĢmiĢ ilaç hazırlama ünitelerinde,  kapalı sistemlerle 

hazırlandığında kalan ürünler bir sonraki ilgili hastada kullanılabilir. Bu Ģekilde ciddi bir kazanım 

sağlanabilir. Halen ülkemizde kemoterapi ilaçları kutu bazında faturalandırılmaktadır. Ancak 

merkezi üniteler de, kapalı sistemlerle hazırlanan ilaçların faturalandırılmasında bu yöntem, 

mililitre birim fiyat hesaplaması Ģeklinde değiĢtirilebilir. Bu Ģekilde milli gelirimizin israfı ve 

yurtdıĢına çıkıĢı ciddi Ģekilde azaltılabilir. Hastanelerin farklı birimlerinde, çoklu noktada bu 

ilaçlar hazırlandığında, personel koruyucu malzemelerin sarfiyatı da, merkezi sistemlere göre daha 

fazla olmaktadır. Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerinde sorumlu olan eczacı hastalara 

kendilerine verilen ilaç ve tedavi hakkında, özellikle kanser ilaçlarında sıklıkla görülen yan etkiler 

konusunda rehberlik hizmeti vermekten sorumlu tutulmalıdır. 2010 yılında Sağlık Bakanlığının 

yayınladığı ve yenidoğan ünitelerinin olduğu yerde mutlaka Total Parenteral Nutrisyon ünitesinin 

olması zorunluluğuna benzer, kemoterapi uygulaması yapan her hastanenin bu standartlarda 

Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerine sahip olması gerekliliği üzerinde durulabilir. Bu 

üniteleri kurma imkân veya hasta yoğunluğu olmayan birimlerin, var olan merkezlerden hizmet 

alımı yolu ile ilaçlarını temin etmeleri zorunlu hale getirilebilir. 
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ÖZET VE SONUÇLAR: 
Ülkemiz mevzuatı açısından aĢağıdaki alanlarda yapılacak iyileĢmeler bu ilaçların sağlık 

sistemine erken kazandırılması açısından önem taĢıyacaktır: 
• Gerçek hastalık yükünün doğru olarak değerlendirilebilmesi için kanserle iliĢkili kayıtların 

(ilaç ve diğer tedavi harcamaları) geliĢtirilmesi  
• Kanser ilaçlarına eriĢiminin AB ve ABD ile eĢ zamanlı hale getiri lmesi 
- Ġlaçların ruhsat sürecinin mevzuat ile uyumlu olarak hızlandırılması. Ürünlerin 

ruhsatlandırıldığı ve ödendiği endikasyonların, Avrupa ve dünyadaki uygulamalara paralel 
olması 

- Yetim ilaç statüsünün netleĢtirilerek, ruhsat ve ödeme süreçlerinde bu ilaçlara öncelik 
verilmesi 

- Ruhsatlandırma ve ödeme süreçlerinin/uygulamalarının Ģeffaflık ve öngörülebilirliğinin 
arttırılması 

- GMP denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi için sürenin 
kısaltılmasına yönelik iyileĢtirmeler yapılması 

- Kanser hastalığının önceliği çerçevesinde, kanser ilaçları için ruhsat ve ödeme süreçlerinin 
kısaltılmasına yönelik yeni metotların geliĢtirilmesi  

- Gerekli yetiĢmiĢ insan gücünün temini (eğitim, teĢvik vs.) konusunda planlamalar yapılarak 
uygulanması  

- Onkoloji DanıĢma Komisyonu‘nun toplanma sıklığı ve sayısının artırılması 
• Sosyal güvenlik sistemi açısından yapılan değerlendirme perspektifinde kanser tedavisinde 

yeni nesil ilaçların getirdiği tıbbi değerin yanısıra, bu ilaçların önemli bir bölümü için göz ardı 
edilmemesi gereken bir diğer özellik de, tedaviden daha iyi yarar sağlayacak olan hastaların 
moleküler veya histolojik metotlarla daha iyi tanımlanmasının mümkün olmasıdır. 

• Onkoloji alanında klinik çalıĢmaların onay süreçlerinin hızlandırılması büyük önem 
taĢımaktadır.  

• Türk ilaç firmalarının, dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret göstermesi,  
AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢtırmalarına ve ihracata önem vermeleri gerekmektedir. 

• Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

Onkoloji hastanelerinde, kanser tedavisi amacıyla kullanılan ilaçların, hastaya özel 
dozlarda, özel donanımlı yerlerde, konusunda uzman kiĢilerce hazırlanması gerekmektedir. Bu 
amaçla ―Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Üniteleri‖nin hizmete sunulmasının faydalı olacağı 
açıktır. Bu üniteler çok sayıda yararlarının yanında, ilaç israfının önlenmesi konusunda da 
ülkemize katkı sağlayacaktır. 

Kemoterapi uygulaması yapan her hastanenin belli standartlarda Merkezi Kemoterapi 
Ġlaç Hazırlama Ünitelerine sahip olması gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Bu üniteleri kurma 
imkânı veya hasta yoğunluğu olmayan birimlerin ise var olan merkezlerden hizmet alımı yolu ile 
ilaçlarını temin etmeleri mümkün olabilir. 
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1. Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
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Gazete 
3. 25.06.2010 Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı (Sağlık 

Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü sunumu) 
4. Endikasyon DıĢı Ġlaç Kullanımı Kılavuzu (www.iegm.gov.tr) 
5. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü verileri 
6. Türkiye‘de Hastaların Kanser Ġlaçlarına EriĢimi Raporu, i3 Innovus 
7. 20.10.2010 Tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı 

(AraĢtırmacı Ġlaç Firmaları Derneği sunumu) 
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8. Uzm. Ecz. Ahmet Sami BOġNAK, Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitesi Hazırlama 
Konulu Bilgi Notu.  

 

8.2. KANSER VE SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU UYGULAMALARI  
8.2.1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mevzuatı ve ĠĢleyiĢi 
Türkiye‘de ―Sosyal Güvenlik Reformu‖ kapsamında sosyal güvenlik kurumları (Emekli 

Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu) 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanun ile tek 
çatı altında toplanarak, sosyal sigortacılık iĢlemlerinin ve genel sağlık sigortasının 
yürütülmesinden sorumlu olan ―Sosyal Güvenlik Kurumu‖ kurulmuĢtur.  

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kiĢileri güvence altına alacak, 
sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay eriĢilebilir, aktüeryal (sigorta risklerine ve 
istatistiklere dayanan) ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaĢ standartlarda bir sosyal güvenlik 
sisteminin gerçekleĢtirilmesi amacıyla kurulmuĢ olan Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun görevleri 
5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Ģunlardır: 
1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal 

güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak. 
2. Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kiĢileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, 

haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaĢtırmak. 
3. Sosyal güvenliğe iliĢkin konularda; uluslararası geliĢmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve 

uluslararası kuruluĢlar ile iĢ birliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleĢmelerine iliĢkin gerekli çalıĢmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ 
uluslararası antlaĢmaları uygulamak. 

4. Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iĢ birliğini sağlamak.  
5. Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak. 

 
Bugün itibarıyla SGK, ―VatandaĢ odaklı hizmet anlayıĢı içinde etkin, süratli ve kaliteli 

sosyal güvenlik hizmeti sunan, toplumun güvenine sahip ve aktüeryal dengelerini sağlamıĢ, saygın 
bir kurum olmak‖ Ģeklinde vizyonunu belirlemiĢ bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilebilmesi için 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı 
―Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‖ Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde kabul 
edilmiĢtir. Bu Kanun‘un amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kiĢileri 
güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kiĢileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan 
yararlanma Ģartları ile finansman ve karĢılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve 
genel sağlık sigortasının iĢleyiĢi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.  

SGK yapılanması içinde Genel Sağlık Sigortası iĢlemlerini yürütmek üzere ―Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü‖ oluĢturulmuĢtur. SGK ana hizmet birimlerinden birisi 
konumunda olan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (GSSGM)‘nün görevleri; 
• Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgi li konularda verilen görevleri 

yapmak, 
• Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu 

idareleriyle kiĢisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir Ģekilde 
uygulanmasına katkı sağlamak, 

• Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve iĢverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından 
doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletiĢim araçları ile bilgilendirmek, 

• Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliĢtirmek,  
olarak düzenlenmiĢtir. 
Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile hedeflenen amaç; 

Türkiye‘de sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması, eriĢimin kolaylaĢtırılması, herkesin eĢit Ģekilde 
yararlanması, sürdürülebilir bir sağlık sigortası sistemi kurulmasıdır. 
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Reform ile dünyadaki örneklerinden farklı olarak tek bir mevzuat kapsamında tüm 
vatandaĢların ve Türkiye‘de ikamet eden diğer kiĢilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması 
ve sağlıkta temel teminat paketi ile kapsamlı bir sağlık yardımı hizmeti verilmesi 
hedeflenmektedir.  

 

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı 
5510 sayılı Kanun ile; 
- Türkiye‘de ikamet eden tüm vatandaĢlar ile Türkiye‘de çalıĢmakla birlikte iĢi 

gereği baĢka bir ülkede görevlendirilen kiĢiler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler, 
- Sığınmacı ve vatansızlar,  
- Türkiye‘de oturma izni almıĢ ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaĢları,  
Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıĢtır.  
 

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma ġartları 
- Son 1 yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının 

olması, 
- 60 günden fazla prim ve prime iliĢkin her türlü borcun bulunmaması,  
- Ġsteğe bağlı sigortalı ve Türkiye‘de oturma izni olan yabancılar için 30 gün 

genel sağlık sigortası prim gün sayısının yanında prim ve prime iliĢkin her türlü borcun 
bulunmaması gerekmektedir. 

Ancak; 
- 18 yaĢının altındaki kiĢilere sunulan sağlık hizmetlerinde, 
- Acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinde, 
- BulaĢıcı hastalıkların tedavisinde, 
- ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarında, 
- KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve insan sağlığına zararlı madde 

bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinde, 
- Analık hallerinde, 
- Tıbben baĢkasının bakımına muhtaç kiĢilere sunulan sağlık hizmetlerinde, 
- Afet ve savaĢ hali ile grev ve lokavt hallerinde, 
prim gün sayısı ve prim borcuna bakılmaksızın sağlık hizmeti sunulur. 
 

Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 63‘üncü 

maddesinde; genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin; 
 Sağlıklı kalmalarını, 
 Hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, 
 ĠĢ kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen 

sağlık hizmetlerinin karĢılanmasını, 
 ĠĢ göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını, temin etmek 

amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri aĢağıda belirtilmiĢtir: 
- KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve insan sağlığına zararlı madde 

bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 
- KiĢilerin hastalanmaları halinde yapılan ayakta ve yatarak tedaviler, 
- Analık sebebiyle yapılan ayakta ve yatarak tedaviler, 
- Ağız ve diĢ sağlığı hizmetleri ile 18 yaĢından küçük kiĢilerin ortodontik diĢ 

tedavileri, 
- 23 ile 39 yaĢ arası kadınlarda üreme yöntemi tedavilerinin belirli miktarları. 
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Finansmanı Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri 
- Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti, 

- Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen ya da tıbben sağlık hizmeti 
olarak kabul edilmeyen hizmetler, 

- Yabancı ülke vatandaĢlarının genel sağlık sigortası kapsamına girdiği tarihten 
önce mevcut olan kronik hastalıklarının tedavileri. 

 
Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı 

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler tarafından ödenecek tutarı ifade etmektedir. 

5510 sayılı Kanun ile; 
• ĠĢ kazası ile meslek hastalığı halleri, 

• Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri, 
• Afet hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri, 

• Aile hekimi muayeneleri, 
• KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 

• Kronik hastalıklar ile hayati önemi haiz protez ve ortezler, 
• Kontrol muayeneleri, 

• Organ, doku ve kök hücre nakli, 
dıĢındaki sağlık hizmetlerinden asgari ücretin % 75‘ ini aĢmayacak Ģekilde belirli 

oranlarda katılım payı alınması öngörülmüĢtür. 
 

YurtdıĢında Tedavi 
5510 sayılı Kanun ile; Türkiye‘de tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kiĢilerin ayrım 

yapılmaksızın yurtdıĢına tedaviye gönderilmesine ve ülkemizde yapılamayan tetkiklerin yurt 
dıĢında yaptırılmasına imkân sağlanmıĢtır. 

 
Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması 

Sağlık hizmetleri özel ve resmi sağlık hizmeti sunucuları ile yapılacak sözleĢmeler 
yoluyla sağlanmaktadır.  

Genel Sağlık Sigortalıları sözleĢmeli kamu ve özel sağlık hizmeti sunucularından 
istediklerine müracaat edebilmektedirler. 

SözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ve vakıf üniversiteleri belirli bir tavan 
oranında kiĢilerden ilave ücret talep edebilmektedirler. 

Acil hallerde sözleĢmesiz sağlık kuruluĢlarına yapılan müracaatlarda tedavi bedelleri 
karĢılanmakta olup, bu durumda, sözleĢmeli ve sözleĢmesiz sağlık kuruluĢları tarafından ilave 

ücret alınmamaktadır. 
Koruyucu sağlık hizmetleri, Genel Sağlık Sigortası ile ilk defa sağlık sigortası 

kapsamına alınmıĢ olunup; bağıĢıklamaya yönelik sağlık hizmetleri ve erken tanı ve tedaviye 
yönelik sağlık hizmetleri SGK tarafından karĢılanmaktadır. 

 
Ġ lave Ücret Uygulaması 

Kurumumuzla sözleĢmeli vakıf üniversiteleri dâhil özel sağlık hizmeti sunucularınca 
hastalardan ilave ücret alınabilmektedir. 5510 sayılı Kanun ile ilave ücrete sınır getirilmiĢ olup 

tavan oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiĢtir. 
Ancak, ilave ücret alınmaksızın karĢılanan sağlık hizmetleri aĢağıda sıralanmıĢ 

bulunmaktadır: 
- Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan 

sağlık hizmetleri,  
- Yoğun bakım hizmetleri, 
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- Yanık tedavisi hizmetleri, 
- Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
- Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,  
- Organ, doku ve hücre nakilleri,  
- Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi iĢlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
- Diyaliz tedavileri, 
- Kardiyovasküler cerrahi iĢlemleri. 
 
Bu hizmetlerin ücretsiz ve ilave ücret ödemeden temininin ancak SGK ile sözleĢmeli 

olan sağlık hizmeti sunucuları için geçerli olduğu hususu akılda tutulmalıdır. Ayrıca, üniversite 
hastanelerinde de hekim seçimi uygulanırsa, yine döner sermayeye ek ücret yatırılması 
gerekmektedir.  

 

Otelcilik Hizmetleri ve Ġstisnai Sağlık Hizmetleri 
SGK ile sözleĢmeli sağlık kurum ve kuruluĢlarınca otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık 

hizmetleri için Kurumca belirlenen bedellerin üç katına kadar ilave ücret alınabilmektedir. 
 

Sağlık Hizmetlerinin Bedelleri 
Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kiĢilere ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek 

giderlerinin bedelleri ile finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin bedellerini belirlemeye ―Sağlık 
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu‖  yetkili kılınmıĢtır.  Komisyon, ÇalıĢma ve Sosyal Güvelik 
Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığını, 
Hazine MüsteĢarlığını temsilen birer üye ve Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen iki üyeden 
oluĢmaktadır.  

 
 

Ödeme Yöntemleri  
Sağlık hizmetlerinin karĢılanmasında üç tür ödeme yöntemi uygulanmaktadır: 
1. Hizmet baĢı ödeme yöntemi 
2. Tanıya dayalı iĢlem (paket) üzerinden ödeme 
3. Ayaktan tedavide baĢvuru baĢına ödeme yöntemi 
 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 
5510 sayılı Kanun çerçevesinde; 
- Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin, 
- Yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usullerinin, 
- Bu hizmetlere iliĢkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca 

belirlenen ödenecek bedellerin,  
bildirilmesi amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayımlanmaktadır.  
Son SUT, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. 

 

8.2.2. Kanserli Hastalarda SGK Uygulamaları 
Yukarıda verilen SGK mevzuatı ve uygulamaları ıĢığında kanser hastalığı özelinde SGK 

uygulamaları gözden geçirilecek olursa; 
 
5510 sayılı Kanun kapsamı ile;  
- KiĢilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kiĢiye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri, 
- Ġnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri, 
genel sağlık sigortası kapsamına alınmıĢtır. 
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2008 SUT ile 01.10.2008 tarihinden itibaren; 
1) ―Kadınlarda meme kanseri tarama programı‖  kapsamında 50-69 yaĢ arası kadınlara; 
- Her yıl yapılacak muayene, 
- 2 yıl aralıklarla yapılacak mammografi çekimi, 
- Gerek görülen vakalarda meme ultrasonografisi,  
2 ) “Kadınlarda serviks kanseri tarama programı‖  kapsamında 20 yaĢ üstü kadınlara; 
- Her yıl yapılacak muayene + pap smear tetkiki, 
- Gerekli görülen vakalarda kolposkopi tetkiki,  
3) Kolorektal kanserler için 50-74 yaĢ arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak olan 

―dıĢkıda gizli kan tetkikleri‖ , 
4) Prostat kanserleri için 50 yaĢ üstü erkeklere her yıl yapılacak olan ―PSA tetkikleri‖  
kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamında Kurumca (SGK) karĢılanmaya 

baĢlanılmıĢtır. 
Ancak; KETEM tarafından kanser erken tanısı kapsamında yapılan tarama amaçlı 

iĢlemler, Sağlık Bakanlığı ile mutabakat sonucu yayımlanan 2010 SUT‘ ta, kiĢiye yönelik koruyucu 
sağlık hizmeti kapsamından çıkarılmıĢtır. Söz konusu tarama amaçlı iĢlemler, KETEM‘ ler 
tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edilmekte olup, SGK tarafından Sağlık Bakanlığı‘na 
verilen global bütçe içerisinde yer almaktadır.  

Tarama amaçlı olmayan kanser erken tanısına yönelik tüm iĢlemler SGK tarafından 
karĢılanmaktadır. (Tablo 116)  

 
Tablo 116. SGK Tarafından KarĢılanan, Kanser Erken Tanısına Yönelik ĠĢlemler 
(Tarama Amaçlı Olmayan ) 

SUT Kodu ĠĢlem Adı 

620.240              Kolposkopi 

801.590      Mammografi (tek meme)  

803.430            Meme US (bilateral) 

803.440       Meme US (unilateral) 

903.220  Prostat spesifik antijen (PSA) 

905.930  Gaitada gizli kan aranması 

909.340   Servikal veya vajinal sitoloji  

Kaynak: SGK Verileri 
 
Kanser hastalarının her türlü tedavileri (kemoterapi, radyoterapi, cerrahi müdahale vb.) 

SGK tarafından karĢılanmaktadır. 
01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 SUT doğrultusunda; hematolojik veya 

onkolojik malignensi bulunan kiĢilerden, ayakta tedavide muayene katılım payı alınmamaktadır.  
Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri tarafından 

kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep 
edilmemektedir. 

Ayrıca, 2010 SUT ile kanser hastalarının yerleĢim yeri dıĢına yapılan sevklerinde istisnai 
düzenleme yapılmıĢ ve 01.04.2010 tarihinden itibaren; kanser tedavisi ve/veya kontrolü için 
yerleĢim yeri dıĢına yapılan sevklerde, tedavinin sağlandığı en yakın yere sevk Ģartı 
uygulanmaksızın hastanın sevk edildiği yerleĢim yeri esas alınarak yol gideri ödenmeye 
baĢlanılmıĢtır.  

Ayaktan tedavilerde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılan onkolojik ön 
tanı / tanı konulmuĢ hastalıklara iliĢkin sağlık hizmet bedelleri, vaka baĢı ödeme uygulamasına 
dahil edilmemiĢtir ve hizmet baĢına ödeme yöntemi ile ödenmektedir. 
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Sintigrafi, SPECT, PET, vb. iĢlemlerin tekrarlarında uygulanan 180 gün 
sınırlandırmaları,  2010 SUT ile kaldırılmıĢtır. 

Sadece; PET çalıĢmasının tekrar yapılabilmesi için bir önceki PET çalıĢmasından sonra 
asgari 3 (üç) ay süre geçmiĢ olma Ģartı aranmaktadır. Ancak kanser tedavisi yanıtının belirlenmesi 
amacıyla ve nüks Ģüphesi nedeniyle erken dönemde yapılacak PET çalıĢmaları için bu Ģart 
aranmamaktadır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
  5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘yla genel sağlık 

sigortasına iliĢkin olarak; 
• Kapsama alınan kiĢilerin, aynı sağlık hizmetlerinden eĢit Ģekilde yararlandırılması, 
• ÇağdaĢ sağlık anlayıĢı benimsenerek, kiĢilerin hasta olduktan sonraki tedavilerine ait 

bedellerin ödenmesinin yanında, hasta olmalarını önlemeye yönelik koruyucu sağlık 
hizmetlerinin kapsama alınması, 

• 18 yaĢ altı çocukların, anne veya babalarının genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesine ve 
30 günlük genel sağlık sigortası primi ödenmiĢ olmasına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılmaları, 

• Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmeti olarak kabul edilmeyen hizmetler ile estetik amaçlı 
hizmetler dıĢındaki tüm sağlık hizmetlerinin sağlık teminat paketi içinde yer alması, 

• Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kiĢilerin ikamet yeri dıĢına sevki halinde; yol parası, 
zaruri masraf ve refakatçi giderlerinin ödenmesi,  

     öngörülmüĢtür. 
Kanser hastalığı özelinde hastalarımızın hizmete eriĢimini artıracak özel önlemler 

alınmıĢ bulunmakta ve yenilenen SUT vasıtasıyla her geçen gün iyileĢtirmeler yapıldığı 
gözlenmektedir. Ancak, özel hastanelerde kanserli hastaların ayakta tedavilerinde muayene katılım 
payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri tarafından kanser 
tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep edilmemesi 
hususlarına rağmen, kanser tanısı ile hastaneye kabulden sonra ilave ücretlerin özel sağlık hizmet 
sunucularınca hastadan talebi bir realitedir. Bu çeliĢkinin nereden kaynaklandığının (otelcilik 
hizmetleri, konsültasyon ücretleri vb.) araĢtırılarak giderilmesi konusunda gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. 

Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) 
SGK tarafından Sağılık Bakanlığı‘na ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece 
KETEM‘ lerce ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin 
mağduriyeti açısından uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 

 KETEM‘ lere ödenen bütçenin global bütçe dıĢına alınması haricinde, tarama amaçlı 
iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında da (belediyelerin veya özel hastanelerin bile tarama yapmasına izin 
verecek Ģekilde) ödemeye alınması gerekmektedir. Ancak, tarama hizmeti alınan sağlık hizmeti 
sunucuları için belirli standartların Sağlık Bakanlığınca geliĢtirilmesi ve ayrıca merkezi KETEM 
veri tabanına bilgi aktarımının sağlanması gerekmektedir. Bu standartları ve Ģartları sağlayan 
merkezlerde tarama maksatlı yapılan tetkiklerin geri ödeme kapsamına alınması uygun olacaktır. 

 Ayrıca, hastanelerimizde (devlet, özel ve üniversite hastaneleri) tarama yapılmak amacı 
ile istenecek tetkiklerin ödenmesinin sağlanması amacı ile, tanının mevzuata uydurulması yani 
kanser ön tanısı girilmesi gibi uygulamalara ve sonuç olarak da istatistiksel anlamda yanlıĢ verilere 
yol açılabileceği hususu göz önünde tutulmalıdır. SGK tarafından sonuçta zaten ödenmekte olduğu 
düĢünülen paranın yanlıĢ yollara ve verilere sebebiyet vererek yanlıĢ bilgilere götürdüğünden 
endiĢe duyulmaktadır.  

Hastalarımızın böylesine acil tedavi gerektiren bir hastalık konusunda özel sağlık 
hizmeti sunucularından da etkin bir Ģekilde yararlanabilmelerinin sağlanması için ilgili Kurumca 
sigortalılarının bilgilendirmelerinin sağlanması gerekmektedir. 
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Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan tebligatların kanser tanısı, tetkiki ve tedavisi ile 
ilgili uygulamaları içeren bölümlerinin sağlık hizmet sunucularında halkın göreceği ve dikkatini 
çekeceği yerlere asılarak duyurulması zorunlu hale getirilmelidir.   

 

KAYNAKLAR: 
1. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Dr. Hüseyin ÖZBAY Sunumu, Nisan 2009 
2. 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı ―Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu‖  
3. 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı ―Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‖  
4. 25.06.2010 Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Dr. Hasan 

ÇAĞIL (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) Sunumu 
5. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Veri leri 
 

a. TÜRKĠYE’DE KANSER HARCAMALARI VE MALĠYET ETKĠNLĠK 
ÇALIġMALARI  

Dünyada ve Türkiye‘de kanser hastalığının hızla yaygınlaĢması, Türkiye gibi birçok 
ülkede hastalığın daha çok ilerlemiĢ evrelerde fark edilmesi, önleyici politikaların yetersiz kalması, 
toplum sağlığını yaĢam kaybı, kaliteli yaĢam yıllarında azalma gibi konularda olumsuz 
etkilemektedir.  

Ayrıca kanser hastalığının önemli bir ilaç ve tedavi maliyeti gerektirmesi, sağlık 
sisteminin finansman yapısını ve sunum kalitesini orta ve uzun dönemde olumsuz yönde 
etkileyecek önemli bir risk unsuru oluĢturmaktadır. Tüm dünyada kanser insidansında (yeni vaka) 
ve mortalite hızlarındaki (ölüm) artıĢ, kansere ayrılan kaynaklarda da artıĢları beraberinde 
getirmiĢtir. Nitekim toplam harcama düzeyi açısından AB ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında, 
Türkiye‘nin doğrudan kanser tedavisine yönelik en fazla harcama yapan ilk altı ülke içinde yer 
aldığı görülmektedir. 

Kanser harcamaları ile ilgili değerlendirmeye geçmeden önce dünyada ve Türkiye‘de 
artan sağlık harcamalarının genel yapısı ve temel problemler üzerinde durmak gerekmektedir. 

 

8.3.1. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Harcamaları 
Dünyada ve Türkiye‘de sağlık harcamaları artmaktadır. OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development - Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü ) 2009 yılı 
verileri baz alındığında ülkelerin kiĢi baĢı sağlık harcamalarının son 10 yıllık dönemde ortalama 
% 4,1 oranında arttığı görülmektedir. Bu artıĢ aynı dönemde Türkiye‘de % 9 ile daha yüksek 
oranda çıkmaktadır. KiĢi baĢı kamu sağlık harcamaları açısından bakıldığında bu oranlar sırasıyla 
%  4,3 ve % 11 oranlarında çıkmaktadır. Bu artıĢ sağlık harcamalarını Türkiye dâhil birçok ülkede 
kamu harcamaları içinde sosyal güvenlik ve sosyal korumadan sonra ikinci büyük harcama alanı 
haline getirmiĢtir.  

Bu çerçevede, 2000‘ lerin baĢında Türkiye‘de GSYĠH‘ye oran olarak % 3‘ ler düzeyinde 
olan kamu sağlık harcamaları 2009 yılında % 5‘ ler düzeyine çıkmıĢtır. Satın alma gücü paritesine 
göre Dolar cinsinden düzeltilmiĢ kiĢi baĢına kamu sağlık harcamalarındaki artıĢ ise bu dönemde 
%  60‘ ın üzerindedir (OECD 2009).  
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ġekil 185. Türkiye‘de Kamu Sağlık Harcamalarının GeliĢimi (2000-2010) 
Kaynak: Emil, Yılmaz , 2010 
 
Türkiye‘de sağlık sistemi 2003 yılından bu yana baĢlayan süreç ile birlikte radikal 

değiĢikliklerle yüz yüze kalmıĢ ve sağlık hizmetlerinin hem finansmanında hem de sunumunda 
çok önemli reformlar gerçekleĢmiĢtir. Bu reformların önemli sonuçlarından biri toplumun sağlık 
hizmetlerine eriĢiminin geliĢmesi olmuĢtur. Örneğin, eriĢimin geliĢmesinin en önemli 
göstergelerinden biri olan yıllık kiĢi baĢına hekime baĢvuru sayısı, reformlar öncesinde 2,6 iken 
2009 yılında 7‘ye kadar ulaĢmıĢtır. Bu değiĢim beraberinde kaçınılmaz olarak sağlık 
harcamalarının artmasını ve eldeki sınırlı kaynakları mümkün olan en verimli Ģekilde kullanma 
ihtiyacını da beraberinde getirmiĢtir. Kanser insidansının artıĢ beklentisi, sağlık hizmetlerinin 
finansmanı içerisinde kanser için yapılan harcamaların da artması beklentisini doğurmaktadır.  

Türkiye uluslararası karĢılaĢtırılabilir nitelikteki sağlık harcaması verilerine ilk kez 1999 
ve 2000 yılları için ulaĢabilmiĢtir. OECD Sağlık Hesapları Sistemi ile uyumlu Ulusal Sağlık 
Hesapları çalıĢması (USH) 1999 ve 2000 yılları için yapılmıĢ ve bu yıllar için Türkiye 
karĢılaĢtırılabilir ve ayrıntılı sağlık harcamaları verilerine sahip olmuĢtur.  

O dönemden sonra sağlık harcamaları ile ilgili tahminler, kamunun yaptığı harcamaların 
tedavi ve ilaç giderleri olarak toplanıp, özel sektör harcamalarının da çeĢitli varsayımlara 
dayanılarak tahmin edilmesi ile oluĢturulmuĢtur. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi 2003 yılından 
itibaren sağlık politikalarında, sağlık hizmetlerine eriĢimi ve kullanımı önemli ölçüde değiĢtirmesi 
beklenen reformlar gerçekleĢmiĢtir. Bunlar arasında en önemlileri olarak Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) hastanelerinin Sağlık Bakanlığı‘na devredilmesi ve böylece SSK mensuplarının 
hizmetlere eriĢim kapsamının geniĢlemesi, SSK mensuplarının reçetelerini serbest eczanelerden 
alabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, YeĢil Kart kapsamının sadece yatan hasta 
hizmetleri için olmaktan çıkıp ayakta sağlık hizmetleri ile reçeteleri de kapsar hale gelmesi ve 
sağlık hizmetlerinde performansa dayalı ücret ödeme sistemine geçilmesi sayılabilir. Sağlık 
hizmetlerine eriĢimi ve kullanımı, dolayısıyla sağlık harcamalarını önemli ölçüde etkileyen bu 
politika değiĢikliklerinin etkisi üzerine yapılmıĢ araĢtırmaların olmaması nedeniyle özellikle sağlık 
harcamalarının yapısındaki değiĢiklikleri izlemek mümkün olmamıĢtır.  
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USH çalıĢmasının devam ettirilmesi görevi Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK)‘na 
verilmiĢ olup, Sağlık Bakanlığı‘nın desteği ile çalıĢmalar sürdürülmektedir ve Ocak 2011 tarihinde 
sonuçların yayınlanması planlanmaktadır. 

Türkiye‘nin Avrupa Birliği ile uyum çalıĢmalarının önemli sonuçlarından biri, TÜĠK‘ in 
AVROSTAT ile uyumlu veriler üretmesi zorunluluğu doğmuĢtur. AVROSTAT, AB‘ye üye 
ülkelerin sağlık harcamalarının OECD Sağlık Hesapları Sistemi ile uyumlu olarak tutulmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bunun önemli nedenlerinden birisi, AB ülkeleri arasında sağlık 
harcamalarının tanımını ve veri toplama yöntemlerini standardize ederek ülkeler arasında 
karĢılaĢtırılabilir bir veri tabanına sahip olmaktır. Bu kapsamda TÜĠK sağlık harcamalarını aynı 
sistemle toplama çalıĢmalarına yeniden baĢlamıĢ ve bu çalıĢma ile ilgili ilk sonuçları Mart 2010‘da 
web sitesinden yayınlamıĢtır. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, yayınlanan 
verilerin çok yüzeysel sağlık harcaması verileri olduğu ve özellikle herhangi bir hastalık ya da 
sağlık politikasının önemli bir alanına iliĢkin öngörülerde bulunmayı çok mümkün kılmamasıdır. 
Toplam sağlık harcamaları ve bunların kamu özel dağılımı elbette önemli konular olup sağlık 
harcamalarının genel görünümü ve bu harcamaların ülke ekonomisi içindeki yeri ile ilgili olarak 
önemli veriler sağlamaktadır. Ancak bu harcamaların hangi finansman kurumu tarafından hangi 
hizmet sunucusundan hangi hizmeti almak üzere yapıldığının bilinmemesi sağlık politikası 
belirleme sürecinde çok önemli veri eksikliği anlamına gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu 
eksikliklerin TÜĠK tarafından giderilmesi sağlık politikalarının daha bilimsel esaslara dayalı 
olarak yapılabilmesi anlamına gelecektir.  

TÜĠK‘ in en son yayınladığı rakamlara göre Türkiye‘de 2007 yılında Gayrisafi Yurtiçi 
Hâsılanın (GSYĠH) % 6‘sı sağlığa ayrılmıĢtır. ġekil 186‘da da görüldüğü üzere USH 
hesaplamalarının yapıldığı 1999 yılından bu yana sağlığın ülke ekonomisi içindeki payı önemli 
ölçüde artmıĢtır. Bu artıĢın temel nedeni yukarıda da ifade edildiği Ģekilde sağlık sektöründe 
birçok alanda gerçekleĢtirilen reformlar olmuĢtur. Türkiye‘nin geliĢmiĢlik düzeyi ve ortalama 
geliri açısından bakıldığında mevcut durumda sağlık sektörüne ilave kaynakların ayrılmasından 
çok mevcut kaynakların doğru zamanda ve yerde kullanılması önem kazanmaktadır. KiĢi baĢına 
sağlık harcaması açısından bakıldığında ise sağlık harcamaları OECD ülkeleri içinde en düĢük 
orana sahiptir. Yine TÜĠK rakamlarına göre 1999 yılında kiĢi baĢına sağlık harcaması 78,7 TL 
(186 ABD doları) iken 2007 yılı kiĢi baĢına sağlık harcaması 724,6 TL (553 ABD doları) olarak 
gerçekleĢmiĢtir (TÜĠK, 2010).  

 

 
ġekil 186. Toplam Sağlık Harcamalarının GSYĠH Ġçindeki Payı 
Kaynak: TÜĠK, 2010 
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Bir sağlık sisteminin finansal risk koruma açısından ne durumda olduğunun en önemli 
belirleyicisi toplam sağlık harcamaları içinde kamu harcamaları ve özel harcamaların payıdır. 
Katkı payları dıĢında cepten yapılan harcamaların finansal risk koruma açısından olumsuz yönleri 
bulunmaktadır. Bu nedenle özel harcamaların, özellikle cepten yapılan harcamaların toplam sağlık 
harcamaları içindeki payının azalmasına olumlu bir geliĢme olarak bakılabilir. AĢağıdaki 
grafiklerde toplam sağlık harcaması içindeki kamu/özel payı ve cepten yapılan harcamaların 
toplam sağlık harcamaları içindeki payı sunulmaktadır. AĢağıdaki Ģekillerde de görüldüğü üzere 
1999 yılı ile karĢılaĢtırıldığında her iki oranda da düĢüĢ yönünde bir eğilim gözlenmiĢtir ki bu 
özellikle finansal risk koruma açısından sistemin geçmiĢe göre daha iyi olduğunu göstermektedir.  

 

 
 ġekil 187. Kamu ve Özel Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları Ġçindeki 
Payı (% ) 
 Kaynak: TÜĠK, 2010 
 

 
ġekil 188. Cepten Yapılan Harcamaların Toplam Sağlık Harcamaları Ġçindeki Payı 
Kaynak: TÜĠK, 2010 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere her ne kadar TÜĠK tarafından yayınlanan rakamların 

OECD sistemi ile uyumlu olduğu belirtilse de Ģu ana kadar yayınlanan rakamlar, kapsamlı politika 
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analizleri yapılacak ayrıntıda değildir. Türkiye‘de sağlıklı sağlık politikaları belirleyebilmek ve 
politikaların uygulama sonuçlarını değerlendirebilmek için bu analizlerin bir an önce 
tamamlanarak kullanıma sunulması gerekir.  

Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kullanılan MEDULA 
sisteminden de söz etmek gerekmektedir. ġu anda herhangi bir hastalık ile ilgili harcamalara 
iliĢkin en kapsamlı ve güvenilir bilgiyi bu sistemden elde etmek mümkündür. SGK‘de politika 
belirleyicilerin bu sistemden gelen verileri önemli ölçüde kullandıkları bilinmektedir. Ancak bu 
verilerin sadece kurum içinde kalması ve yayınlanmaması ve hastaların gizlilik hakkını gözeterek 
akademik çevrelerin kullanımına açılmaması bu çok önemli kaynağın gerçekte sağlayabileceği 
faydalardan daha az fayda ile kullanılması anlamına gelmektedir.   

 

8.3.2. Dünyada ve Türkiye’de Kanser Harcamalarındaki GeliĢmeler  
 
Dünyada Kanser Harcamalarının GeliĢimi  
Tüm dünyada kanser insidanslarının ve buna paralel morbidite ve özellikle mortalitenin 

hızla arttığı düĢünülürse kanser maliyetini hesaplamanın diğer hastalıklara göre daha sıkıntılı 
olduğu görülecektir. Fakat göz önünde tutulması gereken en önemli gerçek veri kanserin tüm 
dünyada ciddi  yaĢam kaybına yol  açtığı bu kaybın AB ülkelerinde sağlıklı yaĢam yıl larının 
%  16,7‘sinin kaybı iken ABD ve Kanada‘da ise %  12,5 gibi önemli bir rakam olduğudur.  

Kanserin topluma maliyeti dediğimizde;  

 Birincil, ikincil korunma ve tedavi maliyetlerini kapsayan doğrudan maliyet, 

 Hastalığa bağlı yaĢam standartlarında bozulma, iĢ güç kaybı, aileye etkiler gibi 
dolaylı maliyet hesapları kullanılmaktadır.  

Her ne kadar ilk kalem daha fazla olacak gibi görünse de ülkeler için yapılan 
hesaplamalar, aslında dolaylı maliyetin kansere bağlı maliyetin % 70-80‘ ini oluĢturduğunu 
göstermiĢtir. Örneğin Amerikan Sağlık Enstitüsü (NIH)‘nün raporlarında kansere bağlı hastalık 
maliyeti 2000 yılında % 71, 2002 de ise % 65 olarak görülmektedir. Kanada 1998 verilerine göre 
de bu oran %  83‘e kadar çıkmaktadır. 

Farklı ülkelerde farklı kanser türlerinin maliyetleri, tarama ve tedavi programlarının 
maliyet etkinlik ve etkililiklerinin araĢtırıldığı çeĢitli yıllara ait çalıĢmalar mevcuttur. Genel olarak 
ülke verilerine baktığımızda Avrupa‘da Almanya ve Fransa‘da genel sağlık bütçesine göre kanser 
harcamalarının oranının % 6,6 ve % 5,3 olduğu rapor edilmiĢtir. Hollanda‘da bu oran 1988 de 
% 4,8, 1994 de % 3,2 ve 2004 de % 4,1 gibi bir seyir göstermektedir.  

Polder ve arkadaĢları 2005 yılındaki çalıĢmalarında, kanser harcamalarının toplam sağlık 
harcamalarının Ġngiltere‘de % 3,9, Almanya‘da % 4,8, Hollanda‘da % 3,9 ve Ġsviçre‘de % 4,7‘si 
olduğunu bulmuĢlardır. Fakat Ġngiltere ile ilgili veriler baĢka bir çalıĢmada daha yüksek 
çıkmaktadır. Bosanquet ve Sikora (2004) 2000-2001 yılları arasında Ġngiltere‘de tüm sağlık 
harcamalarının % 10,6‘sının kansere ayrıldığını ifade etmiĢlerdir. Bosanquet ve arkadaĢları (2005) 
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan‘da bu oranın % 5 
civarında olduğu ifade etmiĢlerdir.  

Ġzleyen tablo bize AB ortalamasında toplam sağlık harcamalarının % 6,4‘ünün kanser 
tedavisine gittiğini göstermektedir. Avrupa Birliği ülkeleri içinde Ġsveç % 7 ile ortalamanın üstüne 
çıkarken Polonya, Hollanda, Çek Cumhuriyet gibi ülkelerde % 4-5‘ lere düĢmektedir. Kanser 
tedavi maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki oranı AB dıĢı ülkeler grubunda yer alan 
Amerika‘da % 4,7 olurken Japonya‘da % 9,3‘e çıkmaktadır.  

Kanserli hastaların doğrudan maliyetlerinin dağılımına bakıldığında hastalık 
maliyetlerinin çoğunun hastanede tanı, izlem ve tedavi masrafı olduğu görülmektedir. Ayakta 
tedavi maliyetleri ise hastane maliyetlerine göre daha düĢüktür. Bu tabloya göre ilaç maliyetleri ise 
% 4-16 arasında değiĢim göstermektedir. Hastaların kemoterapi uygulamaları çoğunlukla kapsamlı 
merkezlerde paket hizmet olarak gerçekleĢmekte veya hastanede yatıĢları sırasında hastaya 
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uygulanmaktadır. Bu durum ilaç maliyetlerinin bir kısmının hastane maliyetleri içinde yer 
almasına neden olmaktadır.  

 
Tablo 117. Bazı Ülkelerde Kanser Tedavi Maliyetleri ve Kanser Harcamaları 
(Maliyetler SGP ile düzeltilmiĢtir.) 

Doğrudan 

Kanser 

Maliyetleri

Kişi Başına 

Düşen 

Doğrudan 

Toplam Sağlık 

Maliyetleri İçinde  

Toplam Sağlık 

Harcamaları  

(Tedavi) Nüfus

(€ milyon)

Kanser 

Maliyetleri (€)

Kanserin Oranı 

(%) (€ milyon) 2004

Avusturya 1.247 153 6,6 18.897 8.175.000

Belçika 1.543 148 6,6 23.375 10.399.000

Çek Cumhuriyeti 514 50 5,0 10.287 10.211.000

Danimarka 760 141 6,6 11.516 5.401.000

Finlandiya 571 109 6,6 8.648 5.228.000

Fransa 7.458 124 5,3 140.714 60.200.000

Almanya 12.108 147 6,6 183.455 82.491.000

Yunanistan 1.168 106 6,6 17.698 11.060.000

Macaristan 495 49 5,0 9.897 10.107.000

İrlanda 513 127 6,6 7.769 4.044.000

İtalya 6.725 117 6,6 101.888 57.553.000

Hollanda 1.502 92 4,1 36.643 16.275.000

Norveç 890 194 6,6 13.478 4.592.000

Polonya 1.138 30 5,0 22.758 38.180.000

Portekiz 930 89 6,6 14.098 10.509.000

İspanya 4.367 102 6,6 66.169 42.692.000

İsveç 1.316 146 7,0 18.802 8.994.000

İsviçre 1.471 199 6,6 22.294 7.391.000

İngiltere 5.634 94 5,0 112.719 59.778.000

Avrupa 56.664 125 6,4 841.105 453.280.000

ABD 62.321 212 4,7 1.325.988 293.655.000

Kanada 5.013 157 6,7 74.818 31.946.000

Japonya 19.750 155 9,3 212.370 127.687.000

Avustralya 2.199 109 5,2 42.298 20.111.000

Yeni Zelanda 413 102 6,6 6.261 4.061.000

Güney Afrika ND ND ND 12.586 42.769.000  
Kaynak: Jönsson ve Wilking, 2007 
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Tablo 118. Kanser Harcamalarının Hastane, Ayakta Tedavi, Ġlaç Olarak %  Dağılımı 

Hastanede Ayakta İlaçlar

hasta bakımı Hasta Bakımı

Almanya (2002) %67 + %9 diğer 16% 8%

İsveç (2002) %75 (hastane)

%15 (evde bakımı 

kapsayan) 10%

Fransa (1998) 83%

%7 + %6 ulaşım 

maliyetleri 4%

Hollanda (1994)

%60 + %11 ( hastane 

dışında kurum) 18% 11%

Kanada (1998) 75%

%17 ( doktor ve ek 

maliyetler) 9%

ABD (1990) 65% 31% 4%

Avustralya (1993/1994)

%71 (Bakım evini 

kapsayan) 26% 3%

İspanya (1998, tek bölge) 77% 7% 16%  
 Kaynak: Jönsson ve Wilking, 2007 
 
Ġlaç hesaplamalarındaki farklılıklar, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların özellikle 

antikorların ve hematopoietik ilaçların oldukça yaygın baĢka hastalıkların tedavisinde de 
kullanılıyor olmaları (hepatit, artrit, böbrek hastaları vs), bu ilaçların fiyatlarının oldukça yüksek 
olması ve bu nedenle kodlamayla yapılan hesaplarda ilaç üzerinden gidildiğinde endikasyon 
farklılıklarının olmasından kaynaklanmaktadır. Bazen de medikal tedaviler doğrudan hastanenin 
bünyesindeki ilaç rezervinden uygulanmakta bu da ilaç fiyatlandırmasında farklılık 
oluĢturabilmektedir. 

AB ülkelerinde kanser tedavisinde kullanılan ilaç harcamaları kiĢi baĢına düĢen sağlık 
harcamalarının % 13‘ünü oluĢturmakta ve bu yaklaĢık 7,3 milyar avro‘ya karĢılık gelmektedir 
(aynı yıl verileri ABD de 11 milyar Avro). Kemoterapötik ilaçlar referans alındığında ise kanser 
tedavisinde kullanılan ilaçlar tüm ilaç maliyetlerinin % 4,2 sini oluĢturmaktadır ( % 2-7,5). Kanser 
tedavilerinin doğrudan maliyeti göz önünde bulundurulduğunda ise ilaç maliyeti toplam maliyetin 
% 12‘sidir. Bu oran Norveç, Ġngiltere, Danimarka, Kanada ve Ġsviçre‘de % 5-9, Ġsveç, Almanya, 
Avusturya, Belçika, Finlandiya‘da % 9-14, Japonya, ABD, Ġspanya ve Fransa‘da % 14-20 arasında 
değiĢmekte ve Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya da bu oran %  20‘den fazla çıkmaktadır.  

 

Türkiye’de Kanser Harcamalarının GeliĢimi  
Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de kanser hastalık yükü açısından önemli bir hastalık 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik çalıĢmasının sonuçlarına 
göre; kanser kardiyovasküler hastalıklardan sonra Türkiye‘deki toplam ölümlerin ikinci nedenidir. 
Yapılan tahminler kanser insidansının önümüzdeki yıllarda da yüksek olacağını ve kanserin 
görünür bir gelecekte birinci ölüm nedeni olacağı yönündedir.  

Toplum sağlığı ile ilgili olarak önemli bir problem olan kanserin teĢhis ve tedavisi için 
kullanılan yöntemler büyük baskı altındaki sağlık bütçelerini daha da zorlamakta, dünyanın her 
ülkesinde sağlık kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı tartıĢmalarında gündemin ana maddesini 
oluĢturmaktadır. Ayrıca kanserin sadece teĢhis ve tedavisi için değil aynı zamanda koruma amaçlı 
geliĢtirilen programlar için de gereken kaynak miktarının büyük boyutlarda olması, kanserin sağlık 
politikalarını belirleyenler ve uygulayanlar için önemini artırmaktadır.  
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Kanserin teĢhis ve tedavisi için toplam sağlık kaynaklarından ne kadarının ayrıldığı 
sorusu cevaplanması çok kolay olmayan bir sorudur. Belirli bir hastalık için yapılan harcamaların 
belirlenmesi her ülke için detaylı analizleri gerektiren bir çalıĢmadır. Herhangi bir hastalığa iliĢkin 
harcamaların belirlenmesinde, harcamaların maliyeti yansıtmasının ve harcamalara iliĢkin doğru 
bilgilerin olmasının yanısıra hastalığın toplumda görülme sıklığına iliĢkin verilerin de doğru 
olması gerekmektedir. Türkiye‘de harcamalara iliĢkin verilerin gerçek maliyetleri dolayısıyla 
gerçek harcamaları yansıtmadığı ifade edilmiĢtir. Benzer Ģekilde kanserin insidans, prevalans ve 
mortalite verilerine iliĢkin de doğru ve güvenilir bilgiler konusunda soru iĢaretleri bulunmaktadır. 
DSÖ istatistiklerine göre 2002 yılında Türkiye‘de yaĢa göre standardize edilmiĢ kanser mortalite 
hızı 100.000‘de 95 olarak gerçekleĢmiĢtir (DSÖ, 2006). 2000 yılı için yapılan Ulusal Hastalık 
Yükü çalıĢmasında kanser, kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedeni olarak ortaya 
çıkmıĢtır. Yine aynı çalıĢmada yapılan projeksiyonlarda kanserden ölümlerin önümüzdeki yıllarda 
da artmaya devam edeceği öngörüsünde bulunulmuĢtur. DSÖ projeksiyonlarına göre dünyada 
ölüm, yeni vaka ve kanserle yaĢayan kiĢi sayısındaki değiĢme aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir.  

 

 
 ġekil 189. Dünyada Ölüm, Yeni Vaka ve Kanserle YaĢayan KiĢi Sayısındaki DeğiĢim ve 
2030 Tahmini 
 Kaynak: DSÖ 2008, IARC, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 

 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye 2006 yılında sağlığa 2,5 milyar dolar 

harcamıĢtır (http://www.kanser.gov.tr/). Buna göre 2006 yılında toplam sağlık harcamalarının 
yaklaĢık % 11‘ i kanser için yapılmıĢtır. Ancak mevcut kayıt sistemi göz önüne alındığında bu 
tahminin iyimser bir tahmin olduğu söylenebilir. Hem tanı konulan kanser vakalarında ortaya 
çıkması beklenen artıĢ hem de genel olarak sağlık hizmetlerine eriĢimde ortaya çıkacak iyileĢmeler 
orta ve uzun dönemde kanserin sağlık bütçesi üzerindeki baskısını giderek artıracaktır. Ayrıca son 
yıllarda hızlı bir Ģekilde yaygınlaĢan Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezleri‘nin 
faaliyetleri aracılığı ile daha çok sayıda kanser vakası daha erken aĢamada teĢhis edilebilecektir.  

Kanser tedavi maliyetlerinde doğrudan harcama tutarı 2008 yılında TEPAV tarafından 
T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB) için hazırlanan ―Türkiye‘de 
Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi Ülke 
Uygulamalarının Ġncelenmesi‖  çalıĢmasından alınmıĢtır. Bu çalıĢmada yaĢayan hasta baĢına düĢen 
tedavi maliyetinden hareketle 2030 yılına kadar yıllık ve kümülatif tedavi maliyetleri tahmin 

http://www.kanser.gov.tr/
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edilmiĢtir. Bu hesaplamada 2008 yılındaki tedavi hizmetleri ve bunların fiyatlarındaki yapı baz 
alınmıĢtır. Teknoloji ve veya hizmet sunum modellerindeki değiĢme için herhangi bir varsayım 
geliĢtirilmemiĢtir.  

Bu analiz kapsamında hesaplanan yeni vaka ve yaĢayan hasta sayısındaki geliĢmenin 
getireceği ilave tedavi maliyetine geçmeden önce, Türkiye‘deki doğrudan kanser tedavi 
harcamalarına baĢta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle karĢılaĢtırmalı olarak bakarsak: 
Türkiye‘de söz konusu çalıĢma kapsamında hesaplanan kanser harcamaları, Wilking ve Jönsson 
(2007) çalıĢmasında yer alan ülke sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki temel saptamalarda 
bulunulabilir: 

- Türkiye, AB ülkeleri içinde mutlak düzey olarak 2006 yılında 2,3 milyar avro ile (satın 
alma gücü paritesine göre düzeltilmiĢ) kansere toplamda en fazla harcama yapan ilk altı ülke 
arasında yer almaktadır. 

- Toplam sağlık harcamalarının Avrupa‘da ortalama % 6,4‘ü, Türkiye‘de ise yaklaĢık 
% 6,7‘si doğrudan kanser tedavisine giden harcamalardan oluĢmaktadır. Kanser insidansının ve 
prevalansının AB ülkelerinden çok daha düĢük olduğu bir ortamda kansere iliĢkin doğrudan tedavi 
harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payının AB ülkeleri ortalamasının üzerinde 
olması bize göreli olarak Türkiye‘de kanser tedavisine yönelik harcamaların diğer hastalıklara 
yönelik tedavi maliyetlerinin üstünde olduğunu göstermektedir. 

- KiĢi baĢına kanser harcamalarına bakıldığında ise Türkiye (satın alma gücü paritesine 
göre standardize edilmiĢ kiĢi baĢına harcamada) sadece Polonya‘dan daha yüksek harcamaya sahip 
olup, kiĢi baĢı kanser harcamasında sondan ikinci ülke konumunda çıkmaktadır. AB ülkeleri 
ortalamada kiĢi baĢına 125 avro düzeyinde bir kaynağı kansere yönelik kullanırken bu rakam 
Türkiye‘de 38-43 Avro arasında değiĢmektedir (Grafik 12). 

- Kanser genel olarak 45 yaĢ üstünde daha sık görüldüğünden, kiĢi baĢına kanser 
maliyetlerine her bir ülke için 45 üstü yaĢ grubu için ayrıca bakılmıĢtır. Buna göre hesaplama 
yeniden yapıldığında, Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü kiĢi baĢı ortalama kanser harcaması 147 avro 
olmaktadır. YaĢ standardizasyonu yapılmadan hesaplandığında, Türkiye kiĢi baĢına ortalama 
kanser harcaması, AB ortalamasının yaklaĢık % 26‘sı düzeyindedir. Kırk beĢ yaĢ üstü risk grubu 
alındığında bu oran % 50‘ye çıkmaktadır.  
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 ġekil 190. SeçilmiĢ Ülkelerin Toplam Kanser Harcamaları (SGP, Milyon Avro 2006)  
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

 
 ġekil 191. SeçilmiĢ Ülkelerde KiĢi BaĢına DüĢen Kanser Harcamaları (SGP, Avro 2006)  
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
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Tablo 119. 2009-2010 Yılları Kanser Hastalığının SGK‘ya Maliyeti  

2009 Yılı Tutar  

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Ġlaç Tahakkuku 1.490.872.421 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Tedavi Tahakkuku 465.267.342 

 Kanser Hastalığının SGK'ya Maliyeti 1.956.139.763 

2010 Yılı Tutar 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Ġlaç Tahakkuku (Ġlk 2 Ay) 243.897.415 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Tedavi Tahakkuku (Ġlk 5 Ay) 243.412.916 

 Kanser Hastalığının SGK'ya Maliyeti 487.310.330 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu verileri 2009  

 
8.3.3.Türkiye’de Maliyet Etkinlik ve Maliyet Fayda ÇalıĢmaları  
Kanserle Etkin Mücadeleye Yönelik Politikaların Desteklenmesi Çerçevesinde DSÖ 

verilerine göre (2007) kanser vakalarının yaklaĢık % 40‘ ı önlenebilir nitelikte kanserlerdir. Bu 
anlamda toplumsal ve bireysel farkındalığın ve bilincin geliĢtirilmesi yoluyla sigara tüketimindeki 
azalma, beslenme alıĢkanlıklarının düzelmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması ve çevresel risk 
faktörlerinin azaltılması yoluyla bugün yaĢanan kanser vakalarının yaklaĢık % 40‘ ı 
önlenebilmektedir. Kanserin görülme sıklığında meydana gelecek bir azalma, kurtarılan yaĢam 
yılları ile birlikte kanser tedavisi maliyetlerinin azalmasına, toplumsal üretkenliğin artmasına ve 
toplumsal refahın arttırılmasına büyük katkıda bulunacaktır. 

Bu konu Türkiye açısından da oldukça önem taĢımaktadır. Örneğin 2005 ve 2006 yılı 
kanser insidans verilerine baktığımızda önlenebilir nitelikte kanserlerin toplam insidans (yeni 
vaka) içindeki payının % 30 civarında değiĢtiği görülmektedir. Bunun anlamı, bu düzeye ulaĢan 
bir kanser hastalığının aslında geçmiĢte alınacak aktif politikalarla önlenebileceğidir. 

BaĢta akciğer, mide, kolon ve serviks kanserleri olmak üzere ortalama maliyetten bu 
kanser türlerinin doğrudan tedavi maliyetleri ayrıĢtırılarak bakıldığında kurtarılacak yaĢam yılı 
yanında harcanacak olan tedavi maliyetlerinden yapılacak olan tasarrufun üst sınırı 2008 yılı için 
575 milyon dolara (750 milyon TL) çıkmaktadır. 

 
Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca TEPAV iĢ birliği ile yapılan bir 

projeksiyon analizinde 2030 yılında kansere yapılan doğrudan harcamaların 10 milyar doları 
geçeceği (bu Sağlık Bakanlığı bütçesinin de üzerindedir), bu masrafın tolere edilemeyeceği ve 
devlet bütçesinden karĢılanamayacak bir seviyeye ulaĢacağı hesaplanmıĢtır (ġekil 192). 

 



- 549 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

Direk Maliyet(Milyar $) Kadın           Erkek          Ortalama

  
 ġekil 192. Türkiye‘de Doğrudan Kanser Tedavisi Maliyetinin Projeksiyon Analizi  

Kaynak: KSDB Verileri 

 
Ülke Uygulamaları IĢığında Türkiye’de Akciğer Kanseri Örneği: Türkiye Ġçin 

Akciğer Kanseri Maliyet Etkililik ve Maliyet Fayda Analizi  
  
Gerek uluslararası düzeyde gerek Türkiye için yapılan çalıĢmalar, akciğer kanseri 

vakalarının meme kanserinde olduğu gibi erken evrede yakalanarak sağ kalım süresinin 
uzatılamayacağına ve bu süre zarfında yaĢam kalitesini artırmanın mümkün olamayacağına iĢaret 
etmektedir. Bu çalıĢmalar akciğer kanserine yakalanmıĢ bir hastanın ortalama bir sene içinde 
hayatlarını kaybettiklerini ortaya koymaktadır. Ġngiltere‘de bu sürenin 3 ayla 1 yıl arasında 
değiĢtiği rapor edilmiĢtir. Türkiye‘de ise Dr. AyĢegül Ertan‘ ın çalıĢmasında hastaların yakınmaları 
baĢladıktan sonra ortalama 338,4 gün yaĢadıkları, tanı konulmasını takiben bu sürenin ortalama 
215,5 güne indiği belirtilmektedir. Edis ve Karlıkaya‘nın ―Türkiye‘de Akciğer Kanserinin 
Maliyeti‖  adlı makalesinde ise Ocak 2002-ġubat 2003 arasında 103 akciğer kanseri olgusuna 
dayanılarak yapılan çalıĢmada ortalama sağ kalım süresinin 6,8 ay olduğu, hasta baĢına ortalama 
direkt maliyetin 5.480 dolar olduğu, her bir yaĢam yılının direkt tıbbi maliyetinin ise ortalama 
18.058 dolar artı-eksi 25.775 dolar arasında değiĢtiği hesaplanmıĢtır. 

Aynı Ģekilde, akciğer kanserinin erken evrede yakalanarak tedavi maliyetlerinde de bir 
düĢüĢ sağlamanın olanaklı olmadığı görülmektedir. Buna karĢılık akciğer kanserine yol açan en 
önemli etmenlerden birinin sigara ve tütün kullanımı olduğu yapılan araĢtırmalarda ortaya 
çıkarılmıĢtır. Tütün kullanımı, akciğer kanserlerinin % 90‘ ının nedeni olduğu gibi, felç ve kalp 
krizlerinin de en önemli risk faktörlerinden birini oluĢturmaktadır (World Health Report 2002, 
DSÖ). Dünyada ölüme neden olan en önemli sekiz hastalıktan altısında tütün kullanımının bir risk 
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faktörü oluĢturduğu, akciğer kanserinde ise tütün kullanımının birinci risk faktörü olduğu 
DSÖ‘nün aĢağıda verilen grafiğinden de gözlenmektedir.  

 

 
ġekil 193. Ölüm Nedenleri ve Tütün Kullanımının Yeri 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Üzerinde durulması gereken nokta tütünün yol açtığı sağlık sorunlarının ve özellikle 

akciğer kanseri olgusunun tütün kullanılmaya baĢlanmasından yıllar, hatta 10-15 yıl sonra 
görülmesidir. Dünya üzerinde tütün kullanımının artıyor olması tütün kullanımı sonucu ortaya 
çıkan hastalıkların ve ölümlerin giderek artacak olmasına iĢaret etmektedir. DSÖ‘nün 2008 
raporunda dünyadaki tütün kullanıcıların üçte ikisinin 10 ülkede yaĢadığını ortaya konmaktadır. 
Bu tespitin Türkiye için önemi ise bu 10 ülkeden birinin Türkiye olması ve dünyadaki tütün 
kullanıcılarının % 2-3‘nün ülkemizde yaĢıyor olmasıdır. Hastalığın 10-15 yıl sonra ortaya çıkıyor 
olması eğer bu konuda Ģimdiden önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda insidans düzeyi en 
yüksek olan akciğer kanserinin Türkiye için küçümsenmeyecek yaĢam kayıplarına neden 
olacağıdır.  

Ġzleyen grafikte Ġngiltere‘nin akciğer kanseri insidansları ile tütün tüketimi istatistikleri 
birlikte değerlendirildiğinde (reklam yasaklamalarının ve paket üzerindeki uyarıların yürürlüğe 
girdiği tarihler de göz önüne alınarak) en yüksek tüketim düĢüĢünün olduğu Ġngiltere‘de akciğer 
kanseri insidansının da düĢmekte olduğu, Ġrlanda ve Ġtalya‘da ise insidans artıĢ hızının azaldığı 
gözlenmektedir.  
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ġekil 194. Ġngiltere Akciğer Kanseri Ġnsidansları Yıllara Göre DeğiĢimi  
Kaynak: DSÖ, HFA Database 
 
Sigara kullanımını azaltıcı politikaların akciğer kanseri insidansının artmasına etkileri 

incelendiğinde, politikaların eĢ zamanlı olarak uygulanması durumunda negatif etkinin arttığı 
anlaĢılmaktadır.  

Türkiye‘de mevcut politikaların devamında kansere yönelik farkındalığı artırma 
çalıĢmaları kapsamında sigara tüketimi ile etkin mücadeleye yönelik programların etkinliğinin 
artacağı ve politikalardan geriye dönüĢlerin olmayacağı öngörülmektedir. Sigara ile mücadele 
programlarının çok çeĢitli faaliyetlerle güçlendirilmesi yanında uygulamanın izlenmesi ve 
geliĢmelerin düzenli raporlanması buradaki etkinliğin artmasına yol açacaktır. Bu kapsamda 
Ġngiltere ve Ġrlanda deneyimlerinden hareketle Türkiye için TEPAV çalıĢması kapsamında bir 
tahmin yapılmıĢtır. Buna göre;  

• Programların etkin bir Ģekilde uygulamaya konmadığı ve toplam kanser 
insidansına paralel bir artıĢ gösteren akciğer kanseri müdahalenin olmadığı birinci senaryo 
(müdahale yok) olarak kabul edilmiĢtir. 

• Mevcut mücadele programları yanında Ulusal Kanser Kurumu (UKK) 
kurulması yoluyla akciğer kanseri ile etkin mücadele edilmesine devam edileceği ise ikinci 
senaryo olarak kabul edilmiĢtir. Ġkinci senaryoda insidanslardaki değiĢme, farklı dönemlere 
karĢılık gelen Ġngiltere ve Ġrlanda sonuçlarının dönemler itibarıyla Türkiye‘ye uygulanması 
suretiyle hesaplanmıĢtır. 

Bu hesaplamalar sonucunda izleyen grafikte görüldüğü üzere müdahalenin olmadığı, 
programın etkin uygulanmadığı durumda akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüz binde 
35,5‘den 2020 yılında yüz binde 58,7‘ye, 2030 yılında ise yüz binde 69,2‘ye çıkmaktadır. 
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UKK‘nın olduğu senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüz binde 34,6‘dan, 2015 
yılında yüz binde 36,3‘e çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 2030 yılında yüz binde 
33,2‘ye gerilemektedir. 

  

  
 ġekil 195. Akciğer Kanseri Ġnsidansı Ġki Senaryo Çerçevesinde DeğiĢim (1/100000)  
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

Akciğer kanseri insidansındaki bu geliĢme toplam kanser insidansının ve yaĢayan hasta 
sayısının düĢmesine yol açmaktadır. Ġkinci senaryo vaka sayısı olarak ifade edildiğinde 2010-2030 
arasında toplam 272 bin kiĢi düzeyinde bir akciğer kanseri olgusunda azalma beklenmektedir. 
Akciğer kanseri insidansında tahmin edilen bu düĢme maliyet etkililik bağlamında toplam 
doğrudan tedavi maliyetlerinin de düĢmesine yol açmaktadır. Ortalama akciğer kanseri tedavi 
maliyetinden giderek yapılan hesaplama sonucunda yeni vaka sayısındaki azalma sonucu tedavi 
giderlerinde yaĢanan tasarruf 2008 fiyatlarıyla 1,6 milyar dolar düzeyinde olmaktadır.  

 

Meme ve Serviks Kanserleri Maliyet Etkililik ve Maliyet Fayda Analizleri  
Kanserle mücadeleye yönelik yaklaĢımların temelinde çevresel ve kiĢisel risk faktörlerin 

ortaya konularak etkenlerin azaltılmasına yönelik yaklaĢım, farkındalığın arttırılmasına yönelik 
çalıĢmalar yer almaktadır. Ülkelere baktığımızda her ne kadar 1900‘ lü yılların ilk dekatlarında 
kansere yönelik oluĢumlar baĢlıyor olsa da 1960‘ lı yıllardan itibaren kansere yönelik ciddi 
kararların alındığı ve uygulamaya konulduğu görülmektedir. 

AĢağıdaki tabloda seçilmiĢ ülkelerde uygulamaya girmiĢ kanserle savaĢ programlarının 
özeti yer almaktadır. Bu ülkelerden özellikle Ġngiltere kanser uygulamalarında daha kurumsal 
yapısıyla kanser insidansında azalma sağlayabilmiĢtir. Polonya‘da ise kansere yönelik programlar 
20. yüzyılın ilk yarısında uygulamaya girmiĢ, gerek meme gerekse serviks kanserine yönelik 
taramaların diğer ülkelere göre daha erken baĢlanmıĢ ve kanser insidansı diğer ülkelere göre daha 
düĢüktür. 
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 Tablo 120. SeçilmiĢ Ülkelerde Kanserle Mücadele Programları 

 
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

Kanser türüne bağlı olarak öncelikle toplum bazlı araĢtırmalar ile risk analizlerinin 
yapılması ve takiben risk grubundaki kitlenin belirlenerek taranmasına veya önlem alınması 
mümkün olacaktır. Bu durum kanserde erken tanı ve önlemeye yönelik uygulanan yöntemlerin de 
maliyet etkililiğini arttıracaktır. 

Kanserin erken tanısını etkileyen iki önemli faktör vardır, bunlar toplumun hastalığa 
bağlı bilgilendirilmesi ve farkındalığın arttırılmasının sağlanarak erken tanısı ve tarama 
programlarının uygulanmasıdır. 

Kanserin erken belirtileri açısından öncelikle doktor, hemĢire gibi sağlık personelinin 
eğitimi bu eğitimin uzmanlarca halka uygulanması özellikle meme, serviks, ağız, larinks, 
kolorektal kanserler açısından daha etkin sonuçlar vermektedir. Etkin bir kurumun varlığı yetkin 
personelin istihdamını da kolaylaĢtıracaktır. Bu nedenle ülkeye uygun programın doğru 
tanımlanması, programın gerektirdiği altyapının sağlanması ancak sağlam bir kurumsal yapıyla 
mümkündür.  

Erken dönemde meme kanserine bağlı morbiditede daha düĢüktür. Meme kanseri diğer 
kanser türlerinden farklı olarak özellikle erken evrelerde tanısı mümkün olduğunda kullanılan 
cerrahi daha konservatif olabilmekte, daha az kematörapik uygulama ile hastalıkta regresyon 
görülebilmektedir. Erken tanı ve tedavi yöntemleri ile geliĢmiĢ ülkelerde meme kanseri tanısı alan 
hastalarda 5 yıllık sağ kalım yaklaĢık ortalama % 80 iken bu oran geliĢmekte olan ülkelerde % 40-
60 civarındadır. Hastalar erken evrede (lokalize) meme kanseri tanısı aldığında ise 1950‘ lerde 
% 80 olan sağ kalım günümüzde % 98‘ lere çıkmıĢtır. Metastaz varlığında hastaların 5 yıllık 
sağkalım süresi % 27‘ye düĢmektedir. Meme kanseri tarama yöntemleri ile meme kanseri 
tanılarının % 63.7‘si erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan hastaların 
5 yıllık yaĢam beklentileri % 98‘dir. Meme kanserine yönelik etkin tarama programları meme 
kanserine bağlı yaĢam yılı kayıplarını belirgin Ģekilde azaltacaktır. 

Meme kanseri, Türkiye‘de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür, bu nedenle erken 
tanı ve tedaviye yönelik çalıĢmalar önem taĢımaktadır. Epidemiyolojik çalıĢmalarla risk faktörleri 
belirlenmeye çalıĢılmakta, tarama yöntemleri uygulanarak erken dönemde meme kanseri tanısını 
konulmaya çalıĢılmaktadır. Genel olarak tüm dünyada yaĢa bağımlı olarak çevresel faktörler, 
genetik yatkınlık, aile hikâyesi, yaĢam stili, hormon kullanımı ve menarĢ yaĢı meme kanseri riskini 
belirleyen en önemli faktörler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye‘de meme kanseri insidansı ve risk 
faktörlerinin belirlemeye yönelik çalıĢmaların sayısı çok azdır ve kısıtlı sayıda hasta kullanılarak 
yapılmıĢtır. Daha etkin bir kurum ve veri altyapısı risk faktörlerine yönelik analizlerin daha doğru 
ve güvenilir yapılmasını sağlayacaktır. 

Sağlık Bakanlığı KSDB ortaklığında yapılan bir çalıĢmada, meme kanseri tarama 
verilerinden yola çıkarak yakalanan kanser olgusu sayısı Türkiye 50 üstü yaĢ grubu nüfusuna 
oranlanarak 2007 yılı itibarıyla olası meme kanser sayısı tahmin edildiğinde bu sayının aslında 
44.253 olduğu bulunmuĢtur. Oysa bu rakam 2004 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik 
raporunda 16.883 olarak belirtilmiĢtir. Bu verilere göre meme kanseri tedavisine girme 
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potansiyelinde olan hali hazırda meme kanseri geliĢmiĢ fakat tanı almamıĢ 27.370 vaka mevcuttur. 
Bu vakalar bulgu verdikleri evrelere göre ileri dönemlerde meme kanseri hastası olarak karĢımıza 
çıkacaklardır. Bunu poliklinik hasta tanı evreleri de desteklemektedir. Daha yaygın tarama 
sonuçları karĢımıza ilk dönemde artmıĢ hasta yükü olarak çıkacaktır. Aynı çalıĢma kapsamında 
polikliniğe farklı semptomlar ve/veya kanser Ģüphesiyle baĢvuran hastanın evre dağılım (Evre I, II, 
III, IV) %leri sırasıyla % 12.7, 53.7, 30.6, 3 dür. Mamografi taraması sırasında tanı konulan bu 
hastaların evre dağılım yüzdeleri ise evre I ve II %  45, evre III %  10 bulunmuĢtur. 

Evrelere göre uygulanan tedavi protokollerine baktığımızda meme kanserinin erken evre 
tedavilerinde (evre I ve II) multimodalite tedavi uygulandığını görmekteyiz. Bu tedavi cerrahi, 
radyoterapi ve sistemik ilaç uygulamalarıdır. Sistemik tedavi uygulamalarında lenf nodu katılımı, 
tümör büyüklüğü, invazyon özellikleri önemlidir. Uygulanan cerrahi, meme koruyucu 
cerrahisinden mastektomiye veya daha ileri aksiller diseksiyonu kapsayabilen radikal cerrahi 
yöntemlerine göre değiĢebilmektedir. Uygulanan cerrahi yöntem hastanın operasyon sırasında 
hastanede yatıĢ süresini ve daha sonraki süreçteki yaĢam kalitesini etkileyebilmektedir. Daha etkin 
tarama programlarının uygulamaya girmesi ile erken dönemde meme kanserine ayrılan harcamalar 
artıyor gibi görünse de 5 yıllık süreçte hastaların erken dönemde yakalanmasına bağlı olarak 
doğrudan tedavi harcamalarındaki azalma ile bile tarama programlarının maliyeti 
karĢılanabilmekte hatta ciddi bir tasarruf sağlanmaktadır. Nitekim Yazıhan-Yılmaz 2007 
çalıĢmasında meme kanserinde erken ve geç evrelerde hastalığa bağlı doğrudan tedavi maliyetleri 
belirgin Ģekilde azalmaktadır.  

 
Tablo 121. Türkiye‘de Meme Kanseri Taramalarının Tasarruf Etkisi 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 
Tarama sonucunda meme kanseri hastalarının daha erken evrelerde yakalanması orta ve 

uzun vadede tedavi giderlerinde ciddi bir tasarruf sağladığı kadar kurtarılan DALYs de 
artırmaktadır. Meme kanserinin evrelerine göre hem hastalığa bağlı sakatlık hem de uygulanan 
tedavi türüne bağlı olarak özellikle cerrahi yöntem seçimi hastalığa bağlı yaĢam yılı kayıplarını 
çok fazla etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik çalıĢmasına 
göre meme kanserli hasta sayısı 16.883 yerine bu çalıĢmada 44.253-51.990 arasında tahmin 
edilmiĢtir.  

Hasta sayısının artması tedavisiz durumlarda DALYs sayısının artmasına dolayısıyla 
tedavi sonucu kurtarılacak DALYs sayısının da artmasına yol açmaktadır. Yazıhan-Yılmaz 
çalıĢmasının bulgularına göre meme kanseri taramaları etkin tarama uygulamaları ile 5 yıllık 
süreçte yıllık ortalama 200.000 DALY kazanımı sağlanacaktır. 

Serviks kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde meme kanserinden sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Serviks kanserinin dağılımı bölgesel olarak ciddi farklılık 
gösterebilmektedir. Türkiye ve Orta Asya‘da serviks kanseri insidansı rölatif olarak diğer Asya 
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ülkelerine göre daha düĢüktür (sırasıyla 5/100.000 ve 25/100.000). Serviks kanseri Türkiye‘de SB 
KSDB, 2006 yılı 8 il verilerine göre; tüm kanser türleri içinde kadınlarda sıklık olarak 9. sırada yer 
almaktadır. Hastaların yaĢam ömürleri de doğal olarak tanı aldıkları evreye göre çok fazla 
varyasyon göstermektedir. Hastaların ilk tanı aldıkları evreler de ileri evrelerdir. Bu durum tedavi 
maliyetine de yansımaktadır. Türkiye‘de serviks kanseri yıllık doğrudan tedavi gideri 2009 yılı 
için 75,4 milyon TL (52 milyon Dolar) düzeyinde hesaplanmıĢtır. Üç doz aĢının etkisinin 10 yıllık 
dönemi kapsayacağı varsayımında 10 yıllık toplam tedavi gideri 2009 yılı fiyatlarıyla 890 milyon 
TL (613 milyon Dolar) olmaktadır. 

Servikal kanser taramasında amaç öncelikle kanser invazif ve yüksek grade olmadan tanı 
koyarak tedavi etmektir. Serviks kanserinde kullanılan tarama yöntemleri: Sitoloji (Papanicolaou-
PAP smear), HPV DNA, visual inspeksiyon, servikografi veya bunların kombine kullanımıdır. Bu 
yöntemlerin çoğu maliyeti düĢük, ileri teknoloji gerektirmeyen dolayısıyla kolay uygulanabilir ve 
oldukça etkindir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır. Toplumun yaĢlanmasıyla beraber Türkiye‘de 
diğer ülkelerde olduğu gibi meme kanseri insidansı artmaya devam edecektir, fakat etkin bir 
tarama programı ile bu hasta popülasyonunu daha erken dönemde yakalamak mümkün olacaktır. 
Hastaların tanı aldıkları evredeki iyileĢme hasta yaĢam süresi, morbidite ve mortalitesine 
yansıyacaktır. Doğal olarak bu hastalığa ayrılan harcamayı da olumlu etkileyecektir.  

Serviks kanserinde ise risk altındaki popülasyon daha geniĢtir. Serviks kanseri 
taramalarının yaygınlaĢması beraberinde ciddi bir personel istihdamını gerektirmektedir. Riskli yaĢ 
grubundaki kadınların hepsinin taranması günümüz koĢullarında mümkün değildir. Bu durum bu 
gruptaki kadınların etkin bir kurumsal yapıyla risk altındaki öncelikli popülasyonun 
belirlenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Tarama programları biyoinformatik sistemdeki 
iyileĢme, kapsamlı istatistiksel analizlere olanak sağlayan veri birikimi ile ileriye yönelik doğru 
projeksiyonların yapılarak daha etkin programların belirlenip uygulamaya girmesine olanak 
verecektir. Benzer Ģekilde proje bazlı tarama programlarının desteklenerek uygulanması da ileriye 
yönelik yapılanmayı olumlu etkileyecektir. Mevcut yapıda iyi leĢme sağlanarak uluslararası 
platformda kanser alanında Türkiye‘nin konumunda iyileĢme sağlanabilecektir. Bu iliĢkili diğer 
alanlara da yansıyacaktır.  

 

Sonuç ve Değerlendirme 
Kanser dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de önemli bir sağlık problemi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Hastalığın teĢhis ve tedavisinin ileri teknoloji gerektirmesi yapılan harcamaların 
ülkelerin sağlık kaynakları içindeki payının artmasına neden olmaktadır. Sağlık harcamalarındaki 
önlenemeyen artıĢ bugün bütün dünyanın karĢılaĢtığı bir olgudur. Her ülkede bu harcamaları, 
sağlık hizmetlerine eriĢim ve kaliteden ödün vermeksizin kontrol altına alma yönünde politikalar 
geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu geliĢme sadece kanser için değil tüm hastalıklar için 
yapılan harcamaların da gözetim altına alınması gereğini doğurmuĢtur.  

Hastalığa iliĢkin harcamaların belirlenmesi her ülke için zordur ve bunun temel nedeni 
hem hastalık için yapılan harcamalara iliĢkin verilerin hem de epidemiyolojik verilerin doğru 
olması zorunluluğudur. Harcamalara iliĢkin verilerdeki güçlük maliyetlerin hesaplanmasındaki 
güçlüklerden kaynaklanmakta, epidemiyolojik verilerdeki güçlük ise etkili ve güvenilir kayıt 
sistemlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‘de her iki konuda da önemli eksiklikler söz konusudur. Ancak sağlık hizmetleri 
ile ilgili gelinen noktada sağlıklı politikalar belirleyebilmek ve bunları uygulayabilmek için 
önümüzdeki yıllarda bu konularda somut adımlar atmak ve uygulamak gerekmektedir. Bunun ilk 
ve önemli adımları hem TÜĠK‘ in sağlık hesaplarını daha ayrıntılı bir Ģekilde hesaplaması hem de 
SGK‘nin MEDULA verilerini daha etkin kullanmasıdır. Eğer Ģimdiden önlem çalıĢmaları 
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yapılmazsa (tarama ve kanser enstitüsü gibi), 2030‘ lu yıllarda kanserin doğrudan maliyeti ülke 
ekonomisi için tolere edilemeyecek düzeylere ulaĢacaktır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye'de Kanser Harcamaları ve Maliyet Etkinlik ÇalıĢmaları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, 

Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009, 
2. Türkiye‘de Sağlık ve Kanser Harcamaları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı, 

Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
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Tedavisi olmayan hastalık yoktur, 
Tedavisi araştırılmamış hastalık vardır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM  
9.TÜRKĠYE’DE KANSER ARAġTIRMALARI  
9.1.KANSER KONUSUNDA EPĠDEMĠYOLOJĠK ARAġTIRMALAR 
Hem halk sağlığı hem de klinik tıbbın tüm dallarıyla ilgili olan epidemiyolojik 

çalıĢmalar; sağlıkla ilgili olayları tanımlama ve görülme sıklığını ölçmek üzere gerçekleĢtirilir. Bu 
tip çalıĢmalar, aynı zamanda, hastalık ya da kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalıĢmalar 
yapmak, uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme 
çalıĢmaları yapmak üzere yürütülür. Toplum üzerindeki zararlı etkileri en yüksek düzeyde olan 
hastalıklar epidemiyolojinin öncelikli konusu olarak değerlendirilir.  Bununla birlikte, salgın 
yapsın veya yapmasın bulaĢıcı olsun veya olmasın tüm hastalıklar inceleme kapsamına 
alınmaktadır. 

Dünya üzerinde baĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde epidemiyolojik 
çalıĢmalar halk sağlığı problemlerin çözümünde anahtar role sahiptir.  Bu nedenle, bu tip 
çalıĢmalar kamu tarafından izlenmekte ve desteklenmektedir.  

Yakın geçmiĢte ortaya çıkan, TBMM tarafından da özel komisyonlar kurularak 
araĢtırılan, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢları tarafından izlenmeye devam 
edilen, Komisyonumuzca hakkında bilgi alınan kanser konusunda epidemiyolojik araĢtırmalara ve 
bu çalıĢmalarda elde edilen  bulgularla ilgili yürütülen çalıĢmalara yer verilmiĢtir:  

 Ülkemizde NevĢehir Ġli Tuzköy Kasabası ve Karain Köyünde Zeolit Nedenli 
Mezotelyoma Sorunu 

 Kütahya ve arsenik 

 Kocaeli-Dilovası'nda çevre ve insan sağlığı 

 Türkiye sularında ağır metal dağılımı 

 Çernobil nükleer kazası ve ülkemiz açısından önemi 

 Karadeniz bölgesi, kanser ve kanser risk faktörleri araĢtırması 

 Coğrafi bilgi sistemleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi‘ndeki kanser vakalarının 
konumsal analizleri 

 Türkiye'de tıbbi jeoloji konuları ve Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün (MTA) araĢtırmaları 

  
Yukarıda sıralanmıĢ olan ―Ülkemizde NevĢehir Ġli Tuzköy Kasabası ve Karain Köyünde 

Zeolit Nedenli Mezotelyoma Sorunu‖,  ―Karadeniz Bölgesi, Kanser ve Kanser Risk Faktörleri 
AraĢtırması‖  ve  ―Çernobil Nükleer Kazası ve Ülkemiz Açısından Önemi‖  konuları ile ilgili durum 
tespiti ve yapılan çalıĢmalar bu komisyon tarafından da yerinde incelenmiĢtir. Bu çalıĢmalara ait 
Sağlık Bakanlığı‘ndan alınmıĢ olan durum raporu ile birlikte konuya iliĢkin çalıĢmalar ilgili 
baĢlıkta açıklanmıĢtır.  

Bunun yanısıra, ilgili kurum ve kuruluĢlardan tarafından çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu 
kapsamda yürütülmekte olan çalıĢmaların bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 

 - Son yıllarda önemi yeni anlaĢılmaya baĢlanan bazı kanserojenler ve yaĢam tarzlarının 
muhtemel zararlarına karĢı kurumlararası iĢ birliği oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır.  

- Ġçme sularında doğal arsenik kirlenmesi ile ilgili Türkiye haritası çalıĢmaları 
yürütülmektedir. ÇalıĢma sonuçlarına göre stratejik çalıĢma planlanmıĢ, toplum sağlığını 
koruyacak tedbirler alınmaya baĢlanmıĢ olup bu alandaki çalıĢmalar yürütülmektedir. Deniz ve 
akarsuları kirleten ağır metallerin izlenmesi ve insan sağlığına olan zararlı etkilerinin önlenmesine 
yönelik çalıĢmalar sürdürülmektedir.  

- Çevre kirliliğinde en önemli etmenlerden olan evsel ve endüstriyel atıkların yönetimini 
sağlamak üzere stratejiler oluĢturulmuĢ, bu kapsamda çevre mevzuatında yer alan Kanun ve 
yönetmeliklerde 2006 yılından itibaren yeni düzenlemeler yapılarak tedbirler alınmaya 
baĢlanmıĢtır. Bu düzenlemelerin kontrolü Çevre ve Orman Bakanlığının görev alanındadır ve 
kontrollerin etkinliğinin sağlanması için çalıĢmalar yürütülmektedir.  
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Mesleki maruziyetin önlenmesi ve kontrol altına alınmasında iĢ yerlerinde sağlık 
önlemlerinin alınması ve bu iĢlemlerin sürekliliğinin iĢ sağlığı çalıĢanlarınca kontrolü önemlidir. 
Bu konu ile ilgili olarak Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013)‘de konuya 
iliĢkin yürütülen çalıĢmalar ve ileriye yönelik planlamalar yapılmıĢtır. Buna göre yapılan yeni 
düzenlemelerle, iĢ yerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri 
yürütmek üzere görevlendirilecek iĢ yeri hekimleri, iĢ güvenliği uzmanlarının eğitim ve 
belgelendirme usul ve esasları belirlenmiĢ, iĢ sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik 
kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danıĢmanlık, uzmanlık hizmetlerini verecek özel 
ve tüzel kiĢi ve kuruluĢların niteliklerinin belirlenmesi, yetkilendirilmeleri, kontrol ve 
denetimlerine iliĢkin yasal dayanak oluĢturulmuĢtur.  

Ayrıca, 5763 sayılı Kanunla; iĢ kazalarını azaltmak için ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢacak 
iĢçilerin mesleki eğitim alma zorunluluğu getirilmiĢtir. Ülkemizde beklenen ancak tespit 
edilememiĢ meslek hastalığı vaka sayısının, düzenlenen mevzuat ve tanı sistemindeki geliĢmeler 
ıĢığında ilgili tarafların konuya iliĢkin duyarlılık ve bilgi düzeylerinin geliĢtirilmesine karar 
verilmiĢtir. Ayrıca, 1980 yılında baĢlatılan ― ĠĢ Sağlığında Küresel Eylem Programı‖  ile iĢ sağlığı 
hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre 
edilmesi‖ , 60. Dünya Sağlık Asamblesi 2008-2017-Global Eylem Planı‘nda yer alan iĢ sağlığı 
hizmetlerinin  kapsamının tüm çalıĢanları içerecek Ģekilde geniĢletilmesi, ulusal sağlık kayıtlarının 
iyileĢtirilmesi hususları göz önüne alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından ―2009-2013 ĠĢ Sağlığı 
Eylem Planı‖  hazırlanmıĢtır. 

Meslek hastalıkları tanı sisteminin geliĢtirilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yapılmaktadır.11.10.2008 
tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Ankara, Ġstanbul, Zonguldak Meslek Hastalıkları Hastaneleri 
ve devlet üniversitelerinin hastaneleri meslek hastalığı raporu düzenlemek üzere 
yetkilendirilmiĢlerdir. Meslek hastalıkları tanı ve tespit iĢlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca 
yetkilendirilen sağlık hizmetleri sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık 
kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda SGK Sağlık Kurullarınca karara 
bağlanacaktır.  

 
KAYNAKLAR: 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), 2009, T.C. Ulusal ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013),  
EriĢim Adresi: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=politikabelgesi 
 

9.1.1. NevĢehir Ġ li Tuzköy Kasabası, Sarıhıdır ve Karain Köylerinde Zeolit 
Nedenli Mezotelyoma Sorunu 

Dünya Sağlık Örgütü‘nün verilerine göre, çevresel kirleticiler insanlardaki kanserlerin 
% 70‘ inden fazlasına neden olmaktadır. Doğrudan ve kesin olarak kurulan bağlantı akciğer 
kanseridir ve genellikle kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayanlar arasında görülür. Kanserojenlerin bir 
listesi IARC‘da yayınlanmıĢtır ve 783 maddeyi içerir. 

AĢağıdaki tabloda görüldüğü üzere Erionit IARC sınıflamasına göre Grup I‘de yer 
almaktadır. Çevre nedeniyle maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek mezotelyoma 
insidansı, Türkiye‘de evlerin ve doğal ortamın mineral erionit içerdiği çeĢitli köylerde yaĢayan 
insanlar arasında belirgin olarak görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=politikabelgesi
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Tablo 122. Doğada Bulunan Bazı Kanserojenler  

 
Kaynak: Çevre ve Kanser, Doç. Dr. Pırıl Önen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji  

Mühendisliği Bölümü 

 
MEZOTELYOMA 
Mezotelyoma plevranın (akciğer zarının) en önemli birincil tümörüdür. Kaynağını 

peritonyumdan (karın zarı) ve perikardiyumdan (kalp zarı) da alabilir. Mezotelyomalar, 1960‘ larda 
asbest madenciliği ve imalat sanayinde çalıĢan iĢçiler arasında çok sayıda vaka bildirilene kadar 
çok nadir rastlanan tümörler olarak görülmekteydi. 

Mezotelyoma optimal ölçülerdeki, durabl asbest ve zeolit (erionit) liflerinin solunması 
ile geliĢir. BaĢka yollarla örneğin; sindirim ve deri yoluyla organizmaya giren bu liflerin hastalık 
yapmadığı, kesin olarak klinik, deneysel ve epidemiyolojik araĢtırmalarla gösterilmiĢtir. Hastalık 
bu liflerin (minerallerin) mesleki veya çevresel yolla solunmasından 20-40 yıl sonra ortaya çıkar. 
Mesleki mezotelyomalar 60-70 yaĢ arasında ve erkeklerde daha sıktır. Çevresel mezotelyoma genç 
yaĢlarda görülebilmektedir. Bunun nedeni doğumdan itibaren maruziyetle açıklanabilir. 
(Yurdumuzda NevĢehir ili Tuzköy kasabası ve Karain köyünde doğumdan itibaren zeolite 
maruziyet nedeniyle erken yaĢlarda mezotelyoma vakalarına sıkça rastlanmaktadır.) Mezotelyoma 
erkeklerde ve kadınlarda kabaca aynı oranlarda görülmektedir. 

Batı ülkelerinde mesleksel veya asbest madenleri çevresinde yaĢayanlarda oluĢan 
çevresel temas sonucu geliĢen mezotelyoma; Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Yeni Kaledonya, 
Afganistan, Korsika, Bulgaristan gibi ülkelerde asbest ile karıĢmıĢ toprağın (beyaz toprak) ev 
iĢlerinde (domestik kullanım) kullanılması sonucunda geliĢmektedir.  
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Bazı popülasyonlarda mezotelyoma vakalarının önemli bir bölümünde Simian Virüs 40 
DNA‘sı bulunduğu bildirilmiĢtir; ancak bu virüsün nedensel bir rol oynadığı henüz teyit 
edilmemiĢtir. Ġyonize edici radyasyona maruziyet de, bir radyolojik kontrast aracı olan torotrastla 
muamele edilmiĢ hasta kohortlarında gösterildiği gibi, plevral mezotelyoma riskinin artmasına 
neden olur. Tütün içiciliği, alkol tüketimi ve beslenme plevral mezotelyoma açısından risk faktörü 
olarak görülmemektedir. 

Mezotelyoma oldukça nadir görülmektedir. Dünyadaki görülme sıklığı (insidansı) yılda 
1/1.000.000‘dir . (Plevral tümörlerin ve özelde de mezotelyomanın tanımlayıcı epidemiyolojisi, 
teĢhis doğruluğundaki coğrafi ve zamansal farklılıklar nedeniyle karmaĢıklaĢtırılmıĢtır. Kaynak 
yönünden en zengin ülkelerde plevral mezotelyoma insidansı erkeklerde 1-1,5/100.000 düzeyinde, 
kadınlarda ise 0,5/100.000 civarındadır. Kaynak yönünden fakir ülkelerde daha düĢük oranlar 
bildirilmiĢtir, ancak bunda teĢhis edilmeyen vakaların çokluğu önemli bir neden olabilir. 
Tersanecilik ve madencilik merkezleri gibi mesleki olarak asbeste maruz kalma prevalansının 
büyük olduğu bölgelerde oranlar erkeklerde 5/100.000, kadınlarda 4/100.000‘e kadar 
çıkabilmektedir.) 

Ülkemizde, insidans hakkında kesin bilgi vermek güçtür. Türkiye‘de malign plevral 
mezotelyoma insidansına yönelik en geniĢ çalıĢma 2000 yılında yapılmıĢ olup, biyopsi ile tanı 
konmuĢ 506 yeni olgu toplanmıĢtır. Bu olguların 464‘ü plevral, 42‘si ise peritonial olarak rapor 
edilmiĢtir. Kadın/Erkek oranı 0.7 olup (213/293), ortalama yaĢ sırası ile toplamda 55.6 yıl (24-88 
yaĢ), erkeklerde 55.8 yıl (26-83), kadınlarda ise 55.5 yıl (24-88) olarak bulunmuĢtur. Asbest veya 
erionite mesleksel temas öyküsü olmayıp, olguların % 6‘sı (30/506) erionit köylerinden 
bildirilmiĢtir.  

Mezotelyomanın ortaya çıkıĢı kesin olarak asbest maruziyetiyle bağlantılandırılmıĢtır. 
Maruziyetin yüksek olduğu endüstriler arasında tersanecilik, madencilik, tekstil ve çimento sanayi 
sayılabilir. Deneysel çalıĢmalar ile erionitin "chrysotile" asbestten 300-800 kat, "crocidolite" 
asbestten ise 100-500 kat daha kanserojen olduğu gösterilmiĢtir. 

Mezotelyomalı hastalar göğüs ağrısı ve nefes darlığından yakınırlar. Ender olarak sebebi 
bilinmeyen ateĢ ve venöz tıkanıklıklar da ilk baĢvuru sebebi olabilmektedir. Plevrada sıvı 
birikiminin bulguları en sık rastlanan bulgularıdır. 

Mezotelyomanın bugünkü bilgilere göre erken tanısı yoktur. Bugün kullanılan tedavi 
yöntemleri ile tedavisi mümkün değildir. Ancak maruziyetin engellenmesi halinde bu hastalık 
ortaya çıkmaz. Yani korunulabilir bir hastalıktır. 

 
ZEOLĠT ve TÜRKĠYE 
Kapadokya yöresi Hasandağı, Melendiz dağı ve Erciyes dağı gibi üç büyük yanardağın 

milyonlarca yıl devam eden püskürmeleriyle oluĢan kalın bir volkanik örtüyle kaplanmıĢtır. 
Kapadokya Bölgesi‘nde NevĢehir iline bağlı Tuzköy kasabası ile Karain ve Sarıhıdır köylerinde 
yoğun akciğer kanseri görülmüĢtür. 1960‘ lı yıllardan bu yana yapılan çalıĢmalarda kanser nedeni 
olarak bu yerleĢim yerlerinin kurulmuĢ olduğu yerdeki tüfler içinde iğnemsi erionit minerali 
saptanmıĢ ve bu mineralin akciğer zarı kanseri yaptığı çok yönlü araĢtırmalarca kanıtlanmıĢtır.  

Türkiye‘de zeolit minerali nedenli mezotelyoma sorunu, Prof.Dr. Ġzzettin BarıĢ ve 
arkadaĢlarının 1970'li yıllarda Karain, Sarıhıdır ve Tuzköy‘de görülen mezotelyoma vakalarını 
araĢtırmaları sırasında, bu vakaların asbeste bağlı olmayıp zeolit mineralinin solunması sonucunda 
oluĢtuğunu tespit etmeleri ile ortaya çıkmıĢtır. 

Orta Anadolu‘da, NevĢehir yöresinde volkanik arazi üzerinde kurulu olan Karain, 
Sarıhıdır köyleri ile Tuzköy kasabasında 30 yıldan daha uzun süreden beri devam eden 
epidemiyolojik çalıĢmalar sonucunda çevresel ve mesleki asbest olmaksızın malign 
mezotelyomanın beklenenin 1000 katı daha fazla olduğu görülmüĢtür. 

Bu köylerde yapılan klinik araĢtırmalarda mezotelyomalı hastaların akciğerleri ile 
balgamlarında ―erionit minerali‖  tespit edilmiĢtir. Hastalık nedeni olarak söz konusu köylerdeki 
evler, bahçe duvarları, kiler, ambar ve depo olarak kullanılan yerlerin yapı taĢlarının içinde 
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bulunan fibröz zeolitin (erionit) solunması olduğu görülmüĢtür. Bu köylerin yerleĢim yerlerinin 
zemini zeolitli kayaçlar üzerine oturmakta olup, evlerin duvarları içinde erionit bulunan 
kayalardan yapılmıĢtır. Bu nedenle lifler buralardan hava akımı ile ortama yayılmakta, solunum 
yoluyla akciğerlere yerleĢerek bu hastalığa yol açmaktadır. Bu yerleĢim yerlerinin içinde erionit 
bulunan kayalar üzerine kurulmuĢ olması, asbest ve zeolitin yaptığı bütün hastalıkların yoğun bir 
Ģekilde görülmesine sebep olmaktadır. 

Yapılan klinik, epidemiyolojik ve mineralojik çalıĢmalarda da söz konusu kanserlerin 
nedenlerinin, toprak ve bazı kayalarda bulunan zeolit (erionit) olduğu kesinlik kazanmıĢtır. 

Jeolojik bir yapı taĢı olan zeoliti, iç yapısı kafes gibi ve çok fazla miktarda kanal ve 
boĢlukları olması ve kolay ufalanması nedeniyle halk yapı iĢlerinde sıkça kullanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü‘nün yapmıĢ olduğu araĢtırmalara göre bu mineralin kanser yapıcı 
etkilerinin mavi asbestten daha etkin olduğu, Ģimdiye kadar bilinen en kuvvetli kanser yapıcı 
madde olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Yapılan araĢtırmalara göre Tuzköy'de 1980-1992 yılları arasında meydana gelen 373 
ölümün 182 tanesi (% 49) kanser nedeniyle olmuĢtur. Tuzköy kasabasında ölüm nedeni olan 
kanserler içinde en baĢta mezotelyoma gelmektedir. Kanser ölümlerinin Tuzköy kasabasında  
% 70'i mezotelyoma nedeniyledir. Bu sayılardan açık olarak görülmektedir ki Tuzköy'de kanser, 
özellikle de mezotelyoma çok sıktır. Gerçekte çok seyrek bir malign tümör olan mezotelyomanın 
dünyadaki görülme sıklığı 1 milyon nüfusta yılda 1-2 kadar iken, bu bölgede mezotelyoma sıklığı 
dünya değerinden 1000 kat daha yüksek olarak hesaplanmaktadır. 

 
Zeolit: Alüminyum silikat içeren alkali özellik gösteren ve üç boyutlu yapısı silikata 

benzeyen mineraller için kullanılan genel bir terimdir. Ġlk kez Ġsveçli mineralojist Cronsted 
tarafından 1756‘da tanımlanmıĢtır. Volkanik mineraller sınıfından olup 30‘a yakın doğal türü 
(Analcime, Chabazide, Mordenite, Clinoptilote, Erionit, Ferrierite...) mevcuttur. Zeolitler doğal ve 
sentetik; granüler ya da fibröz Ģekillerde olabilir. Sadece fibröz yapıda olan zeolitler kanserojendir. 
Bu grupta yer alan Erionit ve Mordenit fibröz yapıda olduğu için kanserojenik özellik gösterirler. 
20. yüzyılın ikinci yarısında endüstride kullanımına baĢlanmıĢtır.  

Zeolit mineralleri gazlardan nem alınması, kirlilik kontrolü, havadan oksijenin ayrılması, 
çiftliklerde hoĢa gitmeyen kokuların tutulması, kâğıt sanayinde dolgu ve beyazlatma maddesi, 
kimyasal gübre etkisini arttırmada, enerji, metalürji ve tıp alanlarında kullanılmaktadır. Dünyada 
zeolit yatakları, BirleĢik Amerika‘nın Oregon eyaleti, Ġtalya‘nın Napoli bölgesi, eski Yugoslavya, 
Yeni Zelanda, bazı Afrika ülkeleri ve Japonya‘nın belirli bölgelerinde mevcuttur. Kayıtlara göre 
buralarda kanser olaylarının görülmemiĢ olmasının nedeni, yatakların yakınında yerleĢim yeri 
olmamasındandır.  

Erionit: Zeolit grubu mineral olup, birkaç mikron boyutunda, lifsi ve iğnemsi yapıdadır. 
Bu mineralin tozları solunum yolu ile alındığında iğneciklerin akciğere ve karın zarına saplanarak, 
akciğer ve karın zarı kanserine neden olduğu BarıĢ (1987, 1994, 2003, 2005)‘ ın tıbbi 
çalıĢmalarında ortaya konulmuĢ ve son yıllarda bu konuyla ilgili jeolojik çalıĢmalar yapılmıĢtır 
(Temel ve Gündoğdu, 1996; Atabey, 2001, 2004, 2005a, 2005b). 

Erionitli volkanik tüfler, MTA tarafından 2006 yılında Türkiye‘de baĢlatılan ‗ ‘Tıbbi 
Jeoloji Projesi‘ ‘  kapsamında haritalanarak dağılımı ortaya konulmuĢtur. AraĢtırma ile erionitli 
volkanik tüf kayalarının; NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, 
Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp 
merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini arasında, Zelve vadisinde, NevĢehir merkeze 
bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, 
Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, 
AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapa‗da, Aksaray ili Güzelyurt‘a bağlı Selime ve 
Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz arasında yüzeylendiği ortaya 
konulmuĢ ve bu alanlarda örnekleme yapılmıĢtır. 
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Kanserojenite: Lifsel yapıdaki bu minerallerin kanserojenik olabilmesi için bazı 
özellikleri olması gerekmektedir. 

1. Durabl olması, yani akciğerde uzun süre bozulmadan kalabilmesi, (Zeolitin 
mezotelyomalı hastaların akciğer dokularında çok miktarda bulunması dokuda uzun süre 
değiĢmeden kalabilme özelliğinin fazla olduğunu kanıtlamaktadır.) 

2. Çapının 0,5 mikrondan küçük ve boyunun 8 mikrondan büyük olması yani kanser 
yapıcı optimal ölçülerde bulunması. 

Toprakta bulunan asbest ve erionit (fibröz zeolit) akciğerlerde hastalık yapan en önemli 
lifsel yapıda kanserojen maddelerdir. 

 
Volkanizmanın yaygın olduğu Batı Anadolu ve bazı yörelere göre lifsi yapılı erionit 

minerali Kapadokya'da, Kapadokya'da da NevĢehir'e bağlı Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köylerinde 
insan sağlığını tehdit edici boyutlarda olduğu saptanmıĢtır. Niçin bu üç köyde hastalık 
yoğunlaĢmıĢtır? BaĢka etkenler rol oynayamaz mı?  

Erionit mineralinin zenginleĢmesinde, volkanik küllerin çevredeki mevcut tuzlu göl suyu 
ile kimyasal reaksiyona girmesi olayının rol oynadığı belirtilmektedir. 

Tuzköy'de en altta kayatuzundan oluĢan seviye, onun üzerinde erionitli tüf, tüfün 
üstünde de göl çökeltileri olan kiltaĢı, kumtaĢı bulunur. Sarıhıdır'da ise en altta erioniti mercek 
Ģeklinde tüf ve onun üzerinde göl sedimanları, tekrar tüf kayası ve sonra da göl çökelleri yer alır. 
Tuzköy ve Sarıhıdır köyleri, yaklaĢık 13,5 milyon yıl önce baĢlamıĢ ve 6 milyon yıl devam etmiĢ 
olan Hasan dağının tüfleri ile daha sonra 7 milyon yıl önce ilk volkanik patlamayı yapan Erciyes 
ve Melendiz dağlarının tüfleri üzerinde kurulmuĢtur. Karain köyünde erionitli tüf seviyesi ve onun 
da üzerinde göl çökelleri yer aldığı görülmektedir. Karain köyünün üzerinde kurulduğu tüf 
yaklaĢık 5 milyon yıl önce patlayan Erciyes, Hasandağ ve Melendiz dağının ürünüdür. Tuzköy, 
Karain ve Sarıhıdır'da bulunan bu tüfler içerisinde yoğun iğnemsi erionit minerali bulunmaktadır. 
Yöredeki kayalar Kızılırmak nehri boyunca ve verevine kesen faylardan etkilenmiĢ, kırılmıĢ ve 
kıvrımlanmıĢtır. Özellikle kıvrımlanmalarda Tuzköy'deki doğu batı yönlü kayatuzu biriminin 
davranıĢında 'Tuz tektoniği" etkili olmuĢtur. 

Kanser olaylarının en fazla olduğu Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köyleri gölsel ortamda 
oluĢan çökeller ve bu çökellerin altında yer alan tüflerin üzerinde yerleĢmiĢlerdir. Özellikle 
dünyada da milyonda bir olan mezotelyomanın Tuzköy'de 1000 kat fazla görülmesinin nedeni 
Tuzköy'ün üzerinde yer aldığı tüflerin altında kayatuzu kayalarının oluĢtuğu göl çanağının burada 
bulunmasıdır. Tüflerin üzerinde de killi kayaların gelmiĢ olması erionit mineralinin 
zenginleĢmesine yol açmıĢtır. Sarıhıdır, Tuzköy ve Karain'de daha önce depolanmıĢ olan tüfler 
üzerine göl sedimanlarının çökelmesi ile bu tüfler tuzlu-acı sulu ortamda kimyasal reaksiyona 
girerek lifsi erioniti bünyesinde zenginleĢtirmiĢtir. OluĢum anındaki göl suyunun asitliği ve 
bazikliği, tuzluluğu, iyon alıĢ veriĢi, gözenek oranı ve gömülme derinliği önemli rol oynamıĢtır.  

 

GerçekleĢtirilen ÇalıĢmalar:  
Zeolit içeren kayaların üzerinde yine zeolit minerali içeren kayalarla yapılmıĢ evlerden 

oluĢan Sarıhıdır ve Karain köyleri ile Tuzköy kasabasının mezotelyoma sorununun çözümü, bu 
yerleĢim yerlerinin zeolit içermeyen yerlere sağlıklı yapı malzemeleri ile yapılmıĢ evlere taĢınması 
ile çözülebilecektir. 

Sarıhıdır Köyü; doğal afetler nedeni ile yeni bir yerleĢim yerine taĢınmıĢ sorun büyük 
oranda çözülmüĢtür. Ancak eski yerleĢim yerinin halen vatandaĢlar tarafından değiĢik nedenlerle 
(ahır, depo, vb.) kullanılması ve çocukların burayı oyun alanı olarak kullanıyor olmaları nedeni ile 
sorun tamamen bertaraf edilememiĢtir. Ayrıca, kansere sebep olan erionit liflerinin yeni köye 
rüzgarla ulaĢma tehlikesi her zaman bulunmaktadır.  

Tuzköy Kasabası ve Karain Köyü; yapılan bilimsel çalıĢmalar sonucunda 1 Aralık 
1980 tarih ve 17177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Karain köyü ve 
Tuzköy kasabası "Afete Maruz Bölge" olarak kabul edilmiĢ ve köyün taĢınmasına karar 
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verilmiĢtir. Ancak, köy halkının taĢınma konusunda isteksiz davranması nedeniyle köylerin 
taĢınması iĢlemi gerçekleĢtirilememiĢtir. 

17 Eylül 1984 tarih ve 18518 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir baĢka Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bölgenin "Afete Maruz Bölge" olarak kabulü hakkındaki Kararname iptal 
edilerek "bulunduğu yerde ıslahı" planlanmıĢtır. Ancak bu ıslah çalıĢmalarından yeterli sonuç 
alınamamıĢtır. 

2000 yılında bölgede yeniden çalıĢmalar baĢlatılarak konu ile ilgili tüm bakanlıkların 
katılımı ve iĢ birliği içerisinde bir dizi faaliyet yürütülmüĢtür. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ―Tuzköy Beldesi ve Karain Köyü 
Islah Projesi‖  kapsamında bahse konu olan bölgede Haziran 2000 ve ġubat 2001 yılında Jeoloji 
Yüksek Mühendisi Dr. EĢref ATABEY tarafından mevcut yerleĢim yeri ile yeni yerleĢim yerinin 
jeolojik ön etüdü yapılmıĢtır. 

- Tuzköy için 1/1000 ve 1/5000 ölçekte haritalar üzerinde ve parsel bazında ayrıntılı 
Ģekilde kaldırılacak meskenlerin sınırı, iyileĢtirme yapılacak meskenlerin sınırı, yeni yerleĢim yeri 
özellikleri ve planı hazırlanmıĢtır. 

- Bölgenin jeolojik haritaları çıkarılmıĢ ve bu haritalarda zeolit içeren kayaların 
bulunduğu kanser yönünden riskli alanlar tespit edilmiĢtir. TaĢıma halinde risk altında bulunmayan 
(zeolit içeren kayaçların olmadığı) alternatif yerleĢim alanları tespit edilerek harita üzerinde 
iĢaretlenmiĢtir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin toprak haritası çıkartılarak 
alternatif taĢınma alanlarının toprak yapısı incelenmiĢtir. TaĢınma halinde, zeolitli kayaların 
üzerinin kapatılmasında kullanılacak zeolit içermeyen toprağın alınacağı yerlerin tespiti 
yapılmıĢtır. 

MTA‘nın vermiĢ olduğu rapor doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Daire 
BaĢkan V. Dr. Emire Özen Olcayto, Prof. Dr. Ġzzettin BarıĢ, Doç. Dr. Ümran Doğan, MTA jeoloji 
mühendisi Dr. EĢref Atabey, Tuzköy Belediye BaĢkanı Nihat Demirci zeolitli kayaların üzerinde 
bulunan ve çoğu da bu kayalardan yapılmıĢ kanser yönünden risk altındaki evlerin tespiti 
yapılmıĢtır. 

Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz 2004'de Tuzköy Beldesinde ve Karain 
köyünde yürütülen bilimsel çalıĢmalar doğrultusunda "Afete Maruz Bölge" kararı Bakanlar 
Kurulu'nca alınmıĢ ve yatırım programına dahil edilmiĢtir. 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 05 Mayıs 2005 ve 08 Mart 2006 
tarihlerinde bölgenin detaylı jeolojik raporları hazırlanmıĢtır. 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafından ―Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve Ġskân Kanununda DeğiĢiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi‖  ile ilgili hükümet görüĢünün belirlenmesi amacıyla Bayındırlık ve Ġskân 
Bakanlığı Koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluĢan 
yetkililerce ―NevĢehir ili GülĢehir ilçesi Tuzköy beldesinde kansere neden olan zeolitli tüf 
nedeniyle nakledilemeyen konutlar ve iĢyerleri afet riski taĢımayan bir alana nakledilir. 
Nakledilecek konut ve iĢ yeri maliklerine ve nakille ilgili iĢ ve iĢlemlerde 7269 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır.‖  hükmünün yer aldığı Geçici Madde 26 21.02.2007 tarihinde yapılan toplantı 
sonucunda olumlu mütalâa edilmiĢtir. 

NevĢehir Valiliği Bayındırlık ve Ġskân Müdürlüğünce 18.09.2007 tarihinde söz konusu 
afete maruz alanda iyileĢtirme adına yapılacak yatırım çalıĢmalarında ―Ödenek Teminine Esas 
Tahmini Bedel Hesabı‖nı belirlemek üzere keĢif raporu hazırlanmıĢ olup Bayındırlık ve Ġskân 
Bakanlığına iletilmiĢtir. Bakanlık tarafından ödenek ayrılması sonucunda çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

NevĢehir Devlet Hastanesi bünyesinde 27.08.2007 tarihinde Mezotelyoma Erken Tanı ve 
Tarama Merkezi kurulmuĢtur. 

24 Mart 2008 tarihinde halkın demografik, sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarının 
tespitine yönelik Hane Halkı Anket ÇalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. 
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Sarıhıdır, Tuzköy, Karain, Karlık, Nar, Sulusaray köylerinde Amerika BirleĢik Devletleri 
Çevre Koruma Ajansına (USEPA) bağlı çalıĢan bilim adamları tarafından 01-22 Nisan 2008 
tarihlerinde ortam havasında çeĢitli ölçümler (erionit, radyasyon, arsenik vb.) yapılmıĢ sonuçlar 
Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmiĢtir. Yapılan hava ölçümlerinde hava ortamı erionit 
yönünden kirli olan Sarıhıdır Köyü Ġlköğretim Okulunun bahçesi ve çevreden geçen yolların asfalt 
çalıĢması Ağustos 2009‘da gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2009 yılı itibari ile Tuzköy Kasabası‘nda 245 konut, 13 iĢ yeri, okul, sağlık ocağı 
yapımları tamamlanmıĢ olup, afet evleri iç yolları ihalesi devam etmektedir. Eski evlerin 
boĢaltılarak yeni yapılan yerlere taĢınma iĢlemi tamamlanmıĢtır. Yeni yerleĢim yerinde yolların 
asfaltlama çalıĢmasının bir an önce yapılması eski yerleĢim yerinden taĢınmaları hızlandıracaktır. 
Eski yerleĢim yerlerinin ise ıslah çalıĢmasına baĢlanacaktır.  

Karain Köyünün taĢınabilmesi için 2009 yılı itibari ile 99 adet konutun Ürgüp ilçesinde 
Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ)  tarafından yapılması çalıĢmaları baĢlamıĢtır. 

Sarıhıdır, Karain ve Tuzköy‘de görülen mezotelyoma vakalarının oluĢumunda erionit 
maruziyeti ile genetik bir etkileĢmenin olup olmadığını göstermek amacıyla SB KSDB tarafından 
çalıĢma yürütülmektedir. ÇalıĢmanın sonucunda elde edilen bilgiler ile yüksek risk grubu önceden 
belirlenebilecek, hastalığın erken tanısı için hedefe yönelik tarama yöntemleri geliĢtirilebilecek, 
hastalıktan korunmak için yeni yöntemler araĢtırılacak ve yeni tedavi yöntemleri 
geliĢtirilebilecektir. 

Ayrıca, ülkemizde, 2003 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu‘na bağlı olarak ―Tıbbi Jeoloji Alt Kurulu‖  kurulmuĢtur. DanıĢma 
niteliğinde kararlar almakta olan kurulun görev alanı, kanser oluĢumunda çevresel faktörlerin 
ülkemizdeki durumunun ve bu konuda yapılabileceklerin tespiti olarak tanımlanmıĢtır. Tıbbi 
Jeoloji Kurulu kamu kurum ve kuruluĢları ile meslek örgütleri temsilcileri tıbbi jeoloji konusunda 
araĢtırmaları olan jeoloji mühendisleri, tıp doktorları, mineraloglar, veteriner hekimler, ziraatçılar, 
biyologlar, diĢçiler, kimyagerler, epidemiyologlar, fizikçiler, patologlar, hidrojeologlar ve 
jeokimyacılardan oluĢmaktadır.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Malign mesotelyoma asbest ve erionit mineralleriyle iliĢkili olarak Türkiye‘de çok ciddi 

bir problemdir ve genetik-epidemiyolojik araĢtırmalar genetik yatkınlığın da mezotelyoma 
geliĢiminde önemli bir rol alabileceğini göstermektedir. 

Kanser oluĢumu sıklığı ile çevresel Ģartlar arasındaki iliĢki açısından, değiĢik kanserlerin 
bölgesel dağılımını ve kimyasal elementlerin konsantrasyonlarını gösteren jeokimyasal haritalar 
çok büyük bir değer taĢır. Hastalık oluĢumu ile ilgili, coğrafi ve jeolojik Ģartların çalıĢılması onko-
coğrafik araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte günümüzdeki en önemli bilmece 
olan kanseri çözebilmek için, multidisipliner çalıĢmaya, hastalığa yol açan doğal (jeolojik) ve 
antropojenik etkenleri çok daha iyi anlamaya gerek vardır. Bu konularda ilerleme medikal-jeolojik 
(jeokimyasal; eko-jeolojik) araĢtırmalarla sağlanabilir.  Dolayısıyla, ülkemizde tıp ve jeoloji 
alanında iĢ birliği ile ―Tıbbi Jeoloji‖  çalıĢmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Haritalanarak genel dağılımı ortaya konulan ve akciğer kanseri nedeni olduğu bilinen 
erionitli volkanik tüf kayaları üzerinde bulunan yerleĢim yerlerinde yaĢayan halkın sağlık riski 
özellikle bazı yerleĢim birimlerinde devam etmektedir. Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam 
etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zamanda içerisinde bitirilmeli, gerek halkın gerekse 
kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli tüf kayalarının kullanması önlenmeli, 
yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli, bu gibi alanlar yeni yerleĢimlere açılmamalıdır.  

Bölgede gerçekleĢtirilen saha incelemesi sonucunda Ģunlar saptanmıĢtır: 
NevĢehir ili içerisinde mezotelyoma kanser olgularının dünya genelinde çok yüksek 

oranda görüldüğü köylerde erionit probleminin varlığı 40 yıldır bilinmekte olmasına rağmen, 
önlem alınmasında ve uygulanmasında gecikmeler olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, son yıllarda, 
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sorun üzerine kararlılıkla gidilerek, konu hakkında alınan önlemlerin gözle görülür bir hız 
kazandığı tespit edilmiĢtir. 

Tuzköy beldesinde yeni evler tamamlanmıĢ, taĢınma iĢlemi de büyük oranda 
tamamlanmıĢtır. Ancak, ek bina ihtiyacı devam etmektedir. Son alınan Bakanlar Kurulu Kararı da 
bu ihtiyacı karĢılamaya yönelik olarak atılmıĢ önemli bir adımdır. 

Sarıhıdır Köyünün doğal afetler nedeniyle kendiğinden taĢındığı ve sadece eski köy 
önünden geçen yolun asfaltlama çalıĢmasına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiĢtir. 

Karain‘de ise, TOKĠ tarafından yeni evlerin yapım kararı alınmıĢtır. Ancak, köylüler 
arasında tartıĢma halen mevcuttur. Bu konuda halkın farkındalık ve eğitim ihtiyacı olduğu açıktır. 

Yıkım ve ıslah çalıĢmaları gerçekleĢtirilirken kanser yapıcı maddelerin etrafa 
yayılmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Beyaz toprak olarak bilinen ve içinde asbest ve erionit içeren toprağın badana yapma ve 
sıva olarak kullanmasının önlenmesi yönünde halkın eğitimi çalıĢmalarının planlanarak, ilgili 
kurumlar tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığının eğitim ve araĢtırma hastaneleri 
bünyelerinde ilgili bilimsel yapılandırmanın oluĢturulması/güçlendirilmesi yoluyla mesleksel ve 
çevresel karsinojenlerin ölçümü gerçekleĢtirilebilmelidir. Ayrıca akredite edilmiĢ özel ve resmi 
laboratuvarların oluĢturulması gerekmektedir. Bu çalıĢmalarla mezotelyoma araĢtırmalarının çevre 
ve genetik etkileĢimi konusunda geliĢtirilmesine ağırlık verilmeli ve bu konuyla ilgili Sağlık 
Bakanlığı, YÖK, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek 
odalarının iĢ birliği içinde çalıĢması sağlanmalıdır. 
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9.1.2. Kütahya Özelinde Arsenik Sorunu 
Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nca hazırlanarak 2009 

yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Dünyada ve Türkiye‘de (Kütahya 
Özelinde) Arsenik Sorunu‖ bölümünden alınmıĢ olup, konu ile ilgili yürütülmekte olan çalıĢmalar 
hakkındaki ek bilgiler de Sağlık Bakanlığından temin edilmiĢtir.  

Arsenik, içme sularında bilinen en toksik madde olarak bütün dünyada liste baĢıdır. Ġçme 
sularında bulunan arsenik, DSÖ tarafından kanserojen madde olarak tanımlanmaktadır.  

Pek çok ülkede içme sularında arsenik konsantrasyonu toksik düzeydedir. Arjantin, 
BangladeĢ, ġili, Çin, Macaristan, Hindistan, Meksika, Tayvan, Vietnam ve ABD‘nin özellikle 
güneybatı eyaletleri yeraltı sularında As problemi olan baĢlıca ülkeler olarak sayılabilir.  

http://www.mesothelioma-tr.org/
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Dünya Sağlık Örgütü yapılan araĢtırmalara dayanarak, içme sularındaki arsenik 
miktarını 1993 yılında 50µ/litre‘den 10µ/litre‘ye indirmiĢ ve arsenik konsantrasyonu 10 µ/litrenin 
üzerinde olan suları toksik olarak belirlemiĢtir. 

Uzun süre arseniğe maruz kalmıĢ kanser vakalarında görülebilecek ilk bulgular pigment 

değiĢikliği ve hiperkeratozdur. Kronik olarak yüksek dozda arseniğe maruz kalmıĢ kiĢilerde 

görülen cilt lezyonları arasında keratoz ve hiperpigmentasyon arsenik toksikasyonunu erken teĢhis 

için önemli bir göstergedir. Kanseri oluĢturacak değiĢiklikler yıllar hatta on yıllarca sürebilir. 

Örneğin, Japonya‘da yapılan bir araĢtırma arsenik zehirlenmesine 10 yıl maruz kalındığında 

Bowen hastalığını, 20 yıl sonra skuamoz hücreli karsinomu ve 30 yıl sonra akciğer kanseri 

oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Cilt kanseri latans dönemi 3-40 yıl, ortalama 18 yıl olarak belirtilmiĢtir. 

Farklı ülkelerde, büyük ölçekte arseniğe maruz kalmıĢ kiĢilerde yapılan araĢtırmalarda 

cilt kanseri ile palmar ve plantar keratoz arasındaki iliĢkiler saptanarak yayınlanmıĢtır. Bununla 

birlikte, arseniğin kanserojen mekanizması tam olarak anlaĢılmamıĢ ve oluĢturduğu kanserlerin 

onkojenezi hala açıklama beklemektedir. 

 Kütahya ili civarında yapılan araĢtırmalarda kronik arsenik zehirlenmeleri saptanmıĢtır. 

Arseniğin kaynağı bölgede büyük ölçüde jeojeniktir. Kütahya ilinde 40 ayrı içme suyundan alınan 

örneklerde arsenik miktarlarının 0-10.7 mg/litre değerleri arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır. 

2005 yılı ve sonrasında yaptıkları araĢtırmalarda arsenik konsantrasyonu, kaynakları ve cilt 

lezyonları arasında iliĢkileri iki ayrı çalıĢmada karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġlk çalıĢmada Kütahya Emet‘ te 

iki ayrı köyde içme sularındaki arsenik konsantrasyonu ve çeĢitli cilt hastalıkları belirlenmiĢtir.  

Kronik arsenik toksikasyonu ve advers sağlık etkileri arasındaki iliĢkiler aĢağıdaki Tabloda 

sunulmuĢtur. Bölgede bulunan ve arsenik zehirlenmelerini gösteren belirtiler Ģunlardır: ―Palmo-

plantar keratoz‖ , ―basal hücreli karsinom‖,‖plantar keratodermi‖ , ―plantar hiperkeratoz‖ , 

―pigmente noduler lezyon‖, ―mycosis fungicides‖ , ―keratik papüller‖ , ―Bowenoid lezyonlar‖ , 

―hiperhidrozis‖ , ―verru plantaris‖ , ve ―verru plantaris et Palmaris‖ . Kronik arseniğin 

toksikasyonunun neden olduğu karsinomlar için on belirtiler arasında ―Bowenoid lezyonlar, 

―hiper-pigmentasyon‖ ve  ―keratoz‖  bulunur. Ġkinci çalıĢmada; Emet ve civarındaki sularda 40 ayrı 

içme suyundan örnek alınmıĢtır. Arsenik miktarı 0-10.7 mg/litre olarak çok geniĢ değiĢiklikler 

göstermektedir. Arsenik dozunun yüksek olduğu köy % 30.9 u bulan arsenik zehirlenmesi vakaları 

gözlenmiĢtir. AĢağıdaki tabloda dermatolojik veriler sunulmuĢtur. 

 

Tablo 123. Arsenik Toksikasyonu Görülen Köylerde Dermatolojik Bulgular 

(Kütahya Emet Civarındaki Köyler) 

Semptom ve Bulgular Köy1 

N (E/K) 

Köy2 

N (E/K) 

Toplam 

N (E/K) 

Palmo plantar keratoz 17 (9/8) 1 (1/0) 18 (10/8) 

Basal hücreli karsinom 2 (1/1) 0 2 (1/1) 

Verru plantaris 3 (3/0) 0 3 (3/0) 

Verru plantaris et palmaris 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Plantar keratodermi 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Plantar hiperkeratoz 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Pigmente nodüler lezyon 0 1 (0/1) 1 (0/1) 

Mycosis fungicides 1 (1/0) 0 1 (1/0) 

Hiperhidrozis 0 1 (0/1) 1 (0/1) 

Keratik papüller 3 (0/3) 0 3 (0/3) 
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Kaynak: Doğan M., 2005 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında kronik arsenik toksikasyonu ile ilgili cilt lezyonları ve 
sudaki arsenik dozu arasında iliĢki kurulabilir. Sudaki arsenik konsantrasyonun 8.9-9.3 
milligram/litreye kadar ulaĢtığı Köy1‘de arsenikle ilgili zehirlenmeleri gösteren 30 vaka 
gözlenmiĢtir. Sudaki arsenik miktarını 0.3-0.5 arasında değiĢen 2 numaralı köyde ise 3 vaka 
gözlenmiĢtir. 1 numaralı köyde bu araĢtırmaya katılanların  % 30.9‘unda; 2 numaralı köyde ise 
% 5.4‘  ünde arseniğin neden olduğu cilt değiĢimleri gözlenmiĢtir.  Palmoplantar keratoz, 1 
numaralı köyde 17 kiĢide (çalıĢmaya katılanların % 17.5‘ i) görüldüğü halde 2 numaralı köyde 
sadece 1 kiĢide (çalıĢmaya katılanların % 1.8‘ i) kiĢide bulunması bu iliĢkiyi desteklemektedir.  

ÇalıĢmalar; Emet ve civarında, uzun süre arsenik içeren sulara maruz kalan kiĢilerde cilt 
ve internal kanser vakalarının artabileceğini gösterdiğinden, bölgede kanser vakalarının artmasını 
önlemek için tedbir alınmasının gerektiği bildirilmiĢtir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Yüksek miktarda arsenik içeren suların kullanımına bağlı olarak ülkemizde özellikle 

Kütahya-Emet‘ te sağlık sorunları ortaya çıkmıĢtır. Kütahya‘da içme ve kullanma sularında ölçülen 
yüksek arsenik konsantrasyonlarının en önemli kaynaklarından birisinin bölgede yer alan tersiyer 
çökellerdeki alünit, çört, kolemanit ve jips gibi mineraller olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 
karbonatlı kayalar, kireçtaĢı/dolomit ve travertendeki kırık zonlar boyunca oluĢan realgar ve 
orpiment formundaki epitermal jipsler ve volkano-sedimanter istiflerdeki volkanik kayaların da 
önemli arsenik kaynakları arasında bulunduğu belirtilmektedir. 

2005 yılında yapılmıĢ olan bir çalıĢmada; Ġğdeköy ve Dulkadir köylerinde, 40 ayrı içme 
suyundan alınan örneklerde yapılan arsenik ölçümleri ve buna bağlı olarak oluĢan cilt hastalıkları 
ile ilgili sonuçlar özetlenmiĢtir. ÇalıĢmada arsenik konsantrasyonundaki artıĢla birlikte ortaya 
çıkan semptomlarda da artıĢ gözlendiğine iĢaret edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada arsenikten etkilenen 
kadınların sayısının erkeklere göre biraz daha fazla olduğu da ortaya çıkmıĢtır.  

ÇalıĢmalar; Emet ve civarında, uzun süre arsenik içeren sulara maruz kalan kiĢilerde cilt 
ve internal kanser vakalarının artabileceğini gösterdiğinden, bölgede kanser vakalarının artmasını 
önlemek için tedbir alınmasının gerektiği bildirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığından alınmıĢ olan bilgiye göre; bu bölgedeki mevcut sorunun çözünme 
yönelik tedbirler alınmaya baĢlanmıĢtır ve Bakanlığın ilgili birimleri tarafından bu bölge yakından 
takip edilmektedir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Doğan, M., 2009, Dünyada ve Türkiye‘de (Kütahya Özelinde) Arsenik Sorunu, Türkiye‘de 

Kanser Kontrolü, M. Tuncer (ed)., T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları 
s:225-230. 

2. Sağlık Bakanlığı, Kanser SavaĢ Dairesi‘nin Komisyona gönderdiği Ek  Bilgi Notu -2011. 
 

i. Kocaeli-Dilovası’nda Çevre ve Ġnsan Sağlığı 
 Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nca Türkiye‘de Kanser 

Kontrolü Kitabında yer almak üzere 2009 yılında hazırlanmıĢ olan ―Kocaeli-Dilovası‘nda Çevre 
ve Ġnsan Sağlığı‖  bölümünden ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmıĢ bilgi notlarından 
yaralanılarak hazırlanmıĢtır.  

Kocaeli ilinde Gebze ilçesine bağlı Dilovası beldesi ülkemizin önemli sanayi 
bölgelerinden biridir. DeğiĢik kurumlar tarafından 2006 yılında yapılmıĢ çalıĢmalar ve hazırlanan 
raporlarda bölgedeki hızlı ve kontrolsüz sanayileĢme, çevre kirliliği ve bunların orada yaĢayan ve 
çalıĢan vatandaĢlar üzerindeki olumsuz sağlık etkileri gözler önüne serilmiĢtir.   

Bowenoid lezyonlar 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Arsenikle ilgili bulgular toplamı 30 (14/16) 3 (1/2) 33 (15/18) 
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Türkiye kanser insidansı kadın ve erkeklerde yüz binde 225‘ lerdedir. Kocaeli ilimizde 
ise yüz binde 149‘dur. Ülke genelinde ölüm nedenleri sıralamasında kanserden ölümler kalp ve 
damar hastalıklarından ölümlerden sonra ikinci sırada yer alırken, bu bölgede ilk sıraya yükselmiĢ 
olması kanser oluĢumunda artıĢa iliĢkin anlamlı bir bulgudur.  

Bu konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde 04.04.2006 tarihinde 10/254,258 
Esas Numaralı ―Kocaeli'nin Gebze Ġlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve 
Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonu‖ kurulmuĢtur. AraĢtırma 
Komisyonunun yaptığı detaylı çalıĢmaların sonucunda Dilovası Bölgesi‘nde 29 maddelik sorun 
tespiti, çözüm önerileri ve sorumlu kuruluĢların tespiti yapılmıĢtır. 

 
 Raporda sonuç olarak; 
 

Sanayi 
Dilovası‘nda son derece çarpık, düzensiz bir sanayileĢme ve yerleĢim bulunmaktadır. 

Gerek yerleĢim gerekse sanayi alanlarının bir kısmının arazileri ile ilgili hukuki sorunları da 
mevcuttur. Dilovası'nda OSB kurulmadan önce sanayi yapılaĢması baĢlamıĢ, bilahare OSB olması 
için yoğun çaba sarf edilmiĢ ve zaruri olarak Dilovası OSB kurulmuĢtur. Dilovası OSB'de faaliyet 
göstermekte olan sanayi tesislerine ait Dilovası OSB'nin yetki alanı içerisindeki arazi ve dolgu 
alanında ilgili belediyece onaylanan planlar ile kullanım hakkı tanınan; ayrıca, orman alanında, 
kiralama sonucu kullanım hakkı elde edilen büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama 
tesisleri, limanlar, dolgu alanları da yer almaktadır. Bunlara ilaveten, Dilovası OSB'de gerekli olan 
sağlık koruma bandı oluĢturulmamıĢtır. Yeni Yıldız Mahallesi ve Fatih Mahallesinin Dilovası 
OSB 'nin içinde kalıyor olması, bu yerleĢim alanlarının fiziki olarak tecrit edilmesine sebep 
olmakta ve belediyece altyapı hizmetlerinin götürülebilmesine engel teĢkil etmektedir. Ayrıca bu 
iç içe geçmiĢliğin sonucu olarak, Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan çevre kirliliğinin söz 
konusu mahallelerde yaĢayan halkın sağlığını direkt olarak etkilemesine de engel 
olunamamaktadır. 

Ġmar planında yerleĢim alanı olarak lekelenmiĢ olan Yeni Yıldız Mahallesi ile orman ve 
2B kapsamındaki orman alanında yerleĢik olarak gösterilen Fatih Mahallesinin ve sanayi içersinde 
kalan diğer konutların boĢaltılması gerekmektedir. Ayrıca, Dilovası'ndaki konutların tamamına 
yakını gecekondu olduğundan kentsel dönüĢüm projesi hazırlanarak acilen hayata geçirilmelidir. 

Kocaeli ili I. derece deprem kuĢağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek bir 
doğal aletin ve/veya endüstriyel kazanın oluĢması durumunda; bölgedeki can ve mal güvenliğinin 
tehdit edilebileceğinin yanısıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya çıkabileceği açıkça 
görülebilir. Bu nedenle, dolgu alanlarının sınırlandırılması, kimyasal maddelerin tanklarda 
depolanması sonucu oluĢacak yangın, patlama, sızıntı gibi risklerin ortadan kaldırılması için her 
türlü tedbirin alınması, orman alanı içersinde yer alan depolama tanklarının kaldırılması ve 
yenilerinin kurulmasına müsaade edilmemesi, büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama 
tesislerinden kira sözleĢme süresi bitenlerin sözleĢmesinin yenilenmemesi ve bu araziler üzerinde 
yeni kiralamaların yapılmaması gerekmektedir. Büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde 
depolama tesislerinin kurulu olduğu alanların boĢaltılması ile elde edilecek alanın; orman vasıflı 
olan kısmı orman alanı, arazi vasıflı olanının da yeĢil alan olarak korunması sağlanmalıdır. 

Dilovası'nda, sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi 
arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu ölçüde 
sınırlandırılmalıdır. Bu doğrultuda bölgede kirlilik yükünü artıracak kirlilik vasfı yüksek tesislerin 
kurulmasının önlenebilmesi amacıyla; Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili 
kurumlarca sınırlama getirilmesi gereken sektörlerin belirlenerek, Dilovası OSB imar planında 
plan notu ile seletör sınırlaması getirilmesi ve uygulamanın OSB Yönetimince bu doğrultuda 
yapılmasını o hüküm altına alınması, Dilovası OSB dıĢındaki planlama ile ilgili olarak da Kocaeli 
Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesinin birlikte 
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çalıĢması gerekmektedir. Ayrıca, Dilovası'nda faaliyet göstermekte olan limanların dolgu yaparak 
kapasite artırımına da izin verilmemelidir. 

Bölgedeki metal ve hurda eriterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 
sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması, cihazların kapatılması, denetimlerin 
yetersiz olması; yurt içinden ve yurt dıĢından gelen hurdaların detektörlerden geçirilmeden 
iĢlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi için radyasyon 
ölçüm sistemlerinin devlet tarafından iĢletilmesi ve yeterli sayıda eleman istihdam edilerek, 24 saat 
kesintisiz denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük kapılarında uygulanan sistem bölgede de 
uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde ölçümler gerçekleĢtirilmelidir. Ayrıca, yurt 
içinden ve yurt dıĢından gelen hurdalarla iĢlem yapan iĢletmelerin panel alması zorunlu hale 
getirilmelidir. 

Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taĢ ocakları baĢta çevre kirliliği olmak üzere arazi 
bozulmalarına neden olmaktadır. Bölge için yeni maden arama ruhsatı (taĢ ocakları da dahil olmak 
üzere) verilmemelidir. ĠĢletme süresi biten ocakların ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması ve 
faaliyetin tamamlanmasından sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir.  

Kirlilik 
Dilovası uygun olmayan topoğrafik yapısı ve meteorolojik Ģartlarının yanısıra, yoğun 

trafik yükünden, sanayi tesisleri ve yerleĢim alanlarından kaynaklanmakta olan kirlenme ile 
kirleticilere karĢı çok hassas bir hale gelmiĢ bulunmaktadır. 

Dil Deresi; baĢta Dilovası'ndaki ve Gebze ilçesinin bir bölümüne ait sanayi tesisleri 
olmak üzere, bölgedeki yerleĢim alanlarından, vahĢi depolama yapılmıĢ olan mevcut çöp alanından 
ve maden ocaklarından (taĢ ocakları da) kaynaklanmakta olan atık sular ile kirletilmektedir. 
Körfezin % 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiği Komisyona bilgi  veren birçok 
kurum/kuruluĢ tarafından ifade edilmiĢtir. Dil Deresi suyu kirli olduğu gibi, dere yatağı ve 
kenarları da son derece düzensiz ve kirli bir görüntüde olup, adeta çöplük olarak kullanılmaktadır. 
Dil Deresinin ıslah çalıĢmaları; DSĠ, Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ve OSB Yönetiminin iĢ birliği 
ile bir an önce gerçekleĢtirilmelidir. 

Dilovası ve Gebze Belediyesinin mevcut çöp alanları önemli bir kirlilik kaynağıdır. 
Ayrıca Dilovası'ndan çıkan katı atıklar için uygun bir çöp alanı yoktur. Kocaeli BüyükĢehir 
Belediyesince bölgedeki uygun bir yere çöp depo alanı bir an önce yapılmalıdır. 

Bölgede yapılan incelemelerde bazı fabrikaların arıtma sistemlerinin olduğu, ancak 
bunların ya yetersiz ya da çalıĢtırılmadığı gözlemlenmiĢtir. ĠĢletmeciler, genellikle arıtma 
tesislerinin inĢasını ve iĢletilmesini mali külfet olarak görmekte ve bu tesislerin çalıĢtırılması 
hususunda isteksiz davranmakta, titizlik göstermemektedir. Bu nedenle, OSB Yönetimince 
Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ivedilikle yaptırılmalıdır. 
Ayrıca, Dil Deresi Havzası içinde yer alan diğer yerleĢim alanlarından, Dilovası OSB dıĢında 
kalan münferit sanayi tesislerinden, Gebze ilçesinin bir bölümüne ait yerleĢim alanları ile sanayi 
tesislerinden, vahĢi depolama yapılmıĢ olan mevcut çöp alanından ve maden ocaklarından 
kaynaklanan atık suların toplanarak Dil Deresine verilmeden önce arıtılmaları konusunda Kocaeli 
BüyükĢehir Belediyesinin atık su arıtma tesisi veya tesislerini planlaması ve yapması zorunluluk 
arz etmektedir. 

Dilovası Bölgesi‘nde 8 adet liman bulunmaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan 
sintine ve balast suları için sadece depolama tesisleri mevcut olup, nihai arıtma yapılmamaktadır. 
Limanlara gelen gemilerden alınan sintine ve balast suları için öncelikle limanların ortak veya 
münferit atıksu arıtma tesisleri kurmaları veya OSB'nin kuracağı merkezi atıksu arıtma tesisine 
vermeleri sağlanmalıdır.  

Bölgede hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikaları faaliyet 
göstermektedir. Bu fabrikaların hem üretim hem de hurda metal depolama ve taĢıma süreçlerinde 
havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayılmaktadır. Baca gazı arıtma ve toz tutma 
ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları yaparak baca gazı 
arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları gerekmektedir. Baca gazı arıtma ve toz tutma 
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ünitelerinin üretim süresince kesinlikle çalıĢtırılmaları sağlanmalıdır. Hurda depo alanlarının 
üzerleri kapatılarak hem çevreye toz yayılması önlenmeli hem de görüntü kirliliği ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Dilovası Bölgesi‘nde boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, 
ürün ambalajlama sırasında meydana gelen organik madde yayınımları herhangi bir arıtma 
olmadan atmosfere salınmaktadır. Boya ve tiner üretim tesislerinde iyi bir havalandırma ile 
ortamdan organik maddelerin toplanması ve arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 
Ayrıca, solvent bazlı boya üretimi/tüketiminden su bazlı boya üretim tekniklerine geçilmesinin 
teĢvik edilmesi, bu konuda boya üreticilerinin uygulanabilir mevcut en iyi tekniklerin kullanımına 
yönelik altyapının oluĢturulması için devlet/sanayici/üniversite iĢ birliğinin geliĢtirilmesi 
gerekmektedir. 

Dilovası'ndaki kirlilik profilinin çıkarılarak ilgili kurumlarca kirliliğin kontrol altına 
alınmasından sonra belirlenecek olan mevcut kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerin kapasite 
artımına gitmesine; Dilovası OSB'de, OSB Yönetimince, Dilovası OSB dıĢında ise Kocaeli 
Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesince izin 
verilmemelidir. Ayrıca, Dilovası OSB'deki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan emisyonların 
ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince kurulması veya 
kurdurulması ve iĢletilmesi gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığınca; 81 ilde 
yaygınlaĢtırılması planlanan Hava Kalitesi Ġzleme Ġstasyonlarından bir tanesinin de Dilovası'nda 
kurularak ortam hava kalitesinin ölçülmesi sağlanmalıdır. 

Dilovası, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun güzergâhı üzerinde bulunduğundan 
çoğunluğu ağır vasıta olmak üzere yoğun trafik baskısı altındadır. Araçların egzoz gazları önemli 
miktarda hava kirliliğine neden olmakta ve gürültü kirliliği de oluĢmaktadır. 

Bölgedeki trafik yükünü azaltmak için alternatif güzergâh olarak Kocaeli ilinin 
kuzeyinden bölünmüĢ yol ve otoyol yapılması, körfez köprülü geçiĢinin Dilovası'ndaki kirlilik 
yükünün de dikkate alınarak planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. BaĢta TEM 
Otoyolu ve D-100 karayolları kenarları olmak üzere bölgede yoğun ağaçlandırma yapılmalı ve 
karayolu güzergahında uygun yerlere gürültü duvarları inĢa edilmelidir. 

Dilovası'nda dağınık halde faaliyet göstermekte olan kömür depolama-iĢleme-dağıtım 
tesislerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi kesinleĢtirilmiĢ olan Kömürcüler OSB 
alanına taĢınmaları gerekmektedir. Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle açık 
alanda depolanmakta ve özellikle paketleme ve doldurma-boĢaltma sırasında önemli oranda toz 
yayınımına neden olmaktadır. Kömür depolama-iĢleme-dağıtım tesislerinde yapılmakta olan 
iĢlemlerin mümkün olduğu kadar kapalı alanda gerçekleĢtirilmesi, kömür tozlarının ortamdan 
uzaklaĢtırılması konusunda teknik tedbirlerin alınması, alınan tedbirlerin devamlılığın sağlanması 
zorunluluk arz etmektedir. 

Kirleticilik vasfı yüksek olan yakıtların sanayi ve konutlarda kullanılması hava 
kirliliğine neden olmaktadır. Yakıt olarak çevreye daha az zarar veren ve kirleticilik vasfı daha 
düĢük olan yakıtların sanayi ve yerleĢim bölgelerinde kullanımının teĢvik edilmesi bağlamında 
Belediyeler ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi koordineli olarak çalıĢmalıdır. Özellikle bölgede 
doğalgaz kullanımının sağlanabilmesi için altyapı hizmetleri ivedilikle tamamlanmalıdır. 

Sanayi tesisleri ve limanlardan kaynaklanmakta olan atıkların toplayıcı firmalar 
tarafından ücret karĢılığı alındığı bilinmekte, ancak alınan atıkların nereye götürüldüğü veya nasıl 
bertaraf edildiği hususunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bölgede ücret karĢılığı atık toplayan 
firmaların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği lisanslı olup olmadıklarının tespiti, 
topladıkları atıkları ne Ģekilde bertaraf ettiklerinin takibi ve denetimi Kocaeli Valiliği ile 
BüyükĢehir Belediyesince titizlikle gerçekleĢtirilmelidir. 

Dilovası‘nın çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 
dikkate alınarak bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatırımlara teĢvik verilmelidir. 
Atıksu, hava ve katı atık bertaraf tesislerine ucuz enerji sağlanmalıdır. Atıklarını usulüne uygun 
olarak bertaraf eden/ettiren kuruluĢlar ile 3 yıl çevre cezası uygulanmamıĢ çevreye duyarlı sanayi 
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kuruluĢlarına teĢvik getirilmelidir. Eski teknolojisi nedeniyle çevre kirliliğine neden olan sanayi 
kuruluĢlarına ileri teknolojili yatırımlara yönelebilmeleri için "yatırım desteği" ile ithal makine ve 
teçhizata ―gümrük muafiyeti" ve "yatırım indirimi" sağlanmalıdır. 

Sağlık 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı BaĢkanlığınca 

Dilovası'ndaki defin kayıtlarına dayalı olarak yapılan araĢtırmada; bölgede kanser hastalığından 
ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu ortaya konulmuĢtur. Ancak hastalığın nedenleri 
konusunda sağlıklı bir bilgi yoktur. Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp 
artmadığı konusunda kayıtlara dayalı bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Bu nedenle, kanser aktif kayıt 
sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli ilinde ivedilikle baĢlanılmalıdır. Ayrıca, ön 
teĢhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi ivedilikle kurulmalıdır. 

Her ne kadar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından, 
bu çalıĢmanın bir sonucu olarak ölüm kayıtlarında kanserin çok yüksek olduğu öne sürülse de; bu 
çalıĢmanın sadece bir gözlem olarak değerlendirilebileceği, ölüm kayıtları yerine epidemiyolojik 
bir çalıĢma yapılmasının gerekliliği yönünde Komisyona bilgi verilmiĢtir. Dilovası Organize 
Sanayi Bölgesi‘nde çalıĢan ve Dilovası Beldesinde ikamet eden kiĢilerde bilimsel bir metot 
kullanılarak çeĢitli metallerin ve organik maddelerinin biyo-izlemesi yapılmalıdır. 

Gelecekte bu tür belirsizlikleri yaĢamamak için Dilovası'ndaki sağlık kayıtlarının düzenli 
ve kapsamlı tutulması, bölgedeki sağlık kuruluĢlarının niteliklerinin arttırtması ve sağlık 
araĢtırmalarının yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. TÜBĠTAK-MAM ve üniversiteler tarafından 
yapılan biyo-izleme ve diğer çalıĢmaların neticesine göre; bölge çevre kirliliği kaynaklı sağlık 
riskleri açısından Dilovası Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan edilmeli ve bölgenin tıbbi yönden 
afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususu da değerlendirilmelidir. 

 Bölgede 15.000 civarında iĢçi çalıĢmakta olup, bu iĢçilerin bir kısmı yine bölgede 
ikamet etmektedirler. Kapalı iĢ yeri ortamında çalıĢanlar için, iĢ yerindeki hava kirli liğinin 
oluĢturabileceği olumsuz etkiler; gerek konsantrasyon artıĢı gerekse maruz kalma süresi açısından 
daha da fazla olmaktadır. Bölgedeki hava kirliliği dikkate alındığında, Dilovası‘nda bulunan 
iĢyerlerinde, iĢ yeri hekimi bulundurulması, iĢ sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, 
değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması; iĢçi sağlığı ve iĢ 
güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak bölgede yapılan incelemelerde; iĢçi 
sağlığına yönelik iĢ yeri denetimlerinin Dilovası'nın özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve planlı 
yapılmadığı, denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve iĢ yeri havası ölçümlerinin de 
yapılmadığı tespit edilmiĢtir. Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz etkilenmeye neden 
olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, kirlilik potansiyeli 
yüksek 34 iĢ yerinde iĢçilerde sağlık gözetimi yapılmalıdır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 268. maddesi ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 6. 
maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne uygun gayri sıhhi müessese veya iĢ yeri açma ve 
çalıĢma ruhsatı alınmadan iĢyerlerinin açılmaması, çalıĢtırılmaması ve bu belgeleri olmayan 
iĢyerlerinin kapatılması gerekmektedir denilmektedir. 

 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ile Ġ lgili Genel Değerlendirme 
Dilovası beldesi Gebze ilçesine bağlı Gebze-ÇerkeĢli arasında, yaklaĢık 1700 hektarlık 

alana sahip bir beldedir. 1979-80 yılları arasında ÇerkeĢli köyüne bağlı bir mahalle iken 1987 
yılında belde olmuĢ, bugün itibariyle nüfusu  50.000 kiĢiyi aĢmaktadır. Ġstanbul il merkezine 60 
km, Ġzmit il merkezine 35 km ve Gebze ilçesine yaklaĢık 12 km uzaklıkta yer alması ve Ankara 
Ġstanbul D 100 Karayolu ile TEM otoyoluna cepheli ve büyük bölümünün her iki otoyolun 
arasında kalması, denizyolu ve demiryolu ulaĢım imkânlarının bulunması bu küçük beldeyi cazibe 
merkezi haline getirmiĢtir.  

Dilovası, ilimiz ve ülkemizin plansız sanayileĢme ve buna paralel oluĢan çarpık 
kentleĢme konusunda tipik bir örnektir. Bölgede artan sanayileĢmenin beraberinde getirdiği çok 
yönlü çevre sorunları azami düzeyde disipline edebilmek için 1985 yılında Dilovası‘nda faaliyet 
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gösteren sanayiciler bir araya gelmiĢler 1990 yılında DĠSAV (Dilovası Sanayiciler Derneğini) 
kurmuĢlardır. Daha sonrada burası Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmiĢtir. (Sanayi Bakanlığı 
tarafından 25.02.2002 tarihinde onanmıĢtır) Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yaklaĢık 822 
hektarlık sanayi alanını kaplamaktadır. Bölge kuzey ve doğudan D-100 karayolu ve ÇerkeĢli Köyü 
mevkiinde orman sahası ile batısında TEM otoyolu bağlantısı demiryolu taĢımacılığına uygun 
bağlantıları özellikle bölge sınırlarında bulunan 8 adet kuru ve sıvı yük tahmil ve tahliyesine 
uygun yüksek liman kapasitesiyle yatırımcılar için cazip bir OSB‘dir. 

 
Tablo 124. Dilovası OSB Verileri 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
 
Alanı çok küçük olmasına rağmen sanayi tesisinin bu kadar yoğun olduğu bölgede 2 adet 

mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler OSB alanı dıĢında ancak sanayi ile iç içe durumdadır. Bu 
mahalleler Fatih ve Yıldız mahalleleridir. Fatih Mahallesi yerleĢim itibariyle devlet ormanı 
niteliğinde olup 2/b ile ilgili yasal iĢlemler tamamlanmamıĢtır. Yapılan tespitlerde halk arasında 
2/b olarak nitelenen bölgede 57 adet, orman sahası alanında ise 22 adet yapının olduğu tespit 
edilmiĢtir. (05.05.2004 tarihli Kocaeli Valiliği Komisyonu) Yeni Yıldız Mahallesinde 85 adet 
konut (147 daire) bulunmakta olup sadece 12 adet konut ruhsatlıdır. 

 

Dilovası’nda Çevre Kirliliği 
 
Hava Kirliliğinin Nedenleri 
Dilovası‘nın hassas coğrafyaya sahip bir bölgede yer alması kirliliğin yoğun bir Ģekilde 

yaĢanmasına neden olmaktadır. Bölge üç tarafı tepelerle çevrili, diğer yanında ise deniz yer alan 
bir vadidir. Ancak vadinin deniz çıkıĢındaki ağız kısmı da bir tepe (Adatepe) ile kapanmıĢ 
durumdadır. Dolayısıyla, vadinin dört tarafı yükseltilerle çevrili yapısı hava akımlarını önemli 
ölçüde etkilemektedir. 

Bölgede yer sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirli l iği yükü, TEM otoyolu i le 
D-100 karayolundaki yoğun trafik akıĢının ortama yaydığı egzoz emisyonlarının etkileri, kimyasal 
hammaddelerin özellikle uçucu organik bileĢenlerin ithalat ve ihracatının deniz yoluyla yapılması 
ve depolamaların limanlarda olması nedeniyle hava kirletici bileĢenlerinin önemli bir bölümü hava 
akımları ile taĢınmadan bölgede kalmaktadır.  

Ayrıca ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ve bu nedenle yoğun bir araç 
trafiğine sahip olan iki karayolu ile demiryolu da bölgeden geçmektedir. Bu da bölgeyi hava 
kirliliğine karĢı hassas bir konuma getirmektedir.  

 
Bölgede 171 adet tesis bulunmaktadır. Tesisleri, 

 Boya ve tiner üretim tesisleri 

 Depolama tesisleri 

 Demir Çelik üretim tesisleri 

 Kömür ve tevzi dağıtım tesisleri olarak gruplamak mümkündür. Emisyon 
yayınımı olan tesislerin sayısı 34 adettir. 

DĠLOVASI OSB 

ALANI                                                                           :820 HA 

FĠRMA SAYISI                                                             :171 (8 adet inĢaat halindedir) 

Endüstriyel Kaynaklı Emisyon Yayınımı Olan             : 34 

Faaliyette Olmayan                                                         :17 

Endüstriyel Kaynaklı Emisyon Yayınımı Olmayan      :113 

Liman Sayısı                                                          :8  

ÇALIġAN SAYISI                                                         :15 000 
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Boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, ürün ambalajlama 
sırasında meydana gelen organik madde emisyonları herhangi bir arıtma olmadan atmosfere 
salınmaktadır. Bu nedenle tesislerde iyi bir havalandırma ile ortamdan organik maddelerin 
uzaklaĢtırılması ve arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 

Depolama tesislerinde bulunan tankların nefesliklerin atmosfere önemli oranda organik 
madde emisyonu olmaktadır. Bu nedenle tankların nefesliklerinden yayınımın önüne geçilmesi 
için nitrojen blanketing sistemi veya membranlı valfler gibi önlemler alınması gerekmektedir. 

Demir çelik üretim tesislerinde hurda metallerin ergitilmesi esnasında önemli miktarda 
gaz ve toz oluĢmakta ve bu gazlar verimli olarak toplanamaması nedeniyle tesislerin çatı ve 
duvarlarında bulunan boĢluklardan kontrolsüz olarak atmosfere atılmaktadır. Hava kirliliğine engel 
olabilmek amacıyla oluĢan bu gaz ve tozların etkin olarak toplanması ve arıtıldıktan sonra 
atmosfere salınması gerekmektedir. 

Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle açık alanda depolanmakta ve 
özellikle doldurma- boĢaltma sırasında önemli oranda toz yayımına neden olmaktadır. Bu 
tesislerde iĢlemlerin kapalı alanda gerçekleĢtirilmesi, kömür tozlarının ortamdan etkin olarak 
uzaklaĢtırılması ve uygun bir Ģekilde arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 

Bölgenin hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen etkenlerden birisi de gerek organize 
sanayi bölgesi içindeki yolların gerekse pek çok iĢletmenin içindeki yolların bozuk ve asfaltsız 
olması sonucu yoğun bir toz çıkıĢının olmasıdır. Özellikle limanların bulunduğu bölgede yolların 
büyük bir bölümünün asfaltsız veya bozuk olması ve yoğun büyük araç trafiği nedeniyle önemli 
oranda toz oluĢumuna neden olmaktadır. 

Dilovası‘nda hava kirliliğinin en büyük nedeni otoyoldan kaynaklanan araç 
yoğunluğudur. Dilovası-Hereke arası D-100 karayolunu kullanan araç sayısı (2004 yılı yıllık 
ortalama günlük trafik değerleri) 13.404 adettir (9.061 adedi otomobil, 145 adedi otobüs, 2.715 
adedi kamyon ve 1.483 adedi tır). Deneyimler göz önüne alındığında Dilovası kavĢağından geçen 
araç sayısı tüm otoyolun %  70‘ i olmak üzere 25.109.779 adet ve 2005 yılında ise 25.338.334 
adettir. TEM otoyolu ile D-100 karayolundaki yoğun trafik akıĢının ortama yaydığı egzoz 
emisyonlarının etkileri bölgede yaĢayanların Ģikayetlerine neden olmaktadır. 

 

Sorunların Çözümüne Yönelik ÇalıĢmalar 
 
Sağlıkla Ġ lgili ÇalıĢmalar 
Kocaeli‘nde halk ve sağlık çalıĢanlarında kanser konusunda farkındalık yaratmak için 

eğitimler yürütmek, toplum tabanlı tarama programlarını yürütmek (meme kanseri, serviks kanseri, 
kolorektal kanserleri ) üzere devlet hastanesine entegre Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim 
Merkezi (KETEM)  2 Nisan 2007 tarihinde kurulmuĢtur. KETEM‘ in çalıĢmaları tabloda 
gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 125. Kocaeli KETEM‘ in Tarama Faaliyetleri 

GĠRĠġĠM ADI Genel Muayene 
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KOCAELĠ 2007 2210 1118 954 823 283 5 31 31 0 

KOCAELĠ 2008 2807 1602 1451 874 222 30 11 26 0 

KOCAELĠ 2009 1259 846 822 459 126 6 4 8 0 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 126. Kocaeli 2007-2009 Arası Eğitim Faaliyetleri 

KOCAELĠ  2007-2008-2009 EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ  

ĠLLER  HĠZ. 
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KOCAELĠ  

2007 

3 127   610            1 0 0 

KOCAELĠ  

2008 

10 610 15 896 0 0 0 0 0 0 0 0 951 

KOCAELĠ  

2009 

3 380 12 820 0 996 1 0 0 0 0 0 0 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 

 

Bölgede yaĢanan sağlık sorunlarına ıĢık tutmak ve kanser seyrini takip etmek amacı ile 

11.06.2007 tarihinde ―Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi‖  kurulmuĢtur. Kayıt merkezi 

çalıĢmalarını sürdürmekte ve her geçen gün daha kaliteli ve güvenilir kanser verilerine ulaĢmak 

için çalıĢmaktadır. Kayıt merkezi tarafından elde edilen veriler Ģu Ģekildedir. 

 

Tablo 127. Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 
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2006 654 102 106 137 26 50 128 11 3 8 9 7 32 343 1616 

2007 379 67 113 156 40 73 160 16 11 2 12 13 153 460 2223 

2008 890 213 214 160 64 72 154 26 20 10 19 15 69 770 2727 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 

 

Tablo 127. a Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 

Kocaeli Dilovası Epidemiyolojik AraĢtırması Ölüm Nedenleri 2006 

HASTALIKLAR ERKEK KADIN  TOPLAM 

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 12 14 26 

KANSER 16 7 23 

SEREBROVASKÜLER 

HASTALIKLARI 

3 5 8 

ZATÜRRE 0 0 0 

ĠSHAL 0 0 0 

DĠĞER NEDENLER 9 6 15 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 127. b Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 

Kocaeli Dilovası Epidemiyolojik AraĢtırması Ölüm Nedenleri 2007 

HASTALIKLAR ERKEK KADIN  TOPLAM 

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 24 29 53 

KANSER 11 3 14 

SEREBROVASKÜLER 
HASTALIKLARI 

3 0 3 

ZATÜRRE 0 0 0 

ĠSHAL 0 0 0 

DĠĞER NEDENLER 5 8 13 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrol Kitabı 
 
Tablo 127. c Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 

Kocaeli Dilovası Epidemiyolojik AraĢtırması Ölüm Nedenleri 2008 

HASTALIKLAR ERKEK KADIN  TOPLAM 

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 15 15 30 

KANSER 9 8 17 

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR 0 2 2 

ZATÜRRE 2 1 3 

ĠSHAL 0 0 0 

DĠĞER NEDENLER 3 8 11 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 

 
Çevre Kirliliğinin Azaltılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar 
Planlama: Bölge 5 kısma ayrılarak planlama etaplar halinde yapılmıĢtır. Halen imar izni 

verilemeyen 3. 4. ve 5. etaplarda imar planları onaylanmıĢtır.  
Doğalgaz: Bölgede kuruluĢunun tamamlanmasıyla mevcut hatların devri için yapılan 

çalıĢmalar EPDK ve BOTAġ‘ ın özel bir firmaya hatları devretmesi sonucunda olmamıĢtır. Hukuk 
ve idari yapılan çalıĢmalar sonuç vermemiĢ, bu nedenle PALGAZ firması tarafından doğalgaz 
satıĢı yapılmaktadır. Ġlgili firma ile yapılan çalıĢmalar sonucunda 10 km‘ lik doğalgaz döĢenmesi 
için altyapı ruhsatı verilmiĢ ve güzergâh tespiti yapılan yerlere doğalgaz hattı döĢenmiĢtir. 

Arıtma: Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi projesi ile Türkiye‘de 
sanayinin odaklandığı Dilovası Bölgesi‘ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atıksuları ile 
Dilovası ve TavĢancıl belediyelerine ait evsel nitelikli atıksuların arıtılması hedeflenmektedir. 
Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi alanı 21.000 m² olup, mülkiyeti orman sahası olması 
nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığından tahsisi yapılmıĢtır. Bölgenin yapılanmıĢ bir OSB 
olması, arıtma tesisinin Çevre Kanunu gereği bir an önce devreye alınması gerekliliği nedeniyle 
yap-iĢlet devret modeli bölgeye uygun görülmüĢ ve yapılan ihale sonucu 19.03.2007 tarihinde 
proje TASK-ARBĠOGAZ konsorsiyumuna 27 yıl iĢletme 2 yıl yapım olmak üzere 29 yıllığına 
iĢletmeye verilmiĢtir. 

 
Hava Kalitesinin Düzeltilmesi: Bölgede var olan hava kirliliğine yönelik önlemlerin 

alınması ve hava kalitesinin sağlanması için Ġl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Ġl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü‘nün koordinatörlüğünde 02.03.2005 tarihinde TÜBĠTAK, Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi iĢ birliği ile hava kirliliğinin araĢtırılması ve hava 
kirletici kaynaklarının belirlenmesi amacıyla 2 senelik bir projeye baĢlamıĢ, 02.03.2007 tarihi 
itibariyle proje tamamlanmıĢtır.  
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Proje çalıĢması bir sürekli ölçüm cihazı ve 16 noktada ölçüm tüpleri ile yapılarak 
10.02.2009 tarihinde tamamlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın amacı bölgede yer alan tesislerin 
endüstriyel kaynaklı emisyon envanterinin oluĢturulması, trafikten kaynaklı emisyonların 
belirlenmesi, evsel kaynaklı emisyonların belirlenmesi ve tesislerde son 2 yıl içerisinde yapılan 
iyileĢtirmelerin belirlenmesi olup çalıĢma sonucunda endüstriyel kirliliğin yanısıra, çarpık 
yapılaĢma ve devamında getirdiği kontrolsüz yakıt kullanımı ile E-80 otoyolu ve D-100 
karayolunun bölgeden geçmesi sebebiyle oluĢan yoğun emisyon potansiyeli gözler önüne 
serilecektir. 

Ayrıca bir kısım sanayici tarafından bağıĢlanan Hava Kirliliği Ölçüm istasyonunca  
bölgedeki hava değerleri 24 saat ölçülmekte olup bu değerler Çevre ve Orman Bakanlığının online 
sistemine yansıtılmaktadır. Bölgede Ģu an için sanayiden kaynaklanan hava kirliliği sınır 
değerlerinin altına düĢürülmüĢtür. 

Çevre Temizliği : Bölge sınırları içerisinde sokak, cadde, meydan, park, bulvar, yaya 
kaldırımı, refüj, bordür vs. gibi kamuya açık alanların temizlenerek çöp, moloz, toz, çamur gibi 
atıkların kaldırılması için temizlik ekipleri kurulmuĢtur.  

Ağaçlandırma ÇalıĢmaları : Bölgenin yeĢil alan ihtiyacı göz önüne alınarak ağaç 
dikimi devam etmesi için 2,3 hektarlık ilave alanın Ġzmit Orman ĠĢletme Müdürlüğünden tahsisi 
yapılmıĢ, diri örtü temizliği ve ihata çalıĢması tamamlanmıĢtır.  

Ġ laçlama ÇalıĢmaları: Bölge sınırları içerisinde Dil Deresi ve Eynerce Deresi olmak 
üzere Marmara Denizine dökülen iki dere bulunmaktadır. Yaz-KıĢ dönemlerinde sularda ve yeĢil 
alanlarda oluĢan larva ve uçkunlarla mücadele için 23.08.2005 tarihi itibariyle bölgenin tamamında 
hizmet alımı yapılarak ilaçlama çalıĢmalarına baĢlanılmıĢ, halen devam etmektedir. 

Görsel Kirlilik : Bölge içerisinde görsel kirlilik oluĢturan tabelaların büyük bir kısmı 
kaldırılarak Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda yönlendirme tabelaları konulmuĢtur. 

Ayrıca 5 kısma ayrılan bölgede yine TEB sponsorluğunda bölge etap sınırları totem 
tabelalar ile ayrılmıĢtır. 

Güvenlik : Bölge çevresinin çok kozmopolit bir yapıya sahip olması, yoğun göç olması 
nedeni ile, en önemli sorun güvenliktir. Bu nedenle bölge içi denetimin daha iyi yapılabilmesi 
amacıyla Kocaeli Valiliği Özel Güvenlik Komisyon BaĢkanlığından, firmalarımızın güvenlik 
birimleri arasında koordinasyonun sağlanmıĢtır. Bölgedeki firmaların güvenlik personeli ile irtibat 
kurulması için acil güvenlik hattı oluĢturulmuĢtur. ( 754 00 44 )  

Ġ letiĢim : Bölge Müdürlüğü ve firmaların günümüz teknolojisine uygun olarak 
elektronik ortamda tanıtımının yapılması ve haberleĢmenin en ekonomik ve en hızlı Ģekilde 
haberleĢmenin sağlanması için web sitesi (www.dosb.com.tr) oluĢturulmuĢtur. 

Bu sitede bölge firmalarının tanıtımları yapılmakta, firmalara ait bilgiler yine firma 
yetkililerince online olarak değiĢtirilebilmekte, il sağlık müdürlüğünce düzenlenen toplantılar ve 
mevzuat hakkında bilgi verilmektedir. 

Bölge müdürlüğünce bölge imar planlarının onaylanmasından sonra bölge firmalarına ve 
tüm kamu kurumlarına faydalı bir rehber olacağı düĢünülerek el haritası hazırlatılmıĢtır. Aynı 
zamanda bu harita web sitesinde yayınlanarak bölge firmalarının bütün dünya ile iletiĢim 
kurmaları hedeflenmektedir.  

 
Altyapı  
Yağmur Suyu : Firmalar için geçmiĢte altyapı olmaması nedeniyle en büyük sorun teĢkil 

eden 25 km‘ lik yağmur suyu kanal projesi hazırlanmıĢ ve onayı tamamlanmıĢtır.  
 Ġçme Kullanma Suyu : Firmalara içme kullanma suyu hizmeti verilebilmesi için 43 km 

olan içme suyu projeleri tamamlanmıĢ ve onaylanmıĢtır. Bölgede bir kısım sanayici ISU‘dan su 
almasına rağmen bir kısmı ise altyapı olmaması nedeniyle tankerle ya da kuyu suyu 
kullanmaktadır. ISU‘da su bedellerinin yüksek olması ve ülkemizde yaĢanan su sorunu nedeniyle 
daha ucuz su kullanılabilmesi için alternatif seçenekler araĢtırılmaktadır. 
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Yol Yapımları: Bölgenin arazi yapısı dikkate alınarak, 10 km‘ lik yolun projesi 
yaptırılmıĢ olup etaplar halinde ihale edilerek uygulanmaktadır. 

Bölgede sağlıklı altyapı olmaması ve halen altyapı çalıĢmalarına devam edilmesi 
nedeniyle belirli dönemlerde sorunu giderebilmek için yol çalıĢmaları devam etmektedir. 

 Elektrik: Bölge sınırları içerisinde Dil Ġskelesi Ġndirici Trafo Merkezinin bulunması 
nedeniyle SEDAġ tarafından, öncelikle bu trafo merkezindeki OSB fiderlerinden  beslenen, bölge 
sınırı dıĢındaki tesislere giden irtibatların kesilerek hatların bölge sınırları içerisinde 
yapılandırılması talep edilmiĢ, bu kapsamda iĢlemler tamamlanmıĢtır. Bölgede diğer bir sorun ise 
mevcut hatların yetersiz olmasıdır. Bu nedenle, bölge enerji ihtiyacının kesintisiz karĢılanabilmesi 
için master proje yapılarak onay iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Bu konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde 04.04.2006 tarihinde 10/254,258 

Esas Numaralı Kocaeli'nin Gebze Ġlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve 
Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonu özetle;  

Sanayi ile ilgili olarak 
Organize sanayi bölgelerinde sağlık koruma bandının oluĢturulmadığına ve bu bölge ile 

iç içe olan konutlarda sağlık sorunlarının devam ettiğine iĢaret ederek kentsel dönüĢüm projesinin 
baĢlanması gerektiğine,  

Bölgenin I. derece deprem kuĢağında olması nedeniyle depolama alanları ile ilgili 
sözleĢmelerin yenilenmemesi ve yeni kiralamaların yapılmaması gerektiğine,  

Orman vasıflı olan kısmın orman alanı, arazi vasıflı olan kısmın da yeĢil alan olarak 
korunmasının sağlanması gerektiğine, 

Sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi arttırmaya 
yönelik taleplerinin dikkatle değerlendirilmesi ve  mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılması 
gerektiğine,  

Bölgedeki metal ve hurda eriterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 
sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olmasından kaynaklanabilecek sorunların 
önlenmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından iĢletilmesi ve yeterli sayıda eleman 
istihdam edilerek, 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerektiğine,  

Kirlilikle ilgili olarak; 
Dil Deresinin sanayi ve yerleĢim yerleri tarafından ciddi düzeyde kirletildiğini ve 

Körfezin % 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiğini ve Dil Deresinin ıslah 
çalıĢmalarının yapılması gerektiğine,  

Kocaeli BüyükĢehir Belediyesince bölgedeki uygun bir yere çöp depolama alanının bir 
an önce yapılması gerektiğine,  

OSB yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin 
ivedilikle yapılması gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde bulunan 8 adet limana gelen gemilerden alımın sintine ve balast 
suları için limanların ortak veya münferit atıksu arıtma tesisleri kurmaları veya OSB'nin kuracağı 
merkezi atıksu arıtma tesisine vermelerinin sağlanması gerektiğine, 

Hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikalarında hem üretim hem de 
hurda metal depolama ve taĢıma süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar 
yayıldığına, bu nedenle iĢletmelerin baca gazı arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları ve  
üretim süresince kesinlikle çalıĢtırılmalarının sağlanması gerektiğine, hurda depo alanlarının 
üzerleri kapatılarak çevreye toz yayılmasının önlenmesi ve görüntü kirliliğinin ortadan 
kaldırılması gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde boya ve tiner üretim tesislerinde organik madde yayınımlarının 
herhangi bir arıtma olmadan atmosfere salındığına, 
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Dilovası‘nın çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 
dikkate alınarak bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatırımlara teĢvik verilmesi 
gerektiğine,  

Sağlıkla ilgili olarak; 
Bölgede kanser hastalığından ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunun 

tespit edildiğine,  
Bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda kayıtlara 

dayalı bilgiye ulaĢılamadığını,  
Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli ilinde ivedilikle 

baĢlanılması gerektiğine, ön teĢhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezinin ivedilikle 
kurulması gerektiğine,  

Bölgenin çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca pilot bölge 
olarak ilan edilmesi gerektiği ve bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususunun 
da değerlendirilmesi gerektiğine, 

Dilovası‘nda bulunan iĢyerlerinde, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği denetimlerin evrak ve belge 
üzerinde yapıldığının ve iĢ yeri havası ölçümlerinin yapılmadığının tespit edildiğine, iĢyerlerinde 
iĢ yeri hekimi bulundurulması, iĢ sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, değerlendirme, 
inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması gerektiğine, 
iĢaret etmiĢtir. 

Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesinin dokümanlarına göre bu bölgeye yönelik olarak 
gerçekleĢtirilen çalıĢmalar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

- 2 Nisan 2007 tarihinde devlet hastanesine entegre Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezi (KETEM)  kurulmuĢtur. Bu merkez tarama ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.  

- 11.06.2007 tarihinde ―Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi‖  kurulmuĢtur. Bu merkezin 
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kayıt sayıları 1616, 2223 ve  2727‘dir.  2006‘da Dilovası‘nda 
meydana gelen 57 ölümün 23‘ünün, 2008 yılında 52 ölümün 17‘sinin nedeni kanserdir.  

 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi‘ndeki yerleĢim yerleri  
OSB alanı dıĢında ancak sanayi ile iç içe durumda olan iki mahalle (Fatih ve Yıldız 

Mahalleleri) vardır. Fatih Mahallesi yerleĢim itibariyle devlet ormanı niteliğindedir. Halk arasında 
2/b olarak nitelenen bölgede 05.05.2004 tarihli Kocaeli Valiliği Komisyonu raporuna göre 57 adet, 
orman sahası alanında ise 22 adet yapı vardır. Yeni Yıldız Mahallesinde  ise 85 adet konut (147 
daire) bulunmakta olup sadece 12 adet konut ruhsatlıdır.  

 
Bölgedeki sanayi kuruluĢları 
Bölgede 171 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesisleri, 
• Boya ve tiner üretim tesisleri 
• Depolama tesisleri 
• Demir çelik üretim tesisleri 
• Kömür ve tevzi dağıtım tesisleri  
olarak gruplamak mümkündür. Emisyon yayınımı olan tesislerin sayısı 34 adettir. 
 
Dilovası Hava Kirliliğini Önleme Projesi: 
TÜBĠTAK–MAM koordinatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü ve Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü iĢ birliğiyle 02.03.2007 tarihinde proje baĢlatılmıĢtır. 
24 aylık bir süreci kapsayan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirliliğinin ve Hava Kirletici 
Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje kapsamında, Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesinin hava kirlilik haritası çıkarılmıĢtır. Bölgenin hava kalitesinin 
iyileĢtirilmesi için çözüm önerileri oluĢturulmuĢtur. Sanayi kuruluĢlarını bazılarında atık 
yönetiminin uygulandığı, diğerlerinde ise halen önemli sorunların bulunduğu tespit edilmiĢtir.  
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Bölgede çevre temizliği, ağaçlandırma çalıĢmaları, ilaçlama çalıĢmaları 
gerçekleĢtirilmiĢ, altyapı eksikliklerinin tamamlanması amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

 
 

KAYNAKLAR: 
1. Olcayto, E., 2009, Kocaeli-Dilovası‘nda Çevre ve Ġnsan Sağlığı, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, 

Sağlık Bakanlığı,  
2. Kanser SavaĢ Dairesi tarafından TBMM‘ne GönderilmiĢ Olan Bilgi Notu 2011. 

 

9.1.4. Türkiye Sularında Ağır Metal Dağılımı 
Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanarak 2009 

yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Türkiye Sularında Ağır Metal 
Dağılımı‖  bölümünden alınmıĢ olup, halen yürütülmekte olan konu ile ilgili çalıĢmalar hakkındaki 
ek bilgiler de Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı‘ndan temin edilmiĢtir.  

 
Ülkemiz 26 akarsu havzasına, 107 nehir sistemine sahip olup,  bu nehirlerin toplama 

havzaları 1500 km2 den büyüktür. Kızılırmak Nehri 1355 km ile en uzun nehirdir, bunu ülke 
sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km olan Fırat Nehri izler. Ayrıca toplam alanı 500.000 ha olan 
200 adet doğal göl; toplam alanları 150.000 ha olan 794 adet baraj gölü ve 15.000 ha alanına sahip 
700 adet yapay göl içermektedir.  Bu sucul sistemlerin büyük bir kısmı evsel ve endüstriyel kirlilik 
baskısı altındadır ve çoğu sucul sistemler içme suyu olarak kullanılamaz durumda olmakla birlikte, 
birçoğu sulama suyu olarak kullanılmaktadır.  

Ülkemiz sucul sistemlerini tehdit eden en önemli kirlilik parametrelerinden birisi ağır 
metallerdir. Metaller sucul sistemlere erozyon, rüzgar tozu, madencilik faaliyetleri, volkanik ve 
yeryüzü hareketleri, kayaçların aĢınması, evsel ve endüstriyel atıklar ve orman yangınları gibi pek 
çok yoldan katılıp, gıda zinciri yolu ile (Bakteri-alg-zooplankton-omurgasız canlılar-balıklar-kuĢ 
ve memeliler)  biyobirikim gösterme eğilimindedirler. Ağır metallerin canlı dokudaki 
konsantrasyonu o canlı türünün beslenme alıĢkanlığı, yaĢ, eĢey ve maruz kalma süresi gibi birçok 
faktöre bağlı olarak değiĢiklik gösterir. 

Ġnorganik kirlilik parametrelerinin en önemlisi ağır metallerdir. Sedimente çöken ağır 
metal iyon ve bileĢikleri, fiziksel ve kimyasal etkileĢimlere bağlı olarak, indirgenme yükseltgenme 
basamaklarına sahip iyonik formlara dönüĢerek canlılar için toksik (zararlı) etki meydana 
getirebilirler. Bazı metaller de canlılar için gerekli olmakla birlikte belirli bir deriĢimden sonra 
canlı bünyesinde birikip toksik etki oluĢtururlar. Metaller sularda serbest iyonlar, organik veya 
inorganik bileĢiklere, partikül maddelere adsorbe olmuĢ bir Ģekilde bulunabilirler.  

Ca, P, Na, Mg gibi canlılar için mutlaka gerekli olan esansiyel elementler; Fe, Cu, Co, 
Mn, Zn, Mo, Cr gibi düĢük konsantrasyonlarda gerekli ancak yüksek konsantrasyonlarda toksik 
etki gösteren geçiĢ elementleri olarak ve Cd, As, Hg, Pb  gibi metabolik aktivite için genelde 
gerekli olmayan ve oldukça düĢük konsantrasyonlarda dahi  toksik etki yapan eser elementler 
olarak yapıda bulunabilirler.  

Türkiye iç su sisteminde yapılmıĢ çok çeĢitli çalıĢmalar olmakla birlikte,  önemli nehir 
ve göllerde yapılan çalıĢmaların bir kısmı Tablo 128‘de; bu alanlardan alınan balık örneklerinde 
yapılmıĢ birikim çalıĢmaları Tablo 129‘da, denizlerde yapılmıĢ özet çalıĢmalar ise Tablo 130‘da  
özetlenmiĢtir.   

Dicle Nehri‘nde ortalama kadmiyum, bakır, manganez, nikel, çinko ve demir değerleri 
ilkbahar ve yaz aylarında normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Dicle‘de yapılan son 
çalıĢmalar bakır miktarında bir azalma olduğunu göstermiĢtir.  Bu metaller açısından balık 
örnekleri değerlendirildiğinde, balık kas dokularında ölçülen ağır metallerin, kabul edilebilir l imit 
değerlerin altında olduğu belirlenmiĢtir. Fırat Nehri‘nde yapılan çalıĢmalar kefal ve yayın 
balıklarında kobalt, bakır, demir, manganez ve çinko gibi metallerinin FAO tarafından belirlenen 
limit değerlerin altında olduğu belirlenmiĢtir. Fırat Nehri‘nde Barbus türü balıklarda (Bıyıklı 
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balık) ölçülen ağır metal sonuçları Ģu Ģekildedir. Co: 0,09; Zn: 1,39; Pb: 0,68; Ni: 0,08; Mn:0,20; 
Fe: 5,26; Cu: 0,27; Cr: 0,12 µg/g. Aynı Ģekilde Fırat Nehri üzerinde kurulmuĢ olan Atatürk Baraj 
Gölü su ve balık örnekleri kobalt, bakır, demir, manganez, molibden, nikel ve çinko metalleri 
açısından incelenmiĢ ve sonuçların ulusal ve uluslararası standart değerlerine uygun olduğu 
belirtilmiĢtir. Seyhan Nehri sedimentinde kurĢun 13.4 ve kadmiyum 0,80 µg/g olarak 
kaydedilmiĢtir. Seyhan nehri balık örneklerinde ise kadmiyum 0,20-0,55 mg/kg olarak tespit 
edilmiĢtir. Büyük Menderes Nehri su analizlerinde, kobalt, manganez ve çinkonun standart 
değerlere göre fazla olduğu belirtilmiĢtir. 

Kızılırmak 1355 km ile, Türkiye‘nin en uzun nehridir, Havza alanı (78.180 km2)  Sivas-
Kızıldağ‘dan doğar ve Ġç Anadolu Bölgesini katederek Samsun yakınlarından Karadeniz‘e 
dökülür. Ġçerdiği yüksek konsantrasyonlardaki suspense kil partiküllerinden dolayı kızıl bir renge 
sahiptir. Delice Irmağı Kızılırmak Nehrini besleyen en önemli kollardan birisidir, Çankırı, Yozgat, 
KırĢehir ve Kırıkkale illerinin arasında bulunur ve Çankırı ili yakınlarından Kızılırmak ile birleĢir. 
Ağustos 2008 tarihinde Sıvas-Kırıkkale arasındaki 10 farklı örnekleme noktasından elde edilen 
mimimum ve maksimum ağır metal sonuçları Ģu Ģekildedir. Arsenik 7.474-20.18 µg/l; demir 
24.44-615.9; aleminyum 101.7-158.3; kurĢun 7.83-8.77; cıva 0.06-0.026; kadmiyum ise 0.243-
1.018 arasındadır. Yine aynı istasyonlardan alınan Leuciscus cephalus (kefal balığı) örneklerinde 
tespit edilen ortalama ağır metal sonuçları ise Ģu Ģekildedir: Arsenik 2.230 µg/g; Aleminyum 
306.27; kadmiyum ölçüm değerinin altında; bakır 164.24; çinko 186.79; manganez 48.20; nikel 
2.30; kurĢun 3.53 ve demir 262.13 µg/g olarak ölçülmüĢtür. 

Kızılırmak Nehri‘nin en önemli kolu olan Delice Nehrinde yapılan çalıĢmalarda ise, bu 
bölgede su sediment ve balık örneklerinde metal birikiminin Kızılırmak Nehrinden daha fazla 
olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durum Delice Nehri kirlilik yükünün daha fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle su, sediment ve balık dokularında demir, alüminyum, çinko ve bazı 
istasyonlarda arseniğin standart değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. 

Göllerde yapılmıĢ ağır metal çalıĢmaları göstermiĢtir ki, Manyas kuĢ cennetinde kirlilik 
yükü artıĢına bağlı olarak bakır, kurĢun, çinko ve nikel miktarlarında artıĢ söz konusudur. Burdur 
Gölü‘nde Cd miktarı 0.120 mg/l olarak ölçülmüĢ ve kabul edilebilir kadmiyum değeri kıta içi su 
kaynaklarına göre 0.005 mg/l olarak belirlenmiĢtir ve Burdur Gölü‘nde kadmiyum açısından bir 
birikim söz konusudur. Ayrıca sınıflandırma kriterlerine göre kadmiyum, kurĢun ve cıva açısından 
4. sınıf su kalitesinde olduğu belirlenmiĢtir. BeyĢehir Gölü‘nde yapılan incelemelerde, ağır metal 
konsantrasyonu özellikle kadmiyum ve kurĢun miktarının içme suyu standartlarına göre kabul 
edilebilir limit değerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Uluabat Gölü‘nde yapılan incelemelerde 
evsel ve endüstriyel kirlilik yüküne bağlı olarak kurĢun, kadmiyum, çinko, mangan ve demir 
miktarlarının dip çamurunda yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Sucul sistemlerde çökelmeye bağlı olarak, sedimentte belirli bir miktar ağır metal 
birikimi normaldir ve bu metallerin sisteme katılması çözünmüĢ oksijen, pH, sıcaklık, suda 
çözünmüĢ madde konsantrasyonunun göstergesi olan elektriksel iletkenlik gibi bazı fiziksel ve 
kimyasal faktörlerin değiĢmesi sonucu olur. Örneğin, yumuĢak sularda ağır metaller sert sulara 
nazaran balıklar üzerinde daha toksiktir. Alkali özellikteki sularda ağır metaller asidik sulara 
nazaran daha az çözünerek sisteme katılırlar. Sucul sistemlere dıĢ ortamdan gelen yoğun evsel ve 
endüstriyel atıklar ortamda çözünmüĢ oksijen konsantrasyonunda azalmaya ve dolayısıyla pH 
değiĢimine bağlı olarak, ağır metaller sisteme katılır ve besin zinciri boyunca birçok canlı üzerinde 
olumsuz etkiler yaratırlar. Bu nedenle çevresel faktörlere bağlı olarak, sürekli değiĢim gösteren 
sucul ekosistemlerin belirli aralıklarla izlenmesi, oldukça önem taĢımaktadır.  

Türkiye toplam uzunluğu 10765 km olan kıyısal alana sahiptir.  Gerek deniz suyunda, 
gerek bu ortamlarda yaĢayan canlı gruplarında yapılan çalıĢmalar denizlerin de önemli miktarda 
metal yükü taĢıdığını göstermektedir. Marmara Denizi midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) 
yapılan araĢtırmada, cıva (Hg) miktarı Avrupa yakasındaki büyük midyelerde 1.04-2.86 µg/g 
arasında iken; küçük vücutlu midyelerde 1.18- 2.16 µg/g olarak ölçülmüĢtür. Ġstanbul Boğazı‘nın 
Asya yakasında ise büyük midyelerde 1.03 -2.94 ve küçük vücutlu midyelerde 1.11-1.58 µg/g 



- 582 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

olarak tespit edilmiĢtir. Bu değerlerin Türkiye standartlarının oldukça üzerinde olduğu 
belirtilmiĢtir. Yine Marmara Denizi Fleopecten glaber midye türünde kadmiyum 3.50; kurĢun 
2.04; arsenik 4.08 µg/g olarak tespit edilirken, aynı bölgeden alınan karideste kadmiyum 0.104; 
kurĢun 0.285; arsenik 0.751 µg/g olarak tespit edilmiĢtir. Gemlik Körfezi midye örneklerinde ise 
kadmiyum 2.4; kobalt 2.0; krom 2.3; bakır 5.5; demir 205.4; manganez 5.8; nikel 1.3; kurĢun 0.5 
ve çinko 196 µg/g olarak tespit edilmiĢtir. Bu midyelerde tespit edilen kadmiyum ve çinko 
miktarının insan tüketiminde kabul edilebilir limit değerlerin üzerinde olduğu belirtilmektedir. 

Ağır metal birikiminde sedimentin (dip çamuru) yapısı da oldukça önemlidir. Örneğin 
ağır metal yükü bakımından manganez ve nikel Marmara Denizi‘nin açık su sedimentinde çok 
yoğun iken; krom ve çinko Erdek Körfezi‘nde; kobalt Ġzmit Körfezi sedimentinde; kurĢun boğaz 
bölgesi sedimentinde yüksek oranda tespit edilmiĢ, Karadeniz sedimentinde ise bakırın yüksek 
olduğu bulunmuĢtur. Buna bağlı olarak farklı bölgelerden alınan midye örneklerindeki metal 
miktarı da farklılıklar göstermektedir. 

Marmara Denizi balıklarında Mart 2009 tarihinde yapılan incelemelerde hamsi, istavrit, 
barbun gibi küçük balıklarda metal birikiminin büyük vücutlu balıklara nazaran daha fazla olduğu 
gözlenmiĢtir. Örneğin, 7 kg ağırlığında ve 5 yaĢında olan deniz levreğindeki ağır metal birikiminin 
hamsi ve istavritten daha az olduğu görülmektedir (Tablo 130). Aynı durum lüfer ve kalkan 
balıklarında da görülmektedir. Bu durum genç balıklarının metabolik aktivitesinin hızlı 
olmasından dolayı daha fazla besin aldıkları ve vücutlarında daha fazla metal biriktirmiĢ olmaları 
ile iliĢkilendirilebilir. Canlı vücudunda metal birikimi tek bir faktörle değil aynı zamanda kirliliğe 
maruz kaldığı çevresel faktörlere ve türün biyoekolojik özelliklerine de bağlıdır. Örneğin aynı 
yaĢta ve eĢeyde olan balık türünde tespit edilen ağır metal düzeyi Ege Denizi, Karadeniz veya 
Akdeniz‘de farklılıklar gösterir.  Akdeniz Bölgesi‘nde Mersin ve Ġskenderun Körfezi‘nden alınan 
farklı tarihlerdeki balık örneklerinde ve Karadeniz‘ in farklı bölgelerinde aynı tarihte incelenen 
istavrit balıklarındaki ağır metal konsantrasyonlarındaki farklılıklar aĢağıdaki tabloda 
görülmektedir. 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığından alınan bilgiye göre; Bakanlık tarafından 
denizlerimizden ve iç sularımızdan elde edilen ürünlerde ağır metal izleme programları sürekli 
yürütülmektedir. Özellikle midyeler üzerinde yapılan çalıĢmalar ile kirlilik düzeyleri 
izlenmektedir. Ġzleme programlarının bir soruna iĢaret etmesi durumunda ürün hasadına izin 
verilmemekte, mevzuata uygun olmayan ürünlerin pazara arzı önlenmektedir. Yine ağır metallerin 
izlenmesine yönelik projeler de ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmekte ve desteklenmektedir. 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre; 2010 yılında baĢlanan ve bir grup bilim insanının 
yürütmekte olduğu denizlerde ağır metal birikimine yönelik çalıĢma bunlardan biridir. Sağlık 
Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan bu projeye Tarım KöyiĢleri Bakanlığı tarafından da 
katılım sağlanmaktadır ve çalıĢmaya ait sonuçlar kısa sürede kamuoyuyla paylaĢılacaktır. Bu 
çalıĢmaların düzenli aralıklarla devam etmesi hem gıda güvenliğinin sağlanması hem de kanser 
kontrol faaliyetleri baĢta olmak üzere halk sağlığının korunması açısından çok önemlidir.  
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Tablo 128. Türkiye‘nin Önemli Sulak Alanlarında Ağır Metal Konsantrasyonları 
Örneklenen sucul alanlar  
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Asi  Nehri (µg/l) 11 27 40,3 22,5 39 - 98,8 -- -- 15,3 -- Yılmaz & Doğan, 
2008 

YeĢilırmak Nehri (µg/l) 0,02-0,96 0,93-28,6 10,93-56,25  5,6-37,4       Duran et al., 2007 

Gediz Nehri (mg/l)  0,023 0,013  0,156 0,062 0,092   0,009  Oğuz & Karapire 
2003 

Büyük Menderes N. (mg/l)  0,026 0,015  0,100 0,050 0,620   0,011  Oğuz & Karapire 
2003 

Kızılırmak Nehri (µg/l) 0,570 3,91 nd 1,63 nd 1,78 132,7 1,63 9,95 2,33 0,006 N. Akbulut unp. 

Sakarya Nehri (µg/l) 1,79 67,69 13,02  94,83       Dündar &Altundağ 
2006 

Delice Nehri  (µg/l) nd-1,477 2,28-151,3 nd-120,4 0-
42,52 

0-377,9 1,355-233,5 51,1-
2819 

0-1,789 0,518-
16,23 

0,042-
20,44 

0-3,45 Akbulut & Tuncer 
unp. 

Dicle Nehri (mg/l) nd nd 0,058-0,092 0,2-
0,4 

0,07-0,13 nd 0,085-
0,15 

0,01-0,08    Akın &Ünlü, 2007 

Dicle Nehri (mg/l)   0,03  0,14       Gümgüm et al., 2001 

Burdur Gölü (µg/l) 0,103-0,129 0,05-0,065        0,058-
0,065 

0,007 Yiğit &Altındağ, 
2002 

BeyĢehir Gölü  (µg/l) 0,101-117 65-96        27-28 1,95-
2,19 

Altındağ & Yiğit 
2005 

Atatürk Barajı (mg/l) nd  nd nd 0,022-
0,027 

0,001-0,03 0,005 nd  nd  Karadede et al., 2004 

Uluabat Gölü (µg/l) nd 0,05 0,01 0,05 0,22 0,25 3,78 nd  0,15  Barlas et al., 2005 

unp: yayınlanmamıĢ data nd: tespit değerinin altında 
Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 129. Türkiye‘nin Önemli Nehirlerinde Balıklarda Ağır Metal Konsantrasyonları (µg/g) 

Örneklenen sucul 
alanlar 

Balık Türü 
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YeĢilırmak Nehri Leuciscus cephalus 0,15 0,63 - 0,45 10,71 0,3 5,27 - - 0,29 A. Akbulut unp- 

YeĢilırmak Nehri Chalcalburnus 
chalcoides 

0,16 0,69 - 0,45 8,26 0,14 4,58 - - 0,27 ―  

Kelkit Deresi Capoetta tinca 0,11 0,83 - 0,44 7,27 0,22 6,53 - - 0,26 ―  

Kızılırmak Nehri Leuciscus  cephalus - 0,82 - 0,36 6,47 0,23 3,87 - - 0,27 ―  

Kızılırmak Nehri Capoeta capoeta 0,12 0,62 - 0,45 6,41 1,76 8,61 - - 0,47 ―  

Kızılırmak Nehri Leuciscus cephalus nd 3.53 164.24 2.30 186.79 48.20 262.13 1.153 2.23 7.83 N. Akbulut unp. 

Zamanti Nehri  Esox lucius 0,1 0,61 - 0,31 3,05 0,14 2,36 - - 0,28 A. Akbulut unp 

Ceyhan Nehri  Chondrostoma regium 0,17 0,6 - 2,07 9,75 3,19 8,59 - - 0,34 ―  

Ceyhan Nehri  Leuciscus cephalus 0,11 0,28 - 0,84 10,07 0,88 13,73 - - 0,32 ―  

Asi Nehri Carassobarbus luteus 0.08-
0.16 

0.07-
0.17 

3.06-
5.23 

0.12-
0.52 

4.56-
15.10 

 12.01-
19.60 

  0.04-
0.81 

Yılmaz&Doğan, 
2008 

Atatürk Barajı Barbus xantopterus 
(Karaciğer) 

0,01-
0,26 

0,26-
3,31 

1,44-
14,19 

0,01-
0,41 

8,75-
30,8 

0,42-
2,91 

48,05-
162,5 

0,03-
0,51 

 0,03-
0,34 

Karadede et.al., 
2004 

Sakarya Nehri  Cyprinus carpio 0,119-
0,221 

0,169-
0,351 

0,88-
1,181 

0,339-
3,056 

 0,966-
1,465 

 0,038-
0,154 

  Barlas,1999 

Sakarya Nehri Barbus plebejus 0,114-
0,229 

0,095-
0,372 

0,806-
1,599 

0,438-
0,996 

 1,044-
1,423 

 0,043-
0,062 

  Barlas,1999 

Leuciscus cephalus: Tatlısu kefali,Chalcalburnus chalcoides: Tatlısu kolyoz balığı, Capoetta tinca: Noktalı karabalık, Capoeta capoeta: Karabalık, Chondrostoma regium: Kral balığı, 
Barbus xantopterus: Kırmızı yüzgeçli barbus,  Esox lucius: Turna Balığı, Barbus plebejus : Bıyıklı balık, Cyprinus carpio: Sazan balığı, Carassobarbus luteus: Himri 

 Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 130. Denizlerdeki Canlılarda ÖlçülmüĢ Ağır Metal Konsantrasyonları  
Örnekleme Bölgesi Canlı Türü 
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Marmara Denizi Midye (µg/g) Mytilus galloprovincialis         0,019-0,098  Kayhan, 2006 

Midye  Fleopecten glaber  3,50 2,04 92,47 nd 250,1 17,67 111,2 0,310 4,08 1,760 Tuncer &Akbulut 2009 unp. 

Karides  Parapenaeus longirostris 0.104 0.285 22.25 0.455 57.86 3.465 32.49 0.187 0.709 0.751 ―  

Ahtapod   0.089 2.73 158 nd 142.5 8.38 12.81 0.172 15.35 0.502 ―  

Lüfer  Pomatomus saltator nd 0.465 13.30 nd 46.73 1.108 4.90 0.013 0.302 0.295 ―  

Ġstavrit Trachurus sp. nd 0.802 11.75 nd 81.95 5.90 32.06 0.112 12.04 4.11 ―  

Levrek Dicentrarchus labrax nd 2.813 18.42 nd 30.11 1.01 5.238 0.054 0.385 3.638 ―  

Hamsi Engraulis encrasicolus nd 1,949 92,90 nd 250,1 22,44 45,2 0,178 8,03 3,63 ―  

Barbun Mullus barbatus nd 2.463 30.99 nd 70.34 2.32 34.06 0.146 9.027 2.95 ―  

Mezgit Merlangius euxinus nd 9.583 97.96 nd 89.21 5.42 24.07 0.126 9.27 3.38 ―  

Kalkan Psetta maxima nd 0.456 7.162 0.597 41.2 8.8 8.44 0.143 0.550 0.161 ―  

Kefal Mugil cephalus nd 0.145 11.52 nd 43.77 0.453 6.99 0.029 0.334 0.077 ―  

Ege Denizi             

Karakoza balığı Sciena umbr (mg/kg/yaĢ ağırlık) 0,03  0,54 6,48 0,51 11,6 0,99 40,1 0,16  0,25 Türkmen et al., 2008 

Akdeniz             

 Sparus auratus ( Çipura) 0,37 5,54  2,84 26,66  19,60   1,24 Canlı and Atlı 2003 

Ġskenderun Körfezi Diplodus. Vulgaris 
(mg/kg/ yaĢ ağırlık) (Karagöz) 

0,09 0,86 1,40 0,74 11,2 0,50 34,9 0,11  0,62 Türkmen et al., 2008 

Mersin  Körfezi Sparus  auratus (mg/kg/ yaĢ ağırlık)  0,37 0,51 0,32 3,97 6,22 0,90 14,5 0,41  1,75 Türkmen et al., 2008 

Karadeniz             

Sinop  (istavrit) Tarachurus mediterraneus 0.03 0.63 16.7 0.51 42.6 2.58 57.2 0.15  0.38 Türkmen et al., 2008 

Bartın Tarachurus mediterraneus 0.30 1.31 1.68 0.62 8.15 1.92 57.6 0.17  0.83 ―  

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 



- 586 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemiz 26 akarsu havzasına, 107 nehir sistemine sahip olup,  bu nehirlerin toplama 

havzaları 1500 km2 den büyüktür. Kızılırmak Nehri 1355 km ile en uzun nehirdir, bunu ülke 
sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km olan Fırat Nehri izler. Ayrıca toplam alanı 500.000 ha olan 
200 adet doğal göl; toplam alanları 150.000 ha olan 794 adet baraj gölü ve 15.000 ha alanına sahip 
700 adet yapay göl içermektedir.  Bu sucul sistemlerin büyük bir kısmı evsel ve endüstriyel kirlilik 
baskısı altındadır ve çoğu sucul sistemler içme suyu olarak kullanılamaz durumda olmakla birlikte, 
birçoğu sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz sucul sistemlerini tehdit eden en önemli 
kirlilik parametrelerinden birisi ağır metallerdir. Fırat Nehri dıĢında Dicle, Kızılırmak, Seyhan, 
Büyük Menderes nehirlerinde yapılmıĢ olan çalıĢmalar, ağır metaller açısından potansiyel bir 
riskin varlığına iĢaret etmektedir. Bu durum göllerde yapılmıĢ ağır metal çalıĢmalarında da 
izlenmiĢtir. Manyas kuĢ cennetinde, Burdur Gölü‘nde, BeyĢehir Gölü‘nde ve Ulubat Gölü‘nde 
yapılan incelemelerde bu göllerde ağır metal konsantrasyonlarının yüksek olduğuna dair raporlar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli değiĢim gösteren sucul 
ekosistemlerin belirli aralıklarla izlenmesi, oldukça önem taĢımaktadır.  

Türkiye, toplam uzunluğu 107.65 km olan kıyısal alana sahiptir.  Gerek deniz suyunda, 
gerek bu ortamlarda yaĢayan canlı gruplarında yapılan çalıĢmalar ülkemizi çevreleyen denizlerin 
de önemli miktarda metal yükü taĢıdığını göstermektedir. Midyelerle yapılmıĢ olan çalıĢmalar 
Marmara Denizinde özellikle boğaz bölgesinde ve Gemlik Körfezinde ağır metal kirliliğine iĢaret 
etmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından denizlerimizden ve iç sularımızdan elde edilen 
ürünlerde ağır metal izleme programları sürekli yürütülmektedir. Özellikle midyeler üzerinde 
yapılan çalıĢmalar ile kirlilik düzeyleri izlenmektedir. Ġzleme programlarının bir soruna iĢaret 
etmesi durumunda ürün hasadına izin verilememekte, mevzuata uygun olmayan ürünlerin pazara 
arzı önlenmektedir. Yine ağır metallerin izlenmesine yönelik projeler Sağlık Bakanlığınca da 
yürütülmekte ve desteklenmektedir. Bunlardan biri; 2010 yılında baĢlanan ve Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı‘nın da dahil olduğu denizlerde ağır metal birikimine yönelik çalıĢmadır. Bu çalıĢmaya 
ait sonuçların Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede kamuoyuyla paylaĢılacağı ifade 
edilmektedir.  

Bu çalıĢmaların düzenli aralıklarla devam etmesi hem gıda güvenliğinin sağlanması hem 
de kanser kontrol faaliyetleri baĢta olmak üzere halk sağlığının korunması açısından çok 
önemlidir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Emir, N, 2007, Türkiye Sularında Ağır Metal Dağılımı, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Ed: M. 

Tuncer, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca Onur Matbaacılık, s: 225-
230, ISBN 978-975-590-220-3 

2. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bilgi Notu, 2011.  
3. Sağlık Bakanlığı, Kanser SavaĢ Dairesi‘nin Komisyona gönderdiği Ek  Bilgi Notu -2011. 

 

9.1.5. Çernobil Nükleer Kazası ve Ülkemiz Açısından Önemi  
 9.1.5.1.Çernobil Kazası ve Etkileri    

26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil nükleer güç santralinin 4. ünitesinde meydana gelen 
kaza, tarihin en büyük nükleer kazasıdır. Kazanın temel nedeni güvenlik kültürü eksikliğidir. 
ĠĢletme prosedürlerine uyulmaması ve reaktörün tasarım özellikleri de kazanın boyutlarının 
büyümesine neden olmuĢtur. En önemli tasarım eksikliği ise batı reaktörlerde bulunan ve bu tip bir 
kazada radyoaktif maddenin çevreye salımını engelleyen koruma kabı binasının olmayıĢıdır. 
Reaktörde bu yapı bulunmuĢ olsaydı sadece reaktör kaybedilecek ve tüm dünyada milyarlarca 
dolar tutan acil durum yatırımlarına gerek kalmayacaktı.  
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Bu ölçekteki bir kazaya hazırlıklı olunmaması, kazanın erken safhalarında kazaya iliĢkin 
bilgilerin azlığı,  ülke politikaları ve halkın radyasyon tehlikelerine karĢı yeterince bilgili olmaması 
gibi nedenler, ülkelerin önlem almakla görevli otoriteleri üzerinde önemli baskılara neden 
olmuĢtur. Bu kaza; Sovyetler Birliği‘nin ve kazadan etkilenen pek çok ülkenin kendi ülkeleri 
dıĢında meydana gelebilecek bir nükleer kazanın etkilerini azaltacak önlemleri almakta yetersiz 
kaldıklarını ortaya çıkarmıĢtır.  

Kazadan sonraki süreçte konu ile ilgili yetkin uluslararası kuruluĢlar ve ülkeler 
tarafından yapılan çok sayıdaki bilimsel araĢtırma ve incelemenin sonuçları halka ve uluslararası 
bilim çevrelerine aktarılmıĢtır. Ancak, aynı soruların halen soruluyor olması konunun yeterince 
anlaĢılmadığını göstermektedir. Bunun en temel nedeni radyasyonun insanlar tarafından doğru 
algılanamayıĢı ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerinin kapsamlı ve karmaĢık 
olmasıdır.  Bu durum, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden de önemli kayıplara neden olmuĢtur 
ve olmaya devam etmektedir. Ayrıca, kaza ile somut ilgisi ortaya konulmadan basında yer alan 
haberler, ülke yönetimlerine ve nükleer santrallere karĢı öfkeli bir toplum yaratmıĢtır. 

Kaza ile ilgili bugüne kadar yayınlanan raporların da incelenmesinden anlaĢılacağı gibi 
kuzey yarı kürede yaĢayan insanların çoğu Çernobil kazası nedeniyle çeĢitli düzeylerde radyasyon 
dozuna maruz kalmıĢlardır. Kazanın sonuçlarına iliĢkin olarak yapılan, çalıĢmalar sonucunda; 
baĢlangıçta pek çok belirsizlik içeren atmosfere yayılan radyonüklitlerin miktarı, özellikleri, 
çevresel analizler ve sağlık etkileri konusunda daha gerçekçi bilgilere ulaĢılmıĢtır.  

Kazadan etkilenen değiĢik nüfus gruplarının aldıkları doz değerleri, kazadan sonraki 
günümüze kadar olan süreçte yapılan ölçüm ve analizler sonucunda elde edilen veriler kullanılarak 
çeĢitli matematiksel modeller yardımıyla yeniden değerlendirilmiĢtir. 

Kazadan en çok etkilenen ülkeler; Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dır. Bu 
üç ülke dıĢında, meteorolojik koĢullar ve kaza yerine uzaklık baĢta olmak üzere çeĢitli faktörlere 
bağlı olarak, Avrupa ülkelerinin hemen hepsi değiĢik düzeylerde etkilenmiĢtir. Türkiyede kazadan 
etkilenen ülkelerden birisidir. Ülkemiz, kazadan birçok Avrupa ülkesi gibi belirli bir seviyede 
etkilenmiĢtir. Kaza sonrasında Türk toplumunun radyasyon dozunu, psikolojik ve sosyal 
problemlerini, ülkenin ekonomik kayıplarını en aza indirmek üzere pek çok çalıĢma ve bu 
kapsamda yüz binlerce ölçüm yapılmıĢtır. Hesaplamalar için konu ile ilgili ulusal ve uluslararası 
yayın ve dokümanların incelendiği, doz hesaplarının en son bulgular ve hesap yöntemleri 
kullanılarak yeniden yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

Kaza sonrası reaktörden salınan radyonüklitlerin atmosferik dağılım ve doz 
hesaplamalarının yapılabilmesi için çok fazla ve ayrıntılı veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 
kazanın etkileri ICRP, IAEA, UNSCEAR, OECD/NEA, WHO vb. ilgili uluslararası kuruluĢlar 
tarafından günümüze kadar yapılan inceleme ve araĢtırma sonuçlarına göre halen 
değerlendirilmektedir. 

 

 9.1.5.2. Atmosfere Yayılan Radyonüklitlerin Fiziksel ve Kimyasal 
Özellikleri 

Kaza sonrasında atmosfere yayılan radyoaktif maddeler; gaz, aerosol ve küçük boyutlu 
nükleer yakıt parçacıklarından oluĢmaktadır. Grafit yangınından dolayı, yakıttaki malzemelerden 
büyük yakıt parçaları kaza yerine yakın bölgelerde birikmiĢ, küçük parçacıklar geniĢ bir alana 
yayılmıĢtır. Reaktöre 100 km‘den daha yakın alandaki radyonüklit dağılımı, yakıttaki radyonüklit 
içeriğini yansıtmakta, 100 km üzeri 2000 km‘ye kadar olan uzak bölgelerinkinden farklılık 
göstermektedir. Yakın noktalarda U, Pu, Zr, Mo, Ce, Np, Ru, Ba ve Sr‘dan meydana gelmektedir. 
I, Te, Cs gibi uçucu elementler çok uzak bölgelere yaygın olarak dağılmıĢtır.  

Kaza sonrası yeryüzünde biriken radyoaktif kirlilik hemen tüm kuzey yarım küre 
ülkelerinde görülmüĢtür. Kazadan sonraki ilk bir hafta içerisinde, topraktaki birikimin önemli bir 
kısmı, kısa yarılanma ömürlü radyonüklitlerden oluĢmuĢtur. Radyolojik yönden 131I bunlar 
arasındaki en önemli radyonüklittir. Yerdeki radyoaktif birikimin büyüklüğünü karakterize etmek 
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için ölçüm kolaylığı ve uzun yarılanma ömrü nedeni ile 137Cs radyonükliti esas alınmıĢtır. 131I 
radyonüklitinin radyoaktif bozunumundan sonra toplum dozuna en fazla katkı 137Cs izotopu 
nedeniyle olmuĢtur. Kirlenmenin en fazla olduğu bölgeler; 137Cs toprak birikimlerinin 1480 
kBq/m2'yi geçtiği, çoğunlukla reaktörü çevreleyen 30 kilometre yarıçap alan içinde yer almaktadır. 
Uzak mesafelerde, 137Cs'nin neden olduğu kirlenmenin en yüksek olduğu bölgeler, o bölge 
üzerinden bulutun geçiĢi sırasında yağıĢ alan yerlerdir.  

Radyonüklitlerin çevresel davranıĢı; radyoaktif yağıĢın oluĢumuna, radyonüklitlerin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine, yer yüzeyindeki birikimin ıslak veya kuru oluĢuna, parçacıkların 
boyutu ve biçimi ile çevresel özelliklere bağlıdır. 

Kısa yarılanma ömürlü radyonüklitlerden insanların doza maruz kalması; birkaç gün 
içerisinde tüketilen yapraklı bitkiler ya da radyoaktif kirlenmenin olduğu meralarda otlanan inek 
ve keçi sütlerinin tüketilmesi sonucunda meydana gelir. 131I'in yarılanma ömrünün 8 gün olması 
nedeni ile uzun vadeli etkilenme söz konusu değildir. 

YerleĢim bölgelerindeki park, sokak, meydan, çatı, duvar ve yollar gibi açık alanlar 
radyonüklitler ile en çok kirlenmiĢ alanlardır. Evlerin çevresindeki 137Cs kirliliği artıĢının en 
önemli nedeninin çatılardan yağıĢ nedeni ile taĢınan radyoaktif maddeler olduğu görülmüĢtür. 

Çevresel kirliliğin çok yüksek olduğu bölgelerdeki insanların tahliyesi ile rüzgâr, 
yağmur, yolların yıkanması, yüzeylerin temizlenmesi gibi insan aktiviteleri sonucunda radyasyon 
düzeylerinde önemli azalma sağlanmıĢtır. Ancak, bu önlemler kanalizasyon sisteminde 
radyoaktivite artıĢına neden olmuĢtur.  

Toprakta biriken radyonüklitler zamanla toprağın alt katmanlarına doğru geçiĢ 
yapmakta, toprağın alt kısmına doğru sızarak bitkilerin köklerine kadar ulaĢmakta ve bitkilere 
transferi söz konusu olmaktadır. Bu durum, özellikle 137Cs gibi uzun yarılanma ömürlü 
radyonüklitlerde dikkate alınmalıdır. Radyonüklitlerin topraktaki hareket yönü ve hızı; toprağın 
yapısı, içeriği, bitkinin cinsi, sulama koĢulları, hava durumu gibi pek çok doğal süreçte özellikle de 
birikimin olduğu dönemdeki Ģartlara bağımlıdır.  

Su kütleleri üzerine çöken radyoaktif maddeler çok büyük su hacmi içerisinde 
seyreldiğinden su yolu ile geçiĢ genellikle çok az olmaktadır.  

 

 9.1.5.3. Alınan Dozlar ve Görülen Sağlık Etkileri 
Çernobil kazasının radyolojik olarak değerlendirilmesinde, 

 Ağırlıklı olarak radyoaktif sezyumdan kaynaklanan tüm vücut dozu  

 Radyoaktif iyot nedeni ile tiroitin maruz kaldığı doz 
belirleyici olmuĢtur. 
 
Kazanın sağlık etkilerinin belirlenmesinde; 

 HiroĢima-Nagazaki‘ ye atılan atom bombasından sonra hayatta kalan insanlar 
üzerinden giderek Çernobil‘den etkilenenler için yapılan risk yaklaĢımları, 

 Çernobil‘den etkilenen insanlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda elde 
edilen bulguların değerlendirilmesi  

olmak üzere iki temel yaklaĢım kullanılmaktadır. 
               Bu yaklaĢımların çeĢitli avantaj ve dezavantajları vardır. 

 

9.1.5.3.1. Diğer Ülkeler 
9.1.5.3.1.1. Doz Düzeyleri 
Reaktör Alanında Bulunanların Dozu  
26 Nisan 1986 akĢamında Çernobil nükleer güç santrali alanında bulunan yaklaĢık 400 

iĢçi solunum ve dıĢ ıĢınlanma yolu ile radyasyona maruz kalmıĢtır. Akut Radyasyon Sendromu 
(ARS) teĢhisi konularak hastaneye kaldırılan 237 kiĢinin aldığı dozlar hakkında bilgiler mevcuttur. 
Biyolojik dozimetre kullanılarak yapılan ölçümlerde bu hastaların; 41'inin dıĢ ıĢınlanmadan 
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kaynaklanan tüm vücut dozunun 1-2 Sv aralığında, 50'sinin 2-4 Sv aralığında, 22'sinin 4-6 Sv 
aralığında, geriye kalan 21'inin 6-16 Sv aralığında doz aldıkları görülmüĢtür. Bu ölçüm 
sonuçlarına göre daha önce 237 olarak bildirilen ARS sayısının 134 kiĢi olduğu görülmüĢtür. 

 
ĠyileĢtirme Personelinin Dozu 
ĠyileĢtirme personelinin aldığı doz, kazadan sonraki ilk 4 yıl için 500 mSv'e kadar 

ulaĢmıĢtır. Ortalama doz 100 mSv civarındadır. 
 

Eski Sovyetler Birliği'nde Tahliye Edilen Halkın Aldığı Doz 
Kazadan sonraki ilk birkaç hafta içerisinde, Ukrayna ve Beyaz Rusya'da en çok 

kirlenmiĢ alanlarda, özellikle reaktörün 30 km çevresinde yaĢayan halktan 100.000'den fazla kiĢi, 
kazayı takip eden ilk günlerde tahliye edilmiĢtir. Tahliyeden önce bu bireyler, bulutlardan yayılan 
radyoaktif maddelerin solunum yoluyla alınmasıyla iç ıĢınlamaya, bulutlarla taĢınan ve toprağa 
yayılan radyoaktif maddelerden de dıĢ ıĢınlanmaya maruz kalmıĢtır. 

Ukrayna'da tahliye edilenlerin etkin doz değerleri, 0.1-380 mSv arasında, ortalama 17 
mSv düzeyindedir. Beyaz Rusya'da ortalama dozun 31 mSv civarında olduğu en yüksek değerlerin 
gözlendiği iki köyde ise ortalama doz değerinin 300 mSv olduğu hesaplanmıĢtır. 

 
Eski Sovyetler Birliği'nde KirlenmiĢ Bölgelerde YaĢayan Halkın Aldığı Doz 
Eski Sovyetler Birliği'nde 137Cs kirliliğinin 37 kBq/m2'den büyük olduğu, kirlenmiĢ 

alanlarda yaĢayan tahliye edilmemiĢ yaklaĢık 5 milyon kiĢi için de doz değerlendirmeleri 
yapılmıĢtır. Bunlar arasından "sıkı kontrol bölgeleri" olarak adlandırılan, 555 kBq/m2'den daha 
yüksek 137Cs aktiviteye sahip birikim bölgelerinde, yaklaĢık 400.000 kiĢi yaĢamaktadır. Bu 
bölgede gıda ürünlerinin tüketiminin kontrolü de dâhil olmak üzere, yoğun koruma önlemleri 
uygulanmıĢtır. 

Son 20 yılda kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayan halkın aldığı ortalama etkin doz, bölgeden 
bölgeye 10-20 mSv arasında değiĢiklik göstermektedir. Bazı yerlerde birkaç yüz mSv'e ulaĢtığı, 
bazı yerlerde ise daha düĢük düzeylerde olduğu görülmektedir. 

 

Eski Sovyetler Birliği DıĢında Genel Halkın Aldığı Doz 
Çernobil kazası sırasında salınan radyoaktif maddeler esas olarak Beyaz Rusya, Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna'yı etkilemiĢ olmakla birlikte atmosferde yayılmıĢ ve öncelikli öneme 
sahip uçucu radyonüklitler kuzey yarım küre ülkelerine dağılmıĢtır. 

 

9.1.5.3.1.2. Sağlığa Etkileri 
Akut Radyasyon Sendromları 
Reaktör çalıĢanları ve acil durum müdahale ekipleri dıĢ ıĢınlama nedeni ile 1-20 Gy 

arasında yüksek dıĢ ıĢınlama dozuna maruz kalmıĢtır. Akut Radyasyon Sendromu (ARS)  tespit 
edilenlerin sayısı 134'dür. Bunlardan 28 kiĢi ilk 4 ay içerisinde radyasyon ve yanıklar nedeni ile 
ölmüĢtür. Diğer 19 kiĢi 2004 yılına kadar olan süreçte çeĢitli nedenler ile yaĢamını kaybetmiĢtir. 
ARS ve diğer nedenlerle ölen acil durum çalıĢanlarının toplamı 50 kiĢidir. Gelecek yıllarda, ARS 
teĢhisi konulan kiĢilerden de ölümler beklenmektedir. 

Çernobil'den etkilenen genel toplum üyeleri arasında ARS nedeni ile ölüm 
görülmemiĢtir.  

Çernobil kazası nedeni ile ölen veya gelecekte ölmesi beklenen insan sayısının abartılmıĢ 
yaklaĢımlarla matematiksel beklenen değeri 4.000 civarındadır. Bu bir olasılık hesabıdır. 4000 
kiĢinin kesinlikle radyasyon kökenli kanser nedeniyle öleceği anlamını taĢımamaktadır.  

Pek çok ülkenin uzmanları tarafından acil durum çalıĢanları ve iyileĢtirme personeli ile 
Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da en fazla kirlenmiĢ alanda yaĢayan halk üzerinde 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar sonucunda; (çocuk ve yetiĢkinlerdeki tiroit kanserine bağlı 9 
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ölüm dıĢında) lösemi, diğer kanserler veya kanser dıĢı nedenlerden dolayı olağan ölüm hızında 
herhangi bir artıĢ olmadığı saptanmıĢtır. 

 

Tiroit Kanseri 
Tiroit kanseri vakalarından büyük bir çoğunluğunun yüksek tiroit dozu alan kiĢilerde 

meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Çocuklarda tiroit bezi, kemik iliği ile birlikte radyasyon 
hassasiyeti en yüksek olan organ ve dokulardandır. IĢınlanma sırasındaki kiĢilerin yaĢı, risk 
konusunda en belirleyici faktördür.  ÇeĢitli çalıĢmalarda riskin ilerleyen yaĢ ile azaldığı 
belirlenmiĢtir. Atom bombasından hayatta kalanlar üzerinde yapılan çalıĢmalarda, tiroit kanseri 
vakalarının, ıĢınlanma sırasında 10 yaĢ ve altındakilerde olduğu ve en yüksek riskin ıĢınlanmadan 
15-29 yıl sonra görüldüğü, 40 yıl sonrasına kadar bile riskin yükselebileceği bilinmektedir. 
Kazadan önceki dönemlerde yapılan çalıĢma sonuçlarına dayanılarak, tiroit kanseri kuluçka 
döneminin ıĢınlanmadan 10 yıl sonra ortaya çıkması beklenirken, Çernobil kazası sonrasında tiroit 
kanseri artıĢı kazadan en fazla etkilenen Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da ilk 5 yıl 
içerisinde görülmüĢtür. 

 
ġekil 196. Çernobil Kazası Sırasında 14 YaĢtan Küçüklerde TeĢhis Edilen Tiroit Kanseri 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 
1992-2000 yıllarında, Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da kaza tarihinde, 

0-18 yaĢında olan çocuklar arasında ortaya çıkan 4.000 tiroit kanseri vakasından 3.000'i kaza 
tarihinde 0-14 yaĢında olan çocuklardır. 1986-2002 arasında Beyaz Rusya'da, çocuklarda 1152 
tiroit kanseri teĢhis ve tedavi edilmiĢtir. Bunlardan % 98.8'i hayatta kalmıĢ, 8 kiĢi tiroit kanseri 
nedeni ile 6 kiĢi de diğer nedenlerden dolayı yaĢamını kaybetmiĢtir.  

Rusya Federasyonu'nda Bryansk Bölgesi‘nde yaĢayan 184.919 kız ve 188.908 erkek 
çocukta 1991-2001 yılları arasında tiroit kanseri konusunda yapılan çalıĢma sonuçlarına göre tiroit 
kanseri vakalarının 2050 yılına kadar görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, Beyaz 
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Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da yapılan detaylı çalıĢma sonuçlarına göre, tiroit kanseri 
için izleme programlarının sistematik olarak devam edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayan halkın, 
radyoaktif iyot ile kirlenmiĢ gıdaların tüketimi nedeni ile aldığı tiroit dozları; insanların yaĢına ve 
yeryüzündeki kirlenmeye bağlı olarak çok büyük değiĢiklikler göstermiĢtir. Ortalama tiroit dozları, 
yaĢanan bölgenin kirlenme seviyesi ve olay sırasındaki yaĢa bağlı olarak ortalama 0.03-0.3 Gy 
arasında olup bazı Rus köylerinde ortalama tiroit dozu 1 Gy'i ve kiĢisel tiroit dozları 10 Gy'i 
aĢmıĢtır. 50 Gy'e kadar çıkan değerler tespit edilmiĢtir. 

Kırsal kesimdeki tiroit dozlarının kent bölgelerinden yaklaĢık iki kat daha fazla olduğu 
görülmüĢtür. Doğrudan tiroit ölçümleri kullanılarak, yerleĢim bilgileri, beslenme alıĢkanlıkları ve 
diğer gerekli bilgiler dikkate alınarak Beyaz Rusya ve Ukrayna'da 25.000 kiĢi üzerinde yapılan 
ayrıntılı çalıĢmaların sonuçlarına göre, tiroit dozu için orta değer (medyan) 0.3 Gy, önemli sayıda 
da 1 Gy üzeri doz değerleri görülmüĢtür. 

En yüksek doza, Beyaz Rusya'da Gomel Bölgesi‘nde bulunan çocuklar maruz kalmıĢtır. 
Beyaz Rusya'da 0-7 yaĢlarındaki çocuklar için ortalama tiroit dozu 1000 mGy civarında 
bulunmuĢtur. 

 
Lösemi ve Diğer Kanserler 
150 mGy'in üzerinde doz alan acil durum çalıĢanları ile iyileĢtirme personeli arasında 

1986-1996 döneminde lösemi vakalarında iki katlık bir artıĢ gözlenmiĢtir. Lösemi vakalarındaki 
artıĢ konusunda çalıĢmalar devam etmektedir. Ancak, ıĢınlamanın üzerinden geçen süre nedeni ile 
radyasyon kökenli lösemi riski azaldığından, zamanla lösemiden ölüm veya hastalık oranları da 
önemini kaybedecektir.  

Epidemiyolojik çalıĢmalar lösemi riskinin radyasyon ile yükseldiğini açıkça göstermiĢtir. 
Ancak, Çernobil kazası nedeni ile ciddi olarak kirlenmiĢ eski Sovyetler Birliği ve diğer bölgelerde; 
çocuklarda ve genel halkta bugüne kadar iyonlaĢtırıcı radyasyona bağlı olarak lösemi riskinde artıĢ 
görülmemiĢtir. 

Uzun dönemli epidemiyolojik çalıĢmalardan elde edilen sonuçlara göre; radyasyon 
nedenli lösemi dıĢındaki kanserlerin ortaya çıkma süreci 10 yıllık kuluçka döneminden sonra 
baĢlamaktadır. Bu nedenle, yüksek dozda ıĢınlanan kiĢilerin tıbbi takibi için yıllık kontrollerin 
yapılmasına devam edilmelidir. 

 

Doğum Anomalileri ve Genetik Etkiler 
Çernobil'den etkilenen bölgelerde yaĢayanlar üzerinde yapılan çalıĢma sonuçlarına göre, 

kadın ve erkeklerde üreme fonksiyonları açısından radyasyonla iliĢkilendirilebilecek herhangi bir 
azalma gözlenmemiĢtir. Doğum anomalileri, düĢük, erken doğum gibi vakaların meydana gelmesi 
olası görülmemektedir. 

Çernobil'den etkilenen bölgelerde çocuk sahibi olma kaygılarından dolayı doğum 
hızında azalma görülebilmektedir. Beyaz Rusya'da, düĢük ve yüksek kirlenme bölgelerinde 
yapılan çalıĢmalarda, doğumsal anomalilerde, çok düĢük düzeyde ancak kararlı bir artıĢ 
görülmektedir. Bu artıĢın kayıt sistemindeki geliĢmeler sonucunda ortaya çıktığı, radyasyon ile 
iliĢkili olmadığı düĢünülmektedir. 

Genetik etkilerle ilgili olarak önceki yıllardaki raporlarda da belirtildiği gibi herhangi bir 
artıĢ beklenmemektedir. 

 

Diğer Hastalıklar ve Sağlık Sorunları 
Son zamanlarda, bazı çalıĢma grupları içerisinde, yüksek dozda radyasyonla 

iliĢkilendirilebilecek kardiyovasküler hastalıklarda artıĢa iĢaret eden bulgular gözlenmiĢtir. 
Rus acil durum çalıĢanları ve iyileĢtirme personelinde, son zamanlarda dolaĢım sistemi 

rahatsızlıklarından dolayı ölüm ve hastalıklarında bir miktar artıĢ görülmektedir. DolaĢım sistemi 
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hastalıklarının ortaya çıkması; stres ve sağlıksız yaĢam koĢulları gibi diğer etken faktörlere de 
bağlı olabileceğinden dikkatle incelenmelidir. 

Çernobil kazasından sonra, çocuklar, acil durum çalıĢanları, iyileĢtirme personelinin 
gözlerinde yapılan incelemeler radyasyon nedeni ile katarakt geliĢimini açıkça ortaya koymuĢtur. 
Yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, 250 mGy üzerindeki dozların katarakt oluĢumuna neden 
olabileceği tespit edilmiĢtir.  

Bazı araĢtırmacılar, sindirim, sinir, iskelet, kas ve dolaĢım sistemlerinde yüksek oranda 
kronik etkiler rapor etmiĢtir. Ancak, pek çok araĢtırmacı bu bulguları, yaĢ dağılımında değiĢim, 
yaĢam kalitesinin kötüleĢmesi ve kaza sonrası yeniden yerleĢtirme gibi önlemlere bağlamaktadır. 
Son on yılda, Çernobil kazasından kaynaklanan radyasyon nedeni ile bağıĢıklık sisteminde 
etkilenmeler konusunda pek çok yayın hazırlanmıĢtır. Ancak, özellikle enfeksiyonlar ve beslenme 
düzeni gibi tüm sonuçları değiĢtirecek diğer faktörlerin dikkate alınmasındaki belirsizlikler nedeni 
ile sonuçları yorumlamak zordur. 

 

 9.1.5.4. Türkiye Ġçin Doz Değerlendirmeleri 
Atmosfere salınan radyoaktif maddelerin dağılımını değerlendirmek için yapılan 

çalıĢmalarda, çevresel radyoaktivite ölçümleri yapılmasının yanısıra, eksik ölçüm noktaları için 
yorum yapabilmek için çeĢitli modeller kullanılmaktadır. 

Atmosferik dağılım modeli olarak adlandırılan bu modellerin kullanımı için   kaza analiz 
değerlendirmelerinin, beklenen radyoaktif salımının, güncel ve ileriye dönük meteorolojik 
verilerin (sıcaklık, basınç, yağıĢ, yüksekliğe bağlı rüzgâr yönü, hızı, sıcaklık dağıl ımı gibi)  
kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Radyonüklitlerin yeryüzünde birikim miktarları çeĢitli 
faktörlerin kullanımı ile hesaplanabilmektedir. 

Ġngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan bir model çalıĢmanın 
değerlendirilmesinden, radyoaktif bulutun Türkiye üzerine 1 Mayıs 1986‘da Trakya üzerinden 
ulaĢtığı, 2 Mayıs‘ ta Sinop üzerinden tüm Trakya ve Batı Karadenizi etkisi altına aldığı, 3 Mayıs‘ ta 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu dıĢındaki bölgelere, 4 Mayıs‘ ta tüm kıyı Ģeridi boyunca 
Türkiye‘nin doğusuna doğru ilerlediği, 6 Mayıs‘ tan itibaren etkilerinin azaldığı anlaĢılmaktadır. 

Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan radyoaktif bulutun Türkiye 
üzerinden geçiĢi sırasındaki yağıĢ bilgilerine göre; Edirne 1 Mayıs‘ ta metrekareye 25 mm yağıĢ 
almıĢtır. 2 Mayıs‘ ta Edirne‘nin Eskikadın, Yenikadın, Ġsmailce, Kapıkule, Uzunköprü, Enez ilçe 
ve köyleri ile Çanakkale yöresi, 3 Mayıs‘ ta ülkemizin güney doğu kesimleri, 4 Mayıs‘ ta özellikle 
Doğu Karadeniz‘de Rize-Hopa kıyı Ģeridi yağıĢ almıĢtır. YağıĢın en yoğun olduğu yer, 35-45 mm 
ile Hopa-Pazar olmuĢtur. 5 Mayıs‘ ta Karadeniz kıyı Ģeridi üzerinde radyoaktif bulut hareketi 
olmakla birlikte bu tarihte Karadeniz‘de yağıĢların fazla olmadığı gözlemlenmiĢtir. 6-7 Mayıs‘ ta 
nispeten fazla yağıĢ alan yerler ise Hakkâri ile Bitlis olmuĢtur.  

Bir kaza sonrası çevrenin radyoaktif kirlenmesi sonucu kısa dönemde alınan radyasyon 
dozu en çok atmosferde bulunan ve yeryüzünde biriken radyonüklitlerin neden olduğu dıĢ 
ıĢınlanmadan, havanın solunmasından ve doğrudan kirlenmiĢ gıdaların tüketilmesinden ileri gelir. 
Uzun dönemde ise yeryüzünde biriken radyonüklitler gıda zinciri yoluyla insana ulaĢarak alınan 
dozlara katkıda bulunur. Radyoaktif olarak kirlenmiĢ havanın solunması veya yiyecek ve 
içeceklerin tüketilmesi ile vücuda alınan radyonüklitler vücut içinde bir süre kalarak iç 
ıĢınlanmaya sebep olur. Belli bir süreç içinde çeĢitli yollarla alınan radyasyon dozunun hesabında 
zaman içinde doz hızındaki azalmanın belirlenmesi gerekir. Bu azalmanın baĢlıca sebebi ortamda 
bulunan çeĢitli radyonüklitlerin farklı biçim ve sürelerde uğradığı radyoaktif bozulmadır. Bunun 
dıĢında biyolojik ve ekolojik faktörler de doz hızında azalmaya neden olur. 

Radyoaktif iyotlar radyolojik açıdan ve özellikle tiroit dozunun belirlenmesinde çok 
önemli olmakla birlikte, kazadan hemen sonra yaĢanan belirsizlik ve 131I'in kısa yarılanma süresi 
nedeniyle çok az ölçüm alınabilmiĢtir. Takip eden yıllarda uzun yarılanma ömrü nedeniyle 137Cs 
radyolojik açıdan en önemli izotop olmuĢtur ve önümüzdeki yıllarda da önemini koruyacaktır. 
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Kara ve su yüzeylerine çöken radyonüklitlerin miktarı radyonüklitlerin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerine, kuru veya yaĢ çökme biçimine ve topografik ve meteorolojik çevre 
koĢullarına bağlı olarak değiĢir. 

 

9.1.5.2.1. DıĢ IĢınlanma Dozları 
Toprak, su ve havada olmak üzere çevrede bulunan radyonüklitlerin vücuda dıĢarıdan 

enerji transferi nedeniyle sebep olduğu ıĢınlama, dıĢ ıĢınlamadır. Vücuda nüfuz edebilme 
özellikleri nedeniyle, dıĢ ıĢınlama yoluyla alınan dozların hesabında gama ve beta radyasyonları 
önemlidir. Radyoaktif buluttan dıĢ ıĢınlama sadece bulutun geçiĢi sırasında meydana gelir. DıĢ 
ıĢınlama ıĢınlama süresi, salınımın süresi, bulutun yüksekliği, meterolojik Ģartlar ve bulunulan 
yere, bina içinde veya dıĢında olma durumuna, binanın konumuna, yapı malzemesine vb. göre 
değiĢir. 

Ankara Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Çekmece Nükleer 
AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM)'nde günlük olarak ölçülen havadaki radyoaktivite 
değerlerinde 29-30 Nisan 1986 ölçümlerindeki artıĢlarla radyoaktif serpintinin ülkemize geliĢi 
gözlenmiĢtir. Bu tarihten itibaren ANAEM ve ÇNAEM'de toplanan hava örneklerinde giderek 
artan radyonüklit deriĢimleri ölçülmüĢtür. Türkiye için havadan dıĢ ıĢınlanma doz düzeyi Ankara, 
Ġstanbul hava ölçüm değerlerine dayandırılarak yapılmıĢ olup, ihmal edilebilir düzeyde 
bulunmuĢtur. 

Toprakta biriken radyoativite deriĢiminin hesaplanabilmesi için Bq/m2 cinsinden 
bilinmesi gerekir. Bunun için toprak özelliklerinin olduğu kadar örneklerin alındığı derinliklerin, 
aktivitenin ulaĢtığı derinliğin bilinmesi gerekir. Ayrıca, iklimsel özellikler, toprağın iĢlenmiĢ olup 
olmadığı, iĢlenme yöntemi, arazinin eğimi gibi faktörler toprak aktivite deriĢiminin zaman içindeki 
değiĢimini etkiler.  

1990 yılında Karadeniz, 1992 yılında Trakya ve 1995 yılında Ege-Akdeniz bölgelerinden 
derinliğe bağlı olarak alınan toprak örnekleri ölçümlerinden (Bq/kg) 1986 yılı için birim alan 
baĢına yansıtılmıĢ değerler  (Bq/m2) hesaplanmıĢtır.  

 

 
ġekil 197. Topraktaki Selenyum IĢınma Dozlarının Bölgelere Göre Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
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Ġzotopların toprak içinde ilerleyiĢ hızları, jeolojik, demografik ve meteorolojik koĢulların 
farklılık gösterdiği, birbirine çok yakın yerlerde dahi, büyük farklılıklar gösterebilmektedir. 
Yerden dıĢ ıĢınlanmaya bağlı olarak bölge ortalamalarından hesaplanan 20 yıl boyunca alınan doz 
değerleri yukarıdaki Ģekilde verilmiĢtir. 

 

a. Ġç IĢınlama Dozları 
Ġç ıĢınlama dozları solunum ve gıda tüketimi yoluyla vücuda alınan radyonüklitler 

nedeniyle vücut içindeki organ ve dokuların aldıkları dozdur. Ġç ıĢınlama dozunun 
hesaplanmasında, belirlenen sürede vücuda alınan radyoaktivite miktarı ile o radyonüklit için 
verilen Doz DönüĢüm Faktörü (DDF) değerleri kullanılır. Havada ve çeĢitli gıdalarda bulunan 
radyonüklitlerin solunum ve gıda tüketimi yolu ile vücuda alınması nedeniyle organ ve dokuların 
aldıkları iç ıĢınlanma dozları, radyonüklitin vücutta kaldığı süre boyunca çocuklar için 70 yıl, 
yetiĢkinler için 50 yıl üzerinden hesaplanır. 

Vücut içine alınan radyonüklitler nedeniyle doz hesabı için radyoaktif maddenin vücut 
içine hangi yollardan alındığına bağlı olarak, organlarda depolanmasını takiben, belli süreler içinde 
vücuttan atılmalarını içeren metobolik modellerin oluĢturulması, organ ve dokularda depolanan 
enerji miktarının tahmin edilmesi ve bu noktada sindirim ve solunum sistemi modellerinin detaylı 
olarak incelenmesi gerekir. 

Vücuda solunum yoluyla alınan izotoplar nedeniyle kiĢilerin yaĢam boyu aldıkları etkin 
dozlar, yapılan hava ölçümlerine göre 1986 yılı Haziran ayı ortalarına kadar havada asılı kalan 
131I, 134Cs,137 Cs aktivite konsantrasyonlarından hesaplanmıĢtır.  

Radyoaktif olarak kirlenmiĢ gıda maddelerinin tüketimi en önemli ıĢınlanma yollarından 
biridir. Kaza sonrası ortaya çıkan fisyon ürünlerinden ilk aĢamada etkilenen gıda maddeleri 
yapraklı sebzeler ve süttür. Radyonüklitler, bitkilerin üzerine doğrudan çökebilir veya farklı 
çevresel yolları izleyerek gıda maddelerinin kirlenmesine yol açabilir. Bu çevresel transfer 
dinamikleri, radyonüklitlerin fiziksel, kimyasal, çevresel davranıĢlarına olduğu kadar toprak 
özelliklerine ve söz konusu gıda maddesinin mevsimsel ve tarımsal özelliklerine de bağlıdır. 
Radyoaktivitenin tarım alanları üzerine çökmesini takiben bölgedeki yeme-içme alıĢkanlıkları, 
gıda üretim miktarı ve bölgenin tarımsal özellikleri radyoaktivitenin insana ulaĢmasını belirleyen 
faktörlerdir. Ayrıca, gıdalarda yer alan radyonüklitlerin aktivite miktarı; radyonüklitin cinsine 
bağlı olarak ürün cinsi ile gıda hazırlama süresi ve iĢlemine göre azalma gösterir. Ġç doz 
hesaplamalarında kullanılan önemli parametrelerden biri olan gıda maddelerinin tüketim miktarları 
için Türkiye genelindeki tüketim miktarları esas alınmıĢtır. Türkiye‘ye özgü ortalama tüketim 
değerlerinin belirlenmesinde Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Tarım ve 
Köy ĠĢleri Bakanlığı/UNĠCEF 1987 Raporu ve Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı ve Hacettepe 
Üniversitesi‘nin danıĢmanlığından yararlanılmıĢtır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, gıda 
tüketimi sonucunda alınan yaĢam boyu ortalama etkin doz değeri kaza sırasında bebekler için 
0.614 mSv, 1 yaĢ için 1.828 mSv, 5 yaĢ için 0.766 mSv, 10 yaĢ için 0.601 mSv, yetiĢkin olanlar 
için 0.884 mSv olarak hesaplanmıĢtır.  

Bölgesel veya kiĢisel radyasyon dozları, yöresel özelliklerin ve kiĢisel yaĢam 
alıĢkanlıklarının iyi bilindiği durumlar için hesaplanabilir. KiĢilerin kendi tükettikleri gıda 
miktarlarına göre doz hesaplamalarını yapabilmeleri için TAEK tarafından 2006 yılında hazırlanan 
program web sayfasında yayınlanmıĢtır. 

 

9.1.5.2.3. Ġç ve DıĢ IĢınlanmalardan Alınan Tüm Dozlar (Etkin Dozlar) 
Hesaplamalar Doğu Karadeniz, Batı-Orta Karadeniz, Marmara ve diğer bölgeler olarak 4 

bölgede kentsel ve kırsal koĢullar için hesaplanmıĢtır. 
Kazadan sonra yapılan hesaplamalardan; iç ve dıĢ ıĢınlanmalar nedeniyle ömür boyunca 

alınan ortalama etkin dozun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, yetiĢkinler için ortalama etkin 
doz Doğu Karadeniz Bölgesi kırsalı için 4.497mSv olarak bulunmuĢtur. Bu değer kaza tarihinde 
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10 yaĢında olanlar için 4.28 mSv, 1 yaĢ için 3.98 mSv, 3 aylık bebekler için 2.67 mSv dir. Doğu 
Karadeniz Bölgesi doz hesaplarında yerden dıĢ ıĢınlama dozlarının baskın olduğu görülmektedir. 

Kazadan yirmi yıl sonra, en son bilimsel veriler ıĢığında Türkiye geneli için yapılan 
hesap ve değerlendirmelerden;  

YaĢam boyu ortalama etkin doz değerleri; kentlerde yaĢayan yetiĢkinlerde bölgelere göre 
ortalama olarak 1.28 mSv ile 3.65 mSv, kırsalda yaĢayan yetiĢkinlerde 1.37 mSv ile 4.49 mSv 
arasında değiĢiklik göstermektedir. Bu değerler 3 aylık bebekler için 0.94 mSv ile 2.66 mSv, 1 yaĢ 
için 2.31 mSv ile 4.03 mSv arasında değiĢmektedir. 

 

 
ġekil 198. Ömür Boyu KiĢisel Etkin Dozların Bölgelere Göre Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 

9.1.5.2.4. Tiroit Dozları 
Kazadan sonra havada bulunan radyonüklitlerin solunması ve çeĢitli gıda ve su tüketimi 

ile vücuda alınan radyonüklitlerden kaynaklanan ortalama tiroit eĢdeğer dozları kaza sırasında 
yetiĢkin olanlar için 4.2 mSv, 2-7 yaĢ grubu çocuklar için 14.9 mSv olarak bulunmuĢtur. 

Tiroit dozuna neden olan ıĢınlanma yollarından en önemlisi radyoaktif iyot içeren 
sütlerin tüketilmesidir. 131I miktarı, tüketim miktarının yüksek olması nedeniyle özellikle taze 
inek sütünde önem kazanmaktadır. Özellikle çocuklarda tiroit hacminin daha küçük olması ve 
yüksek miktarda süt tüketilmesi nedeniyle yetiĢkinlere göre tiroit dozu daha yüksek 
bulunmaktadır. Örneğin 1 yaĢ civarı bebeklerde toplam tiroit dozunun % 81'ini süt tüketiminden 
alınan doz oluĢturmaktadır. Ayrıca bu yaĢ grubunda tiroitin aldığı doz, yetiĢkinlerin aldığı dozdan 
yaklaĢık 9 kat fazla bulunmuĢtur. 

Sütlerde yapılan ölçümlere göre, 131I aktivite deriĢiminin en yüksek olduğu bölgelerden 
biri Edirne ili civarıdır. Buna göre 1986 Mayıs ayında Edirne ili civarından toplanan süt 
örneklerinin ortalama 131I aktivite konsantrasyonu 2826.5 Bq/l, en yüksek değerlerin saptandığı 
Eskikadın'da 5044 Bq/l olarak ölçülmüĢtür. Edirne ili için tiroit dozları 3 aylık bebeklerde 70.59, 
1-4 yaĢ bebeklerde 320.52, 5 yaĢ çocuklarda 93.45, 10 yaĢ çocuklarda 27.98, 15 yaĢ çocuklarda 
17.55 ve yetiĢkinlerde 10.35 mSv olarak hesaplanmıĢtır. Ancak, sütlerin toplatılması, hayvanların 
ağıla çekilmesi, radyoaktivite içermeyen yem ile beslenmesi gibi önlemler sonucunda tiroit dozu 
önemli ölçüde azaltılmıĢtır. 

Türkiye genelinde yaĢam boyu ortalama tiroit dozu değerleri; 3 aylık bebekler için 10.71 
mSv, 1 yaĢ için 37.22 mSv, 5 yaĢ çocuklar için 14.96 mSv, 10 yaĢ çocuklar için 7.86 mSv, 15 yaĢ 
için 5.89 mSv, yetiĢkinlerde 4.21 mSv olarak bulunmuĢtur.  
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Ülkemiz genelinde alınan ortalama tiroit dozu değerleri, kazadan en çok etkilenen 
ülkelerdeki değerler ile karĢılaĢtırıldığında çok düĢük düzeyde kalmaktadır. Ancak, Trakya ve 
Doğu Karadeniz'de yerel olarak üretilen hayvansal gıdaları daha çok tüketen ve özellikle kaza 
sırasında bebek veya çocukluk çağlarında olan kiĢilerin dozlarının, ülke ortalamalarına göre daha 
yüksek olabileceği değerlendirilmiĢtir.  

 

 9.1.5.5. Çernobil Hakkında Meclis AraĢtırması 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan ―Çernobil Faciasının Türkiye'deki 

Etkilerini AraĢtırmak, Faciayla ilgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların 
Tespiti ve Giderilmesi Ġçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonu‖ 1994 yılında çalıĢmalarını tamamlayarak raporunu yayımlamıĢtır. Komisyon 
araĢtırmaları esnasında sağlık otoritelerinden aldığı raporların incelenmesi neticesinde Ģu 
hususlarda görüĢ birliğine varıldığını bildirmiĢtir:  

- Çernobil kazasının Türkiye'nin radyasyon almasına neden olduğu ancak, bu 
dozların müsaade edilebilir radyasyon dozlarının altında kaldığı ve bu dozların tehlike yaratacak 
boyutta olmadığı,  

- Maruz kalınan bu dozlar nedeniyle üniversitelerimizin görev bölgelerinde ve 
özellikle çocukluk çağı kanser vakalarının %  56'sına hizmet veren Hacettepe Üniversitesi‘nde 
Çernobil kazasına bağlı kanser vakalarında veya genetik hastalıklarda anlamlı bir artıĢ 
gözlenmediği ve bu konuda hiç bir bilimsel bulguya rastlanmadığı, 

- Radyoaktif iyot artıĢı saptanan Edirne'de bile tiroit kanseri sayısında artıĢ 
saptanmadığı, 

- Türk halkının Çernobil'den kaynaklanan bir sağlık zararı görmediği, maruz 
kalınan bu dozların doğal olarak alınan dozların altında olduğu ve gelecekte kanser olma 
ihtimalinin mümkün görülmediği, 

- Çernobil sonucu oluĢan riskin; sigara kullanımı, kötü beslenme, tarımda 
bilinçsiz ve kontrolsüz ilaç ve gübre kullanımı, termik santrallerin çevre etkisi, artıkların yapı 
malzemelerinde kullanımı nedeniyle oluĢan riske göre kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu, 

- Sağlık konusunda bilimsel dayanağı olmayan haberler ve ifadelerle Türk 
kamuoyunu gereksiz paniğe sokan Ģahıs ve kuruluĢların daha hassas ve titiz davranmaya davet 
edilmesinin zorunluluk arz ettiği,  

- Çernobil konusunda yaĢanan çeliĢkilerin kanser istatistiklerinin yeterli ve 
sağlıklı olmamasından kaynaklandığı. 

 Söz konusu Komisyonun raporuna göre kazanın sağlık etkileri konusunda saptanan 
sonuçlar Ģöyledir:  

- Komisyon yapılan tüm incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, ölçülen 
aktiviteler ve Türk insanının genel gıda alıĢkanlıkları göz önüne alınarak iç ve dıĢ radyasyonlarla 
toplumun bir ferdinin maruz kaldığı hesaplanan radyasyon dozu değerinin genellikle Avrupa 
ülkeleri insanlarının aldığı dozlardan daha düĢük olduğu tespit edilmiĢ ve ayrıca sağlık 
otoritelerince bu dozlar nedeniyle kanser vakalarında ve genetik hastalıklarda herhangi bir artıĢ 
olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı ifade edilmiĢtir. Dolayısıyla, ilgili kurum tarafından 
yapılan doz hesaplarının sonuçları üniversitelerimizin ve Sağlık Bakanlığının bilimsel kurul 
raporlarında belirtilen hususlarla doğrulanmaktadır. 

- En çok kirlenmeye maruz kalan ve çoğunlukla yerleĢim bölgesi olmayan 
küçük bazı noktasal alanlarda en kötümser kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda; 
maruz kalınabilecek radyasyon dozu halk için müsaade edilen yıllık eĢdeğer doz sınırına 
yaklaĢmaktadır. Söz konusu bu noktasal alanlarda yaĢadığı varsayılan küçük bir grubun ülke 
ortalamasına göre yüksek (yaklaĢık 500 milirem) doz aldığı tahmin edilse bile, yine araĢtırma ve 
değerlendirmeler sonucunda; bu bölge insanlarının Türkiye'nin 1986'daki toplam nüfusu için 
tahmin edilen kanser vakaları ve genetik kusur tahribatı sayılarının, baĢka kaynaklardan ortaya 
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çıkması muhtemel aynı tipteki tahribatlara kıyasla çok küçük olduğu ve genel tahribat içinde teĢhis 
edilebilmesinin de bilimsel açıdan mümkün olamayacağı anlaĢılmıĢtır. 

- Üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığınca oluĢturulan bilim 
kurulunun 1993 yılı baĢında hazırladıkları raporların incelenmesi sonucunda Komisyonca Türkiye 
genelinde ve kritik bölgelerde Çernobil nedenli kanser artıĢının bilimsel olarak mümkün 
görülmediği kanısına varılmıĢtır.  

- GeçmiĢ dönemlerden beri hükümetlerin konuya gereken önemi vermemesi 
nedeniyle Çernobil faciasının etkileri çok sınırlı olanaklarla hafifletilmeye çalıĢılmıĢ olmasına 
rağmen, ülkemizde yaĢayan halkın sağlık riski yaratabilecek bir radyasyon tehlikesine maruz 
kaldığını söyleyebilmek mümkün değildir. 

- Komisyonca Çernobil konusunda yaĢanan çeliĢkilerin kanser istatistiklerinin 
yeterli ve sağlıklı olmamasından kaynaklandığı görüĢüne varılmıĢtır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye genelinde değerlendirildiğinde, radyoaktif bulutun geçiĢi sırasında yoğun yağıĢ 

alması nedeniyle Trakya'da Edirne-Eskikadın, Ġsmailce, Kapıkule ve Büyükdoğanca bölgeleri ile 
Doğu Karadeniz'de Hopa-Pazar arasındaki kıyı bölgesi en fazla etkilenen yerler olmuĢtur. 

KiĢisel etkin doz değerleri, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde Fındıklı, Hopa, Arhavi, Pazar, 
Rize ve Of civarlarında diğer bölgelere göre daha yüksektir. Ancak, bu bölge içerisinde birbirine 
çok yakın 2 nokta dozları arasında bile önemli farklılıklar görülebilmektedir. Edirne Bölgesi‘nde 
kazayı takiben alınan önlemler ile bölge halkının aldığı dozun Türkiye'nin diğer bölgelerinin doz 
düzeyine düĢürülmesi sağlanmıĢtır.  

Kazanın sağlık etkileri ile ilgili gerçekçi verilere ulaĢmak üzere, 

 Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢayanlardan alınan kan örneklerinde biyolojik 
doz tayini yapılmıĢtır. Biyolojik doz tayinleri için rutin olarak kullanılan en güvenilir yöntem, 
insanların dolaĢan kan lenfosit hücrelerinde yapılan Kromozom Aberasyon Analizidir (CA). 
ĠyonlaĢtırıcı radyasyonlar yanısıra kimyasal ajanların da oluĢturduğu toplam kromozom hasarlarını 
değerlendirmek için Mikronukleus (MN) tekniği kullanılmaktadır. Retrospektif-geçmiĢe dönük 
çalıĢmalarda ise en çok tercih edilen yöntem ise Fluorescence in situ Hybridization (FISH) 
tekniğidir. TAEK, Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde bulunan, dünyada kabul 
görmüĢ 12 laboratuvardan biri ve ülkemizdeki tek laboratuvarı olan Biyolojik Dozimetri 
Laboratuvarında yapılan çalıĢmada, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde tanısı konmuĢ ancak tedaviye 
baĢlanmamıĢ kanser hastaları ve yakınlarının kan örneklerinde biyolojik doz tayini yapılmıĢtır. Bu 
amaçla kromozom hasarları 3 ayrı sitogenetik yöntemle (Disentrik kromozom aberasyon, 
Mikronukleus ve FISH) incelenmiĢtir. Karadeniz Bölgesi‘nden 58 kiĢinin kan örneğinde 
Kromozom Aberasyon (CA) analizi ve Mikronukleus (MN) anal izi için kültür yapılmıĢtır. 
Kromozom analizi mümkün olabilen 23 kiĢinin 9'unda (5 kiĢinin dozu 100 mGy altında) disentrik 
aberasyona rastlanmıĢtır. Bu hastaların hemen hepsi beyanlarında teĢhis amacı ile iyonizan 
radyasyona maruz kaldıklarını belirtmiĢtir. Mikronukleus analizi yapılan 8 kiĢinin kan 
örneklerinde MN sıklığı yüksek gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar iyonlaĢtırıcı radyasyonlardan çok daha 
fazla çevresel faktörlerden, yani kimyasal kökenli ajanlardan etkilenmeyi ortaya koymaktadır. Son 
yıllarda toplum genelinde MN sıklığında bir artıĢ olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeninin 
toplumumuzda giderek artan hazır gıda tüketimi, sigara kullanımı, tıbbi ıĢınlanmalar, ilaç 
kullanımı, çevre kirliliği, petrol ve türevlerinin kullanımı gibi faktörlere bağlı olduğu 
düĢünülmektedir. ÇalıĢmanın kontrolü olarak Isparta ili seçilmiĢ ve 15.06.2006 tarihinden itibaren 
gönderilen 31 kan örneğinde CA ve MN kültürleri yapılmıĢ, 35 kiĢinin MN slaytları 
değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; Ģu ana kadar elde edilen veriler ıĢığında son 2-3 yıl içinde tıbbi 
amaçlı olanlar dıĢında, kromozom hasarlarında radyasyona maruz kalınma etkisine 
rastlanmamıĢtır. 
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 Kazadan en fazla etkilendiği tespit edilen Edirne- Eskikadın, Fındıklı, Pazar ve 
ArdeĢen'de SB Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından hane halkı taraması çalıĢmaları 
yapılmıĢtır. Bu rapor 2006 yılında yayınlanmıĢtır. 

 Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması kapsamında 
Edirne, Trabzon, Samsun bölgelerinden 213, kontrol bölgesi olarak seçilen Ġzmir ve Antalya 
illerinden 115 olmak üzere 328 tiroit kanser örneği araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada her iki 
bölgede bu kanserin geliĢimine farklı etiyolojik faktörlerin rol aldığına iĢaret eden genetik 
bulgulara rastlanmamıĢtır.  

Türkiye genelinde yetiĢkinlerin yaĢam boyu alacakları en yüksek doz değeri ortalaması 
4.49 mSv olarak hesaplanmıĢtır. Uluslararası kuruluĢlar tarafından belirlenen halk için yıllık doz 
sınırı 1 mSv dir. Bu yaklaĢım, 70 yaĢındaki bir kiĢinin  70 mSv doz alabileceğinin ifadesidir. Tek 
bir akciğer tomografisinden alınan doz 10 mSv civarındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan ―Çernobil Faciasının Türkiye'deki 
Etkilerini AraĢtırmak, Faciayla ilgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların 
Tespiti ve Giderilmesi Ġçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonu‖ Üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığınca oluĢturulan Bilim Kurulunun 
1993 yılı baĢında hazırladıkları raporların incelenmesi sonucunda Türkiye genelinde ve kritik 
bölgelerde Çernobil nedenli kanser artıĢının bilimsel olarak mümkün görülmediği kanısına 
varmıĢtır.  

Sonuç olarak kanser artıĢının Çernobil kazası sonrası alınan dozlarla iliĢkilendirilmesi 
bugünkü bilimsel veriler doğrultusunda mümkün görülmemektedir.  

Bu konuda yapılan çalıĢmaların sistematik Ģekilde devamı etmesinin ve halkımızın 
radyasyon duyarlılığına iliĢkin epidemiyolojik çalıĢmaların baĢlatılmasının bilimsel anlamda 
faydalı ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

 
KAYNAKLAR: 
1. Çernobil Kitap Serisi-1. yılında Çernobil, 7. yılında Çernobil, 20. yılında Çernobil 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
2. Günümüzde Nükleer Enerji (1-4), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Temmuz 2010  
3. Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması 2006 
4. Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 

9.1.6. Karadeniz Bölgesi, Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması 
Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanarak 2009 

yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Karadeniz Bölgesi, Kanser ve 
Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması‖  bölümünden alınmıĢtır. 

 
Çernobil Nükleer Reaktör Kazası ve Türkiye Üzerindeki Etkileri 
Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Güç Reaktörünün 4. ünitesinde, 

26 Nisan 1986 günü erken saatlerde meydana gelen nükleer kaza sonrasında, atmosfere büyük 
miktarda füzyon ürünleri salındığını tüm dünya kazadan ancak 4 gün sonra, 30 Nisan 1986 günü 
öğrenmiĢti. Kazadan kaynaklanan radyoaktif salınım, 28 Nisan tarihinde kuzey-batı yönünde esen 
rüzgârlarla Ġskandinavya‘nın güney ve orta bölgelerine yönelmiĢ, 3 Mayıs Cumartesi günü füzyon 
ürünleri yüklü hava kütlesi Avrupa'nın büyük bir kısmı ile birlikte Bulgaristan ve Yunanistan 
üzerinden Trakya'yı etkisi altına almıĢtı. Ġkinci bir salınımla Çernobil'den doğuya sürüklenen hava 
kütlesi 7-9 Mayıs tarihlerinde Kırım Yarımadası'nın kuzeyinden ve Karadeniz üzerinden geçerek 
Türkiye'nin kuzey-doğu kıyılarına ulaĢmıĢtı. Bir ülkenin radyoaktif bulaĢmaya maruz 
kalmasındaki en önemli neden bulutun geçtiği sırada etkisi altındaki o ülkede yağıĢ bırakması 
durumudur. Radyoaktif etkilenim, Trakya ve Doğu Karadeniz bölgelerinin o tarihlerde yağıĢ alan 
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yerlerinde, ağırlıklı olarak hissedilmiĢtir. Neyse ki, mevcut atmosferik koĢullar ve hakim rüzgar 
yönleri nedeniyle bu etkilenim homojen bir dağılım göstermemiĢtir.  

Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerine göre faciadan daha az etkilenmesi, Çernobil 
kazasından kaynaklanan radyoaktif bulutun atmosferde taĢınmasının 10 günlük bir süreyi 
kapsaması bu süre zarfında bulut konsantrasyonunun oldukça seyrelmesi ve hareketinin atmosferin 
üst tabakalarında taĢınması göz önüne alındığında, daha iyi anlaĢılmaktadır. Türkiye'nin büyük bir 
kısmının, Ģimdiye kadar meydana gelmiĢ en büyük nükleer reaktör kazasından çok fazla 
etkilenmeden çıkması büyük bir Ģanstır.  

Türk toplumunun Çernobil kazası sebebiyle maruz kaldığı etkinin, yaĢadığı bölge 
dolayısıyla maruz kaldığı doğal radyasyon etkisine kıyasla önemsiz olduğu yapılan ölçümlerle de 
ortaya konmuĢtur. Nitekim bu ölçümlerde Trakya ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde o tarihlerde 
yaĢayan insanlarımızın aldığı radyasyon dozunun yaklaĢık bir akciğer grafisinde alınan doza yakın 
olan 59 milirem, diğer yörelerde yaĢayan insanlarımızda ölçülen radyasyon dozunun ise 50 
milirem olduğu tespit edilmiĢtir.  

Kazanın etkisinin nispeten daha az düzeyde hissedildiği Türkiye'de, kazadan sonra çay 
dâhil akla gelebilecek tüm tarım ürünleri ile ithal edilen gıda maddeleri ve hayvan yemleri ile 
solunum ya da sindirim yolu ile Türk insanına ek risk getirecek tüm maddeler radyoaktif bulaĢma 
yönünden titizlikle denetlenmiĢtir. Ancak, hafızalarda kalan yönüyle hoĢ bir seda bırakmayan, 
ancak paniği önlemeye yönelik, amacını aĢmıĢ bir takım resmi beyanatlar o günden bugüne 
konunun üstünün örtülmeye çalıĢıldığı Ģeklinde yorumlana gelmiĢtir. Halbuki Türk insanının 
büyük bir kısmının vazgeçilmez alıĢkanlığı olan çay konusunda yapılan bir denetim programı, bu 
arada gözden kaçmıĢtır. Bu denetim programı gereği, bilimsel olarak sağlığa zararlı olmadığı 
konusunda hem fikir olunduğu halde, sırf spekülatif yorumlara yol açmasın diye, büyük bir 
ekonomik kayıp da göze alınarak, 58.000 ton çay imha edilmiĢtir. Gene Doğu Karadeniz 
Bölgesi‘nin diğer iki önemli ürünü olan fındık ve tütün ise her türlü denetimden geçirilerek hiçbir 
sorunla karĢılaĢılmadan, baĢta AB ve ABD olmak üzere ithalatta değiĢik limitler uygulayan 
ülkelere, aktivitelerine göre tasnif edilerek ihraç edilmiĢtir, halen de ihraç edilmektedir.  

Çernobil nükleer kazası birçok açıdan dünya için bir milat olmuĢtur. Kazanın ardından 
geçen yıllar, dünyanın birçok ülkesine olduğu gibi Türkiye'ye de, benzeri tehlike durumlarına 
yönelik tavır almada ve tedbir oluĢturmada çok Ģey öğretmiĢtir. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar yaratan etkileri, kazanın üzerinden geçen 
yıllara rağmen halen süregelmektedir. Nitekim bu olayı takiben geçen 20 yıllık süreçte bölgede 
yaĢayan vatandaĢlarımızda büyük bir tedirginlik hâkim olmuĢtur. Bu tedirginliğin sebebi Çernobil 
faciasından sonra bölgedeki kanser vakalarının arttığına yönelik olan yaygın inanıĢtır.  

Uygarlık düzeyindeki artıĢa paralel olarak, geliĢmiĢ toplumlarda insan hayatını tehdit 
eden hastalıkların baĢında, kalp ve damar hastalıkları ile kanser hastalığı gelmeye baĢlamıĢtır. 
Gerçekten de Karadeniz'de kanser artmaktadır, ama dünyada ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde 
olduğu kadar. Bu artıĢın da ağırlıklı olarak sebebi;  

· Beklenen yaĢam süresinin uzaması ve toplumda ileri yaĢ nüfus %sinin artması, 
· Tütün ve tütün ürünlerinde tüketimin artması,  
· BulaĢıcı hastalıkların ve bunlara bağlı ölümlerin azalması, 
· YanlıĢ beslenme ve yaĢam alıĢkanlıklarının artması,  
· Çevresel kanserojenlerin giderek önem kazanması, 
· Kayıt sistemimizdeki düzelme ile gerçekçi sayılara ulaĢılıyor olmasıdır. 
ĠĢte bu tedirginliği yaratan bir etkinin gerçekten var olup olmadığını ve olası radyasyon 

etkilerinin görülebilmesi için Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu önerisi ve 16.09.2005 tarih ve 1369 
sayılı Bakanlık oluru ile Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı koordinasyonunda 
"Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması" gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması Komponentleri 
1. Kanser sıklığı kayıt çalıĢması 
2. Hane halkı kanser riski, hastalık yükü ve kanser farkındalığı araĢtırması 
3. Tiroit kanserlerinde moleküler genetik düzeyde çalıĢma  
4. Radyasyon yükü ölçümü (Biyolojik doz tayini) 

 

1. Kanser Sıklığı Kayıt ÇalıĢması Sonuçları 
Bu çalıĢma çerçevesinde kanser kayıtları konusunda eğitilmiĢ elemanlar aracılığı ile 

bölge hastanelerinin arĢivleri taranarak son on yıla ait kanser verileri toplanmıĢtır. 
Toplanan veriler ile ülkemizin MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) üyesi kanser 

kayıt merkezinin verileri karĢılaĢtırılmıĢtır. 
Trabzon ilinde hastane arĢivlerinden elde edilen verilere göre:  
Kadınlarda; meme kanseri % 18, mide kanseri % 10.4, kolon-rektum kanserleri % 8.0, 

kemik iliği % 6.3, tiroit bezi kanseri % 4.6, akciğer-bronĢ kanserleri % 4.4 oranında tespit 
edilmiĢtir (ġekil 199). 

 

 
ġekil 199. Trabzon Ġlinde Kadınlarda Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 
Erkeklerde; akciğer - bronĢ kanserleri % 27.4, mide kanseri % 9.3, prostat bezi kanseri 

% 8.6, mesane kanseri % 6.9, kolon - rektum kanserleri % 6.2 oranında tespit edilmiĢtir (ġekil 
200). 
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ġekil 200. Trabzon Ġlinde Erkeklerde Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 
MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) üyesi Ġzmir Kanser Kayıt Merkezinin 

verilerine göre:  
Kadınlarda; meme kanseri % 31,7, kolorektal kanserler % 8,2, uterus kanseri % 5,7, 

bronĢ - akciğer kanserleri % 4,6, serviks kanserleri % 4,5, over kanseri % 4 oranında tespit 
edilmiĢtir (ġekil 201). 

 

 
ġekil 201. MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) Üyesi Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi 

Verilerine Göre Kadınlarda Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi Verileri 
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ġekil 202. MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) Üyesi Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi 

Verilerine Göre Erkeklerde Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi Verileri 
 
Erkeklerde; akciğer-bronĢ kanserleri % 40,3, kolorektal kanserleri % 6,7, mide kanseri % 

5,9, larinks kanseri % 4,9, mesane kanseri % 4,8, prostat bezi kanseri % 4 oranında tespit 
edilmiĢtir. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından kanser kayıtlarının doğru ve tam olarak 
toplanabilmesi için Ankara, Antalya, Samsun, Erzurum, Trabzon, Ġzmir, Edirne, EskiĢehir illerinde 
Aktif Kanser Kayıtçılığı çalıĢmaları yürütülmektedir. 

Sonuç olarak; Elde edilen veriler karĢılaĢtırıldığında Karadeniz Bölgesi‘nde kanser diğer 
bölgelerimizden farklı bir artıĢ ve dağılım göstermemektedir. 

 

2. Hane Halkı Kanser Riski, Hastalık Yükü ve Kanser Farkındalığı AraĢtırması 
Sonuçları 

ÇalıĢma, bölgede Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından gerçekleĢtirilen 
radyoaktivite ölçümlerinde Sezyum (Cs) düzeyinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu Rize ili 
Fındıklı, Pazar, ArdeĢen ilçeleri, Edirne Eskikadın, Ġsmailce ile radyoaktivite ölçümlerinde 
Sezyum (Cs) düzeyinin Türkiye ortalamasında olduğu Isparta ili Eğirdir ilçelerinde 
gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sırasında bu yerleĢim yerlerinin bütün nüfusu alınmıĢtır. Tüm haneler 
için bir kiĢi ile görüĢülerek anket formları doldurulmuĢtur. 

Rize ilinde toplam 10230 hane, Edirne ilinde 255 hane, Isparta ilinde toplam 8726 hane 
olmak üzere toplam 19211 hane çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir (Tablo 131 ve 132).  

Bilgi toplanma çalıĢması iki adet form kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. FORM-A bütün 
hanelerde uygulanmıĢ, sosyodemografik bilgiler ve hanede kanser varlığı, kanser nedenleri bilgisi, 
kanserden korunma yöntemleri bilgisi gibi kanser bilgilerinin toplanmasında yardımcı olmuĢtur. 

FORM-B ise kanserli hanelerde kanser olan ya da kanserden ölen bireyler için 
doldurulmuĢtur. Her hasta veya kanserden ölen bireyler ile ilgili demografik özellikler, kanserin 
türü, tanı ve tedavi bilgilerinin toplanmasında yardımcı olmuĢtur. 

Kanser görülme sıklığı açısından çıkan sonuçlar incelendiğinde: Edirne-Rize illerinde 
43164 nüfus çalıĢmaya katılmıĢ, 217 hayatta ve 582 ölmüĢ kanserli sayısı tespit edilmiĢtir. 
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Kanserli oranı ((217+582)/43164)*100= % 1,8511 olarak bulunmuĢtur. Kontrol grubu olan Isparta 
ilinde 30306 nüfus çalıĢmaya katılmıĢ, 117 hayatta ve 445 ölmüĢ kanserli sayısı tespit edilmiĢtir. 
Kanserli oranı ((117+445)/30306)*100 = % 1,8544 olarak bulunmuĢtur. Edirne-Rize illeri ile 
kontrol grubu olarak alınan Isparta illerinde kanser görülme oranı eĢit çıkmıĢtır. 

 
Tablo 131. AraĢtırma Yapılan Ġl ve Ġlçelerde Hane Sayıları 

 
Kaynak: TAEK Tarafından GerçekleĢtirilen Radyoaktivite Ölçümleri 
 
Tablo 132. Yapılan Anketlerin Risk Bölgelerine Göre Dağılımı 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 

 
Tablo 133. Risk Bölgelerine Göre Kaba Kanser Görülme Sıklığı 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 
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Bu çalıĢmada sonuç olarak; 19211 haneden bilgi alınmıĢtır. Bu hanelerde toplam 73470 
kiĢi yaĢamaktadır. Edirne - Rize illeri ile kontrol grubu olan Isparta illeri arasında kanser görülme 
sıklığı bakımından farklılık yoktur. Edirne-Rize illerinde kanser sıklığında "fazlalık" 
bulunmamıĢtır.  

Kanser konusundaki bilgi düzeyi Edirne-Rize Bölgesi‘nde daha yüksektir. Kanser 
belirtileri, kanser nedenleri ve tanı yöntemleri konusundaki bilgi düzeyi bütün bölgelerde düĢüktür. 
Kanser konusundaki bilgi en çok televizyondan edinilmiĢtir, en fazla doktordan öğrenilmek 
istenmektedir. Akciğer ve baĢ-boyun kanseri olan hastaların çoğunluğu sigara içen kiĢilerdir.  

Sonuç olarak; Radyasyona maruz kalmıĢ bölgeler ve kontrol bölgelerinde kaba kanser 
görülme oranı ve kanser görülme hızlarında anlamlı bir fark görülmemiĢtir. 

 

3. Tiroit Kanserlerinde Moleküler Genetik AraĢtırma Sonuçları 
Ön Bilgi; 

 AĢırı radyasyona maruz kalanlarda tiroit kanseri riskinin arttığı bilinmektedir. 

 Radyasyonun kromozomal (DNA) mutasyon yaptığı, kanserin de bazı genlerdeki mutasyonlara 
bağlı olarak geliĢtiği bilinmektedir.  

 Dolayısıyla tiroit kanserlerindeki mutasyon türü ve sıklığı ile radyasyon etiyolojisi arasında bir 
iliĢki olabilir.  

 Kanserde radyasyon etiyolojisini doğrudan iĢaret eden bir mutasyon türü de bilinmemektedir. 
Ancak, tiroit kanserlerinde radyasyonla B-raf ve mitokondrial DNA mutasyon sıklığı arasında 
iliĢki bulunduğunu gösteren bilimsel yayınlar vardır. 

Bu gerçeklerden yola çıkılarak Karadeniz Bölgesi‘nde görülen tiroit kanserlerinde 
radyasyona bağlı genetik değiĢikliklerin var olup olmadığının araĢtırılması düĢünülmüĢtür. 

Yöntem olarak da radyasyona maruz kalan Karadeniz Bölgesi‘nde ortaya çıkan tiroit 
kanser örnekleri ile radyasyondan etkilenmediği varsayılan bölgelerde ortaya çıkan tiroit kanser 
örneklerinde DNA mutasyonlarının karĢılaĢtırılması planlanmıĢtır. 

Trabzon, Samsun, Edirne gibi radyasyona maruz kalan illerin hastanelerinden (213 
numune) ve Ġzmir, Ankara, Antalya gibi radyasyondan etkilenmeyen bölge hastanelerinden (115 
numune) toplanan 328 patoloji numunesinde (1990 yılından bu yana tiroit kanseri (özellikle 
papiller tiroit kanseri) teĢhisi almıĢ hastalara ait) parafin bloktan genetik materyal eldesi yöntemi 
ve moleküler-genetik analizlerle mutasyon taraması yapılmıĢtır.  

Tarama sonucunda;  

 Daha önceki çalıĢmalar radyasyona bağlı olmayan tiroit kanserlerinde B-raf 
mutasyonlarının daha sık olduğunu göstermiĢtir.  

 Bu çalıĢmada iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir (Tablo 134). 
 
Tablo 134. B-raf Mutasyon Analizi (Toplam 59 Tümör) 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 

 Daha önceki çalıĢmalar radyasyona bağlı olan tiroit kanserlerinde mitokondri DNA 
delesyonlarının daha sık olduğunu göstermiĢtir.  

 Bu çalıĢmada iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir (Tablo 135). 
 AĢağıdaki tablodan sonuç olarak Ģu yargıya varılabilir; radyasyona maruz kalan 
bölgelerdeki tiroit kanserlerinde, radyasyon etiyolojisini iĢaret eden DNA mutasyon bulgularına 
rastlanmamıĢtır. 
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Tablo 135. Büyük Mitokondrial DNA Delesyonları (Toplam 183 tümör) 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 
 

4. Radyasyon Yükü Ölçümü (Biyolojik Doz Tayini) AraĢtırma Sonuçları 
Bu çalıĢmada aĢağıdaki soruların cevaplanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıĢtır: 

- Bölge insanında son 2-3 yıldan bu yana radyasyona maruz kalma sonucu oluĢan kromozom 
hasarları var mıdır? 

- GeçmiĢte radyasyona maruz kalma sonucu oluĢmuĢ hasarlar var mıdır? 

- Bölge insanının kromozom hasarlarında Çernobi l 'den etkilenmemiĢ kontrol  bölgelerindekinden  
 farklılık söz konusu mudur? 

- Kanser hastalarında aileye ve/veya bölgeye özel kromozom hasarları saptanabilir mi?  

- Radyasyon dıĢında kromozom kırıklarına neden olabilen, bölgeye has fiziksel veya kimyasal 
etkenlerin (zehirli kimyasal maddeler vs.) varlığı ortaya konabilir mi? 

Bu çalıĢmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Trabzon Numune 
Hastanesi‘ne baĢvuran 20 yaĢ ve üstü henüz tedavi almamıĢ kanser hastaları ve onların üçer yakını 
üzerinde 3 ayrı sitogenetik yöntemle (disentrik kromozom aberasyon, Mikronukleus ve FISH) 
biyolojik doz çalıĢması planlanmıĢtır. 

Değerlendirme: 

- ÇalıĢma 29.09.2005 tarihinde Trabzon Numune Hastanesi‘nden alınan ilk kan örnekleri ile 
baĢlamıĢtır. 

- Bugüne kadar Karadeniz Bölgesi‘nden 58 kiĢinin kan örneğinde Kromozom Aberasyon (CA) 
analizi ve Mikronukleus (MN) analizi için kültür yapılmıĢtır. 

- Kromozom analizi mümkün olabilen 23 kiĢinin 9'unda (5 kiĢinin dozu 100 mGy altında) 
disentrik aberasyona rastlanmıĢtır. 

- Bu hastaların hemen hepsi beyanlarında teĢhis amacı ile iyonizan radyasyona maruz 
kaldıklarını belirtmiĢtir.  

- Mikronukleus analizi yapılan 8 kiĢinin kan örneklerinde MN sıklığı yüksek gözlenmiĢtir.  

- Bu sonuçlar iyonizan radyasyonlardan çok daha fazla çevresel faktörlerden yani kimyasal 
kökenli ajanlardan etkilendiğini göstermektedir. 

- Son yıllarda toplum genelinde MN sıklığında bir artıĢ olduğu gözlenmektedir. 
Bunun nedeninin toplumda giderek artan hazır gıdalar, sigara kullanımı, medikal 

uygulamalar, ilaç kullanımı, çevre kirliliği, petrol ve türevlerinin kullanımı gibi faktörlere bağlı 
olduğu düĢünülmektedir. 

ÇalıĢmanın kontrolü olarak Isparta ili seçilmiĢ ve 15.06.2006 tarihinden itibaren 
gönderilen 31 kan örneğinde CA ve MN kültürleri yapılmıĢ, 5 kiĢinin MN slaytları 
değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; elde edilen veriler ıĢığında son 2-3 yıl içinde tıbbi amaçlı olanlar 
dıĢında, kromozom hasarlarında radyasyona maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser oluĢumunda çok önemli faktörlerden birisi de çevresel faktörlerdir. Bu nedenle 

son yıllarda Türkiye‘deki kanser açısından risk artıĢı olabilecek bölgelerde titiz çalıĢmalar 
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yapılmıĢtır. Karadeniz Bölgesi‘nde 1986 yılında gerçekleĢmiĢ olan Çernobil nükleer santral kazası 
sonucu ortaya çıkan radyasyonun etkilerinin araĢtırılması amacıyla dört komponentli bir çalıĢma 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalara göre: 

1. Karadeniz Bölgesi‘nde kanserli oranı %  1,85 olup, kontrol grubu olan Isparta Eğirdir‘  
de kanserli oranı % 1,85 olarak bulunmuĢtur. Karadeniz Bölgesi ile kontrol grubu olan Isparta 
arasında kanser görülme oranı bakımından bir fark tespit edilmemiĢtir. Muhtar beyanlarında % 90 
hanede ―kanser var‖  algılaması varken, anket sonuçlarında % 90 hanede ―kanser vakası yok‖  
olarak bulunmuĢtur.  

2. Karadeniz Bölgesi‘nde kanser diğer bölgelerimizden farklı bir artıĢ ve dağılım 
göstermemektedir. 

3. Karadeniz Bölgesi kanser hastalarında ve hasta yakınlarında sitogenetik tekniklerle 
hastaların ve sağlıklı üçer yakınından kan örnekleri alınarak karĢılaĢtırılmalı olarak 
kromozomlarda iyonize radyasyon etkisine bakılmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda radyasyona spesifik 
özel bulgulara rastlanılmamıĢtır.  

4. Radyasyona bağlı geliĢebilen ve radyasyonun gösterilebilen etkileri tiroit 
kanserlerinde incelenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda da Karadeniz Bölgesi ile kontrol bölgeleri 
arasında bir fark ortaya çıkmamıĢtır.  

Bu araĢtırma sonuçları bölgede Çernobil nedenli bir kanser artıĢının olmadığını ortaya 
koymuĢtur.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 

9.1.7. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kanser 
Vakalarının Konumsal Analizleri 

Bu bölüm, 16.06.2010 tarihinde Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU tarafından 
Komisyona yapılan sunum ve teslim edilen dokümanların derlenmesiyle hazırlanmıĢ olup, ―Doğu 
Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve 
Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi‖  Bilimsel AraĢtırma Projesi‘nin bulgularını sunmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); konuma dayalı iĢlemlerle elde edilen grafik ve grafik 
olmayan verilerin toplanması, saklanması, analizi ve kullanıcıya sunulması iĢlevlerini bir bütünlük 
içerisinde gerçekleĢtiren bir bilgi sistemidir.  

Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Geomatik Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Tahsin Yomralıoğlu baĢkanlığında tamamlanan TÜBĠTAK araĢtırma projesi ile, Doğu 
Karadeniz Bölgesi‘nin en kapsamlı kanser vaka yoğunluk haritaları coğrafi bilgi teknolojileriyle 
ilk kez üretildi.  

Karadeniz Teknik Üniversitesinden bir grup araĢtırmacının yer aldığı proje kapsamında, 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan, Artvin, Rize, Trabzon, GümüĢhane, Bayburt, Giresun ve 
Ordu illerinden, 2000-2007 yılları arasındaki toplam 15 bin kanserli vaka verileri ele alınarak, 
hastaların coğrafi dağılımları diğer çevresel faktörlerle birlikte irdelenerek çeĢitli harita altlıkları 
üretildi. Proje, ArĢ. Gör. Ebru Çolak‘ ın doktora çalıĢması paralelinde harita, tıp, halk sağlığı, fizik, 
kimya, orman, jeoloji uzmanlık alanından toplam 14 bilim insanının ortak katkılarıyla 30 aylık bir 
sürede tamamlandı.  

ÇalıĢmada:  

 ÇalıĢmanın nihai hedefi, bölgedeki yerleĢim alanlarında görülen kanser vaka dağılımlarını 
CBS ile dijital altlıklar üzerinde sunmak, izlemek ve bu dağılımların coğrafi iliĢkilerini 
irdeleyerek, konumsal bazlı analizleri gerçekleĢtirip, sonuçları jeo-istatistiksel anlamda 
yorumlamaktır.  
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 Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde görülen kanser vakalarının mekânsal dağılımı ile nüfus ve 
çevresel etmenlere bağlı olarak birtakım iliĢkilerin olup olmadığının incelenmesine yönelik, 
CBS‘ye dayalı bir veri tabanı oluĢturulması, 

 Kanserin yoğun olduğu bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerde kanser yapıcı çevresel 
etkenlerin incelenmesine yönelik araĢtırmaların yapılması ve istatistiki olarak irdelenmesi, 

 CBS‘nin sağlık alanındaki kullanılabilirliği ve epidemiyolojik çalıĢmalarda vakaların 
izlenmesinde kullanılabilirliğinin test edilmesi amaçlanmıĢtır.  

Özetle çalıĢmanın temel amacı: mevcut vakaların harita üzerinde coğrafi olarak, adrese 
bağlı dağılımını gösterip buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesi hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bir coğrafi bilgi sistemi teknolojisi 
altyapısını kurmaktır. Veriyi harita üzerine dağıtıp daha sonra da kansere etki edebilecek unsurlara 
ait verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemektir.  

Yapılan araĢtırmada, kanser kayıt merkezlerinden elde edilen vaka verileri ikamet 
adreslerine göre mekâna dağıtıldıktan sonra nüfusa bağlı olarak hastalık yoğunluk değerleri 
belirlenmiĢtir. Ayrıca bu vakaların baĢta bölgenin arazi yapısı olmak üzere, bitki örtüsü, su ve 
toprak kaynakları, radon değiĢimleri, enerji nakil hattı gibi diğer çevresel etkenlerle iliĢkili olup 
olmadıkları da irdelenmiĢ haritalar üzerinde çeĢitli analizlere tabi tutulmuĢtur.  

Yapılan araĢtırmaya göre, 2000-2007 yılları arasında bölgede kayıt altına alınabilen 
15.299 kanser vakası mevcuttur. Toplam vakanın 9.520‘si erkek (% 62), 5.779'u kadın (% 38) 
(ġekil 200) dır.  YaĢ ortalaması tüm vakalarda 61 iken, kansere maruz erkeklerde görülen yaĢ 
ortalaması 62, kadınlarda ise 59 'dur. 

 

 
ġekil 203. Karadeniz Bölgesi‘nde 2000-2007 Yılları Arasında Görülen Kanser 

Vakalarının Erkek-Kadın Oranı 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 
Uluslararası kanser türü sınıflaması ICD (International Classification of Diseases)‘ ye 

göre 65 adet kanser türü içerisinde, bölgede kadınlarda en sık karĢılaĢılan kanser türleri sırasıyla, 
meme (1219=% 21), deri (736=% 13), mide (587=% 10); erkeklerde en sık karĢılaĢılan kanser 
türleri ise bronĢ ve akciğer (2436=% 26), deri (943=% 10), mide (941=% 10), prostat (882=% 9) 
Ģeklindedir. Buna göre vakaların toplamda, % 17‘si akciğer, % 11‘ i deri, % 10‘u mide ve % 8‘ i 
meme kanseri olarak dağılmaktadır. Bu sıralama dünyada akciğer, mide ve meme olarak 
görülmektedir. DSÖ bir yerleĢim yerinde 100 bin nüfus içinde 200-300'e kadar kanser vakasını 
olağan karĢılamaktadır. Bölge geneline bakıldığında, ilçe düzeylerinde bu sınır değer açısından 
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herhangi bir sorun olmadığı gözlenmiĢtir, ancak bazı yöreler için bu değerlerin sınırları zorladığını 
belirtmekte yarar vardır. Ġller düzeyinde nüfus yoğunluğuna göre kanser vakasında Trabzon ilk 
sırayı alırken bunu GümüĢhane, Rize ve Artvin izlemektedir. 

   
Tablo 136. Bölgede Görülen Kanser Türleri 

Erkeklerde en sık karĢılaĢılan  
kanser türleri 

Bayanlarda en sık karĢılaĢılan kanser türleri 

BronĢ ve akciğer (% 25.6) Meme (% 21.1) 

Deri (% 9.9)  Deri (% 12.6) 

Mide (% 9.9) Mide (% 10.1) 

Prostat (% 9.3)  Tiroit (% 6.2) 

Mesane (% 8.2) Kolon/Kalın barsak (% 5.5)  

Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 

Kanser Vaka-Arazi Örtüsü Arasındaki Ġ liĢkiler 
―Arazi örtüsü ile kanser türleri arasında herhangi bir iliĢki var mıdır?‖  sorusuna verilen 

cevaba iliĢkin tablolar aĢağıda yer almaktadır. 
 
Tablo 137. Arazi Örtüsü- Kanser Türleri Tablosu 

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 
Tablo 138. Pearson Ki-Kare Ġstatistik Testine Göre Kanser Türlerinin Daha Yüksek 

Oranda Görüldüğü Arazi Örtüsü 

Kanser Türü Arazi Örtüsü 

Akciğer-BronĢ Açık toprak, fındık 

Larinks-Gırtlak Çay, fındık 

Deri Çay, orman, yerleĢim alanları 

Meme Fındık, orman, yerleĢim alanları 

Mide Açık toprak, çay, fındık 

Kolon-Kalın barsak Açık toprak 

Mesane YerleĢim alanları 

Prostat Orman, yerleĢim alanları 

Tiroit Fındık  

Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
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Tablo 139. Arazi Örtüsü- Kanser Türü Çapraz Tablo 

Arazi Örtüsü * Kanser Türü Çapraz Tablo

602 106 438 165 322 435 169 239 233 124 122 915 3870

675,0 110,3 424,6 182,3 308,7 385,5 192,2 216,0 223,9 110,5 123,8 917,3 3870,0

15,6% 2,7% 11,3% 4,3% 8,3% 11,2% 4,4% 6,2% 6,0% 3,2% 3,2% 23,6% 100,0%

22,8% 24,5% 26,3% 23,1% 26,6% 28,8% 22,4% 28,3% 26,6% 28,6% 25,2% 25,5% 25,5%

4,0% ,7% 2,9% 1,1% 2,1% 2,9% 1,1% 1,6% 1,5% ,8% ,8% 6,0% 25,5%

-3,6 -,5 ,8 -1,5 ,9 3,1 -2,0 1,9 ,7 1,5 -,2 -,1

248 55 126 62 129 105 72 92 79 33 48 343 1392

242,8 39,7 152,7 65,6 111,0 138,7 69,1 77,7 80,5 39,8 44,5 329,9 1392,0

17,8% 4,0% 9,1% 4,5% 9,3% 7,5% 5,2% 6,6% 5,7% 2,4% 3,4% 24,6% 100,0%

9,4% 12,7% 7,6% 8,7% 10,7% 7,0% 9,6% 10,9% 9,0% 7,6% 9,9% 9,5% 9,2%

1,6% ,4% ,8% ,4% ,9% ,7% ,5% ,6% ,5% ,2% ,3% 2,3% 9,2%

,4 2,6 -2,4 -,5 1,9 -3,2 ,4 1,8 -,2 -1,1 ,6 ,9

870 113 523 212 306 478 237 249 273 153 141 1089 4644

810,0 132,3 509,5 218,7 370,4 462,6 230,7 259,2 268,7 132,7 148,6 1100,7 4644,0

18,7% 2,4% 11,3% 4,6% 6,6% 10,3% 5,1% 5,4% 5,9% 3,3% 3,0% 23,4% 100,0%

32,9% 26,2% 31,4% 29,7% 25,3% 31,7% 31,5% 29,4% 31,1% 35,3% 29,1% 30,3% 30,6%

5,7% ,7% 3,5% 1,4% 2,0% 3,2% 1,6% 1,6% 1,8% 1,0% ,9% 7,2% 30,6%

2,8 -2,0 ,8 -,6 -4,2 ,9 ,5 -,8 ,3 2,2 -,8 -,5

472 90 355 145 173 291 139 158 195 66 85 665 2834

494,3 80,8 310,9 133,5 226,0 282,3 140,8 158,2 164,0 81,0 90,7 671,7 2834,0

16,7% 3,2% 12,5% 5,1% 6,1% 10,3% 4,9% 5,6% 6,9% 2,3% 3,0% 23,5% 100,0%

17,9% 20,8% 21,3% 20,3% 14,3% 19,3% 18,5% 18,7% 22,2% 15,2% 17,5% 18,5% 18,7%

3,1% ,6% 2,3% 1,0% 1,1% 1,9% ,9% 1,0% 1,3% ,4% ,6% 4,4% 18,7%

-1,2 1,2 2,9 1,1 -4,1 ,6 -,2 ,0 2,8 -1,9 -,7 -,3

452 68 221 130 279 201 136 108 97 57 89 581 2419

421,9 68,9 265,4 113,9 192,9 241,0 120,2 135,0 139,9 69,1 77,4 573,4 2419,0

18,7% 2,8% 9,1% 5,4% 11,5% 8,3% 5,6% 4,5% 4,0% 2,4% 3,7% 24,0% 100,0%

17,1% 15,7% 13,3% 18,2% 23,1% 13,3% 18,1% 12,8% 11,1% 13,2% 18,4% 16,2% 16,0%

3,0% ,4% 1,5% ,9% 1,8% 1,3% ,9% ,7% ,6% ,4% ,6% 3,8% 16,0%

1,8 -,1 -3,1 1,7 7,0 -3,0 1,6 -2,6 -4,1 -1,6 1,5 ,4

2644 432 1663 714 1209 1510 753 846 877 433 485 3593 15159

2644,0 432,0 1663,0 714,0 1209,0 1510,0 753,0 846,0 877,0 433,0 485,0 3593,0 15159,0

17,4% 2,8% 11,0% 4,7% 8,0% 10,0% 5,0% 5,6% 5,8% 2,9% 3,2% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,4% 2,8% 11,0% 4,7% 8,0% 10,0% 5,0% 5,6% 5,8% 2,9% 3,2% 23,7% 100,0%

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Acik Toprak

Cay

Findik

Orman

Y erles im

Arazi

Örtüsü

Total

Akciger/Brons Larinks/Girt lak Deri Kan Meme Mide

Kolon/Kalin

Barsak Mesane Prostat Tiroit Rektum Diger

Kanser Türü

Total

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
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Tablo 140. Yükseklik ile Gerilim-Kanser Türleri Tablosu 

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 
Litolojik Yapı ve Kanser Vaka Ġ liĢkileri 
―Arazinin jeolojik yapısı ile kanser türleri arasında herhangi bir iliĢki var mıdır?‖  

sorusuna verilen cevaba iliĢkin tablolar aĢağıda yer almaktadır. (ÇalıĢmada, 65 adet kanser türü 10 
kanser grubunda, 37 adet kayaç türü 7 kanser grubunda özetlenmiĢtir.)  

 
Tablo 141. Kayaç Türü- Kanser Türleri Tablosu (Pearson Ki-Kare Testi kullanılmıĢtır.) 

Kayaç Türü 
Akciğer- 
Larinks 

Kolon/ 
KalınBarsak-

Rektum Deri Meme Mesane Mide Prostat Kan Tiroit Diğer Toplam 

Tortul 319 132 188 106 97 158 90 84 44 356 1574 

Volkanik 2579 1030 1364 1034 693 1228 729 587 364 3058 12666 

Granitoid 77 23 54 28 21 68 24 17 11 86 409 

Alüvyon 67 22 38 21 16 39 18 17 9 101 348 

Metamorfik/ 
Ofiyolitik 4 1 3 0 3 4 0 0 1 4 20 

Diğer 28 18 16 22 15 13 15 8 4 77 216 

Toplam 3074 1226 1663 1211 845 1510 876 713 433 3682 15233 

  
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
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Enerji Nakil Hattı ve Kanser Vaka Ġ liĢkisi 
ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen bir diğer husus, çalıĢma alanında yer alan yüksek 

gerilim enerji nakil hattı (ENH-380kV)‘nın etki sahasına isabet eden alanlarda kanser vakası ile bir 
iliĢkinin olup olmadığıdır. (ġekil 201) 

 

 
ġekil 204. ÇalıĢma Alanında Enerji Nakil Hattı Güzergâhı ve Kanser Vakaları 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 
Bu konuda yapılan bazı çalıĢmalarda ENH ile yayılan elektromanyetik yoğunluğun 

kanser yapıcı etkisi olabileceği vurgulanmıĢtır (McBridge, vd., 1999; Olsen, vd., 1993; Tynes, vd., 
1997; Draper, 2005). Özellikle Draper vd. (2008) tarafından yapılan bir çalıĢmada ENH‘nın 
ortalama 600 metrelik bir mesafede olumsuz etki yarattığını ifade etmiĢtir.  

Bu düĢünceden hareketle, çalıĢma Bölgesi‘nde yer alan ve Artvin ilinden Trabzon-
Giresun il sınırına kadar uzanan ENH‘nın 600 metre yarıçaplı bir tampon bölge uygulaması ile 
belirlenen alana düĢen kanser vaka verileri irdelenmiĢtir. Özellikle bu bölgeye isabet eden vakalar 
ile bu bölge dıĢında kalan vaka kümeleri arasında herhangi bir iliĢki olup olmadığı istatistiksel 
olarak analiz edilmiĢtir.  

―Enerji nakil hattına yakın olan yerleĢim birimlerindeki kanser yoğunlukları daha mı 
yüksektir?‖  sorusuna verilen cevaba iliĢkin tablolar aĢağıda yer almaktadır.  

 
Tablo 142. Mesafe-Ġnsidans Tablosu 

ENH’a mesafe Ort. Ġnsidans 

ENH 600m. uzak bölge 119,441 

ENH 600m. yakın bölge 168,920 

Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 
ENH‘a 600 metre yakın olan bölgelerdeki insidans değerleri ortalamasının 168,9; ENH‘a 

600 metreden daha uzak bölgelerdeki insidans değerlerinin ortalamasının ise 119,4 olduğu tespit 
edilmiĢtir. p < 0,05 olduğu için karĢılaĢtırılan iki grubun varyansları farklıdır. (Levene Testi) Yani 
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ENH‘a 600 metre yakın olan bölgelerde karĢılaĢılan insidans değeri uzak olan bölgelere göre 
kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farkın rastlantısal olduğu ya da 
gerçekten daha yüksek insidans değerlerine sahip olduğunun belirlenmesi için Independent 
Samples Test tablosunun incelenmesi gerekir (Tablo 143). 

 
Tablo 143. Independent Sample t-testi Sonuçları 

Independent Samples Test

7180,494 ,000 -120,488 1047666 ,000 -49,47977 ,41066 -50,28466 -48,67489

-91,849 30241,775 ,000 -49,47977 ,53871 -50,53566 -48,42389

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Insidans

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 
Tabloda görüldüğü üzere, ENH‘na 600 metre yakın olan alanlarda görülen insidans 

değerleri, daha uzak olan bölgelerle istatistik anlamda kıyaslandığında daha yüksektir. (p < 0,05) 

 
Suya Ait Kimyasal Verilerin Haritalandırılması 
 
Ağır metaller: 558 su numunesi toplanmıĢ ve 558 su numunesinde 17 çeĢit ağır metal 

analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizi gerçekleĢtirlen ağır metallerin listesi aĢağıda yer almaktadır.  
1. Arsenik (As) 
2. Civa (Hg) 
3. Nikel (Ni) 
4. KurĢun (Pb) 
5. Bizmut (Bi) 
6. Alüminyum (Al) 
7. Kobalt (Co) 
8. Baryum (Ba) 
9. Selenyum (Se) 
10. Kadmiyum (Cd) 
11. Berilyum (Be) 
12. Krom (Cr) 
13. Antimon (Sb) 
14. Strontiyum (Sb) 
15. Bakır (Cu) 
16. Mangan (Mn)  
17. Vanadyum (V)  
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ġekil 205. Doğu Karadeniz Bölgesi Su Numuneleri Alım Noktaları Haritası  
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 

Özetle: 
AraĢtırma‘da kanser türleri ile topografya arasında herhangi bir iliĢkinin olup olmadığı 

irdelendiğinde, istatistiksel olarak;  
• Mide, kalın barsak ve prostat vakalarının daha çok 250 metre arazi rakımının 

altında yaĢayan insanlarda görüldüğü; buna karĢın meme kanserinin tüm rakımlarda benzer 
anlamda olduğu, 

• Güney ve doğu yamaçlarında yaĢayanlarda meme kanser vakalarının diğer 
yamaçlara göre daha yoğun olduğu, 

• Meme ve mide kanserlerinin daha çok yoğun yerleĢim alanlarında etkin 
olurken, akciğer vakalarının tarımsal alanlarda daha etkin olduğu, 

• Radon gaz ölçüm değerlerinin yüksek olduğu (100-400 bekerel/kg) bölgelerde 
akciğer ve deri kanserlerinin diğer bölgelere oranla daha yoğun olduğu, 

• Artvin-Giresun arasında uzanan yaklaĢık 250 km‘ lik yüksek gerilim taĢıyan 
enerji nakil hattının 600 m. tampon koridorunda görülen kanser vakası insidans değerlerinin 600 
metreden daha uzak bölgelere göre daha yoğun olduğu, 

• Bölgede kanser türleri ile kayaç yapısı arasında iliĢkinin değerlendirilmesi 
sonucunda, kayaç türü volkanik olan bölgelerde mide ve meme kanserinin, kayaç türü granitoid 
olan bölgelerde de mide kanserinim daha yüksek oranda olduğu 

gözlenmiĢtir.  
Ayrıca bölgedeki 558 su numunesinde kanserojen etki içeren ağır metallerin analizi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ağır metallerden bazıları arsenik (As), cıva (Hg), nikel (Ni), kurĢun (Pb) 
dur. Buna göre; 

• Arsenik değerleri incelendiğinde toplam 103 istasyondaki ölçümlerde Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nün limit değerlerinin (10µg/L) üzerinde, TS 266‘nın limit değerlerine göre 
(50µg/L) ise tamamı normal değerlerde olduğu görülmüĢtür. 

• KurĢun (Pb) değerleri incelendiğinde toplam 290 istasyondaki ölçümlerde 
DSÖ‘nün limit değerlerinin (10µg/L) üzerinde, 23 istasyonda ise TS 266‘nın limit değerlerinin 
(50µg/L) üzerinde olduğu görülmüĢtür. 
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• Selenyum (Se) değerleri incelendiğinde toplam 306 istasyondaki ölçümlerde 
DSÖ‘nün limit değerlerinin (10µg/L) üzerinde, ancak bu istasyonların 46 tanesinde tayin sınırının 
(60µg/L) üzerinde selenyum değerleri gözlenmiĢtir. 

• Aluminyum (Al) değerleri incelendiğinde toplam 21 istasyondaki ölçümlerde 
DSÖ‘nün limit değerlerinin (200µg/L) üzerinde bulunmuĢtur. 

Özellikle bu sonuçlar göstermektedir ki, suyun en önemli beslenme kaynağı olduğu 
dikkate alındığında, bölgenin geneli üzerinde su kaynaklarına yönelik çok daha yoğunluklu bir 
metal analize gereksinim duyulmaktadır.  

 
Sonuçta gerçekleĢtirilen proje ile; 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘ne ait kanser vaka-risk haritaları üretilerek, kanser vakalarının 

yaygın olarak hangi bölgelerde görüldüğü ve çevresel koĢullara bağlı olarak, hangi kanser türleri 
ile daha sık karĢılaĢıldığı incelenmiĢtir. Böylece kanser vakalarının yoğun olduğu bölgelerde 
kansere neden olan çevresel etkenlerin konumsal iliĢkileri irdelenerek, kansere dair ileri çalıĢmalar 
için coğrafi veri altlıkları oluĢturulmuĢtur. Proje ile bölgeye ait epidemiyolojik çalıĢmalara yol 
gösterici olacak çeĢitli tematik kanser haritaları üretilerek, kansere karĢı kontrol programlarının 
geliĢtirilmesi ve uygulanmasına destek sağlanmıĢtır.  

Özellikle ülkemizde Sağlık Bakanlığınca yürütülmeye çalıĢılan ―Kanser Kayıt Projesi‖  
ile bu illerde kayıt altına alınan kanser vakalarının coğrafi bilgi destekli izlenmesi için kavramsal 
bir model geliĢtirilerek, ileride kurulması muhtemel bir Türkiye sağlık bilgi sistemi ile 
bütünleĢmesini sağlayacak bir bileĢen oluĢturulmuĢtur. Çünkü vaka dağılımlarının coğrafi bilgi 
sistemleri ile analiz edilmesi ve haritalar üzerinde görselleĢtirilmesi halinde kanserle mücadele çok 
daha etkin yapılabilecektir.  

ÇalıĢmanın sonucunda, mevcut veriler dikkate alındığında Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde 
kanser açısından çok önemli bir sorun olmamakla birlikte, potansiyel bir alan olduğu söylenebilir. 
Bilhassa bölgedeki su kaynaklarının çok iyi irdelenmesi gereği ortaya çıkar iken, yine bölgedeki 
250 km uzunluğundaki enerji nakil hattı çevresindeki yerleĢim alanlarının da risk altında olduğunu 
belirtmekte yarar vardır. Ayrıca, ülkemizde kanser verilerinin çok daha sağlıklı ve düzenli bir 
Ģekilde kayıt altına alınması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Kanser vakalarındaki değiĢimlerin 
izlenebilmesi için öncül veriler ve veri kalitesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle, Türkiye‘deki 
mevcut kanser vakalarının mutlaka sistematik bir biçimde, adrese dayalı sistemle entegre ve 
coğrafi bilgi teknolojisi desteği ile eksiksiz bir Ģekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. Aksi 
halde kansere karĢı ulusal önlem politikalarının geliĢtirilmesinde yetersiz kalınabilecektir.  

 
• Bu çalıĢma sonucunda, kanser vaka dağılımlarının haritalar üzerinde 

gösterilmesi ile kansere karĢı sürdürülen kontrol programlarında CBS‘nin etkin bir rol 
üstlenebileceği gösterilmiĢtir. 

•  Coğrafi bilgi teknolojileriyle üretilen dijital kanser haritaları üzerinden pek 
çok epidemiyolojik istatistik analiz ve sorgulamanın yapılması mümkün olduğu, uygulamalarla 
birlikte belirtilmiĢtir. 

• Bu haritalar ile mekânsal olarak kanser yaygınlığının görsel anlamda sunumu 
sağlanarak sağlık alanındaki karar vericiler ve araĢtırmacılar için önemli bulgular ortaya 
konulmuĢtur. 

• Bu çalıĢma sonucunda, Türkiye‘deki sağlık alanında hastalıklara karĢı önlem 
politikalarının geliĢtirilmesi ve uygulanmasında haritalardan yararlanılması hususunda verimli ve 
etkin sonuçlar elde edilmesine yönelik bir model üretilmiĢtir.  

• Kanser hastalığına yönelik epidemiyolojik çalıĢmaların yürütülmesi için 
gerekli tanımlayıcı istatistiksel çalıĢmaları, haritalarla birlikte üretmenin sağladığı avantajlar örnek 
uygulamalarla birlikte ifade edilmiĢtir.  
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Öneriler: 
Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da -son yıllarda yaĢanan 

geliĢmelere rağmen- kaliteli veriye eriĢimde zorluklar bulunmaktadır. Özellikle hasta adres 
kayıtlarının hala istenen nitelikte tutulamıyor olması bir eksiklik olarak görülmektedir. Sağlık bilgi 
sistemi için hasta adres kayıtları mutlaka mekâna bağlı bir biçimde kayıt altına alınmalıdır. Aksi 
halde hastalarınızı takip edemez ve sağlıkta sağlıksız bir planlama sürecine girersiniz. Bu nedenle 
sağlık veri tabanları coğrafi bilgi teknolojisi ile entegre olmalıdır. Nitekim bu proje böylesi bir 
yaklaĢım için de örnek teĢkil etmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
ÇalıĢmanın temel amacı: mevcut vakaların harita üzerinde coğrafi olarak, adrese bağlı 

dağılımını gösterecek buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesini hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bilgi sistemi kurmaktır. Kanser 
vakalarının adresleri üzerinden haritalamasını yaparak, bu vakalara etki edebilecek unsurlara ait 
verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemek üzere çalıĢılmıĢtır. Konu olarak kanserin 
seçilmesinin sebebi ise bölgede çok konuĢulan bir konu olmasıdır. ÇalıĢmada kanser vakaları ile 
iliĢkileri irdelenmek üzere ele alınan parametreler Ģunlardır: Arazi örtüsü, yükseklik, litolojik yapı, 
enerji nakil hattı ve suya ait kimyasal özellikler. 

Kanserle baĢarılı mücadele için, ülkemizde tespit edilen kanser vakalarının mutlaka 
sistematik bir biçimde, adrese dayalı sistemle entegre ve coğrafi bilgi teknolojisi desteği ile 
eksiksiz bir Ģekilde kayıt altına alınması gerekmektedir.  

Sağlık veri tabanlarının coğrafi bilgi teknolojisi ile entegre olması konusunda bu çalıĢma 
örnek teĢkil etmeli, bu tür çalıĢmalar geliĢtirilerek daha multidisipliner tasarımlarla ülke geneline 
yayılarak devam ettirilmelidir.  
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9.1.8. Tıbbi Jeoloji Konuları-Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün AraĢtırmaları 

Raporun bu kısmı Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nca hazırlanarak 
2009 yılında basılmıĢ olan ―Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının‖  ―Türkiye‘de Tıbbi Jeoloji 
Konuları ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü‘nün (MTA) AraĢtırmaları‖  bölümünden 
alınmıĢtır. Ayrıca konu ile ilgili yürütülmekte olan çalıĢmalar hakkındaki bilgiler Sağlık 
Bakanlığından temin edilmiĢtir. 

 
Tıbbi Jeolojinin Tanımı ve Önemi  
Deprem, heyelan, sel, çığ, kaya düĢmesi gibi felaketler hayatımızın birkaç saniyesinde 

veya bir kaç dakikasında etkili olurken, asbest, erionit, silis gibi mineral tozlarının solunum 
yoluyla alındığında olumsuz etkileri; arsenik, civa, kurĢun, kadmiyum elementleri ile radon 
gazının zehirleyici özelliği insan sağlığını doğumundan ölüme kadar etkileyen birer doğal afet 
konumundadır. 

Türkiye coğrafyası ve jeolojik yapısındaki çeĢitlilik dikkate alındığında, belli yöre ve 
bölgelerde, insanların kansere yakalanmaları, farklı Ģekillerde sağlıklarının bozulmasının temel 
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nedenlerinin baĢında toprak, su ve hava yoluyla  yaĢamımızı etkileyen element ve mineraller yani 
doğal jeolojik unsurlar ve süreçler rol oynamaktadır. 

Tıbbi jeoloji olgusu ― jeoloji ile jeokimya‖ ile yer altı suyu, toprak, bitki, hayvan ve insan 
sürekliliği ile ilgili doğal kirlilik ve toksik problemleri üzerine geniĢ bir bakıĢ açısından 
oluĢmaktadır. 

Tıbbi jeoloji bilim dalı jeoloji mühendisleri, tabipler, epidemiologlar, toksikologlar, diĢ 
hekimleri, patologlar, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, ziraatçılar, biyologlar, 
hidrojeologlar, mineraloglar, kimyacılar, jeokimyacılar, biyojeokimyacılar, radyasyon fizikçilerini 
vb. meslek dallarını  ortak ilgilendirmektedir.  

Ġnsan kökenli (antropojenik) kaynaklardan maden çıkarma ve arıtma iĢlemleri, fosil 
yakıtlar, jeotermal kaynaklar, nükleer santrallar ve etkileri, sanayi atıkları, taĢıma, atmosfer ve 
kentsel ortam kirlilikleri, doğal jeolojik unsurlardan volkanik püskürmeler ve etkileri, 
içmesuyunda inorganik arsenik, flor, selenyum, iyot, bor vd. elementlerin kaynağı ve etkileri, 
doğal radyasyon kaynakları, radon ve etkisi, tütünde radyoaktivite, insanlarda demir ve çinko 
eksikliğine bağlı toprak ve kil yeme alıĢkanlığı kökeni, toprakta taĢınan patojenler ve etkileri, 
yeraltı suyu jeokimyası ve sağlık, asbest mineralleri ve etkileri, erionit minerali ve etkileri, silis, 
demir, alüminyum, manganez, talk, barit, berilyum ve kömür tozları, tıbbinin belli baĢlı konularını 
oluĢturmaktadır.  

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde ilk tıp okulu 14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut 
tarafından Ġstanbul'da, askeri hekim yetiĢtiren ―Tıphane-i Amire‖  veya ―Mekteb-i Tıbbiye-i 
ġahane‖ ismiyle açılmıĢtır. Sivil tıp okulunun açılması ise 1909 yılında gerçekleĢmiĢtir. Tıbbiyede 
okutulan fizyoloji, kimya, anatomi, botanik derslerinin yanında hazırlık döneminin 4. sınıfında 
―Tabakat-ül Arz‘ ‘  veya ― Ġlm-ül Arz‘ ‘  ya da ―L-ma'aden‘ ‘  adı altında jeoloji dersleri veriliyordu. 
Bu dersi anlatan Ġbrahim Lütfü PaĢa'nın çok zengin taĢ koleksiyonuna sahip olduğu ve  
mineralojiyi çok iyi bildiği için ―TaĢçı Ġbrahim PaĢa‖ diye anıldığı belirtilmiĢtir. 

Bilim ilerledikçe önceleri bilinmeyen iliĢkiler anlaĢılmaya baĢlamıĢ ve tıbbi jeoloji 
adıyla yeni bir bilim dalı geliĢmiĢtir. Ülkemizde ise ilk defa 2003 yılında Sağlık Bakanlığı, 
Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı bünyesinde Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu altında Tıbbi Jeoloji 
Alt Kurulu oluĢturulmuĢtur. 

12 Haziran 1991 yılında Filipinlerdeki Pinatubo Yanardağının püskürmesi jeolojinin 
dramatik etkileri açısından  güzel bir örnektir.  Pinatubo iki gün boyunca 10 milyar ton magma ve 
20 milyon ton SO2 çıkarmıĢtır. Çıkan gazlar  dünya iklimini üç yıl süreyle etkilemiĢtir. Ortama 
800.000 ton çinko, 600.000 ton bakır, 550.000 ton krom, 100.000 ton kurĢun, 1000 ton kadmiyum, 
10.000 ton arsenik, 800 ton civa, 30.000 ton nikel çıkmıĢ olduğu hesaplanmıĢtır (Garret, 2000).  
Volkanik püskürmeler arsenik, berilyum, kadmiyum, civa, kurĢun, radon ve uranyum gibi çok 
sayıda zararlı elementi dağıtmıĢtır. Bu olay doğal jeolojik süreçlerle çevreye yayılan volkanik 
malzemelerin, yeryüzünde canlı hayatını nasıl etkilediğinin ve bu bağlamda jeoloji ile sağlık 
arasında nasıl bir bağ kurulduğunun kanıtıdır. Bu volkanik olayların benzeri ülkemizde Ġç Anadolu 
Bölgesi‘ndeki NevĢehir yöresinde milyonlarca yıl öncesinde vuku bulmuĢ olup etkileri 
görülmektedir. NevĢehir yöresinde bazı alanlarda yüzeyleyen volkanik tüfler içinde bulunan 
erionit mineralinin akciğer kanserine neden olduğu ve volkanik kayalardan dolayı yöredeki içme 
sularında arsenik deriĢiminin fazla olduğu bilinmektedir. NevĢehir yöresinde kansere neden olan 
erionitli tüflerin varlığı dolayısıyla zaman zaman olayın anılması sırasında Kapadokya adının 
geçiyor olması bile turizmi olumsuz etkilediği ve  bu bölgede bulunan bazı yerleĢim birimlerinin 
taĢınması için belli bir kaynağın harcandığı düĢünüldüğünde, ülkemizde rehabilite edilecek 
yüzlerce merkezin olduğu ve yerleĢime açılacak alanların durumu dikkate alındığında, tıbbi jeoloji 
çalıĢmalarının ülke ekonomisine  katkısı çok açıktır. 

Bu bağlamda yerleĢim alanlarının yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, afet güvenliğinin ve 
sağlığının korunması sürecinde ― tıbbi jeoloji‖  sorunlarının da doğal tehlikeler arasında 
bulunduğunun bilincinde davranılması; ülke genelinde ―Tıbbi Jeoloji Tehlike Haritası‖nın 
hazırlanması ve konuya iliĢkin çalıĢmalarda eĢgüdüm sağlanarak tıbbi jeoloji risk yönetiminin 
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geliĢtirilmesi; imar-afet-çevre ve sağlık üzerine mevcut yasaların bu bilinç temelinde gözden 
geçirilmesi ve ihtiyaçlar temelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bir yerleĢim yeri planlaması aĢamasında nasıl ki sert ve yumuĢak zemin özellikleri, 
sıvılaĢma, heyelan, sel baskını, kaya düĢmesi gibi kriterler dikkate alınıyorsa, yerleĢime açılması 
düĢünülen zeminlerin mineral dağılımı, yer altı suyunun kalitesi, radyoaktivitesi de bilinmelidir. 
Zeminler depremsellik yönünden yerleĢime uygun parametreler taĢıyor olsa bile,  eğer insan 
sağlığını tehdit eden mineral, toz, su kirliliğine neden olan  etmenler varsa  iyileĢtirme tedbirleri 
alınmadan, sağlıklı bir ortam yaratılmadan yerleĢime açılmamalıdır. YerleĢime açılması düĢünülen 
zeminde insan sağlığını tehdit eden elementlerden uranyum, arsenik, minerallerden ise asbest, 
erionit,  silis tozları olabilir. Ġmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon 
gazı, radyasyon ve iz element değerleri saptanmalıdır. 

 Özellikle kanser  nedeni olan asbest ve erionit içeren kayalar ile bunların 
alterasyonundan oluĢmuĢ olan zeminler yerleĢime açılmamalıdır. Bu nitelikteki mevcut yerleĢim 
birimleri de iskandan arındırılmalıdır. YerleĢime açılacak olan zeminlerin insan sağlığını tehdit 
eden ve hastalıklara neden olabilecek element, mineral, zehirli gazlar vb. yönünden araĢtırılması 
ABD ve Avrupa ülkelerinde özellikle Ġngiltere ve Ġsveç‘de yasal olarak uygulanmaktadır. 

 
Tıbbi Jeolojik AraĢtırmalarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) Yeri 
 

MTA, kuruluĢundan bu yana geçen 73 yıllık sürede, bilimsellikten ayrılmadan, 
ülkemizin jeolojik yapısının belirlenmesi ve buna dayalı olarak maden potansiyelinin açığa 
çıkarılması için büyük hizmetler yapmıĢtır. Ülkemizin bilinen tüm maden yataklarının hemen 
hemen hepsinin ilk bulunuĢlarında ya da rezervlerinin artırılmasında MTA‘nın önemli katkıları söz 
konusudur. Demir, çelik, ferrokrom, bakır, alüminyum, bor ürünleri, seramik, cam, çimento gibi 
madenlere dayalı sanayimizin kurulması ve geliĢtirilmesi, MTA‘nın bulduğu maden rezervleri 
sayesinde mümkün olmuĢtur. Ayrıca ilgi alanına giren konularda özellikle mineral ve elementlerin 
aranması ve çıkartılması yanında, bunların halk sağlığı yönünden de araĢtırılması amacıyla yeni 
projeler üretmektedir. 

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında, çevremizdeki kayaçlar, mineraller, 
elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı 
üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymada 
MTA‘ya önemli görevler düĢmektedir. Bu nedenle MTA, Tıbbi jeolojik risk haritalarının ortaya 
konulması için 2006 yılından  bu yana jeolojik unsurlar ve halk sağlığı (tıbbi jeoloji) alanında 
çalıĢmalarını sürdürmektedir.  

MTA‘nın jeoloji ve sağlıkla olan iliĢkisi 1979 yılında Prof. Dr. Y. Ġzzettin BarıĢ‘ ın 
MTA‘dan destek istemesi ve sahada MTA uzmanlarınca birlikte çalıĢmalarıyla uygulamada yerini 
bulmuĢtur. MTA bu tarihten bu yana bu yana aktif olarak Tıbbi jeoloji konularında çalıĢmalarını 
yürütmektedir. Bu anlamda değiĢik yerleĢim birimlerinin yer seçimiyle ilgili ve Tıbbi Jeolojik 
raporlar hazırlamıĢtır. MTA laboratuvarlarında halk sağlığını yakından ilgilendiren asbest, erionit 
gibi minerallerin tayini, kayaç, toprak jeokimyasıyla, analizlerinin yapımıyla ilgili çalıĢmalar 
yapmakta, kurumlarla iĢ birliği yapmakta, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki değiĢik birimlere de tıbbi 
jeoloji konusunda danıĢmanlık görevini yürütmektedir. 

 

MTA’NIN ÇALIġMALARI  
Ülkemizde ilk defa 2006 yılında MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi 

bünyesinde Tıbbi Jeoloji Projesi çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. 2006-2007 yılı Ġç Anadolu Bölgesi, 
Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi‘ni kapsayan araĢtırma sonuçlarını içeren  ‗Batı Anadolu‘daki 
Jeolojik Unsurlar ve Halk Sağlığı Projesi Tıbbi Jeoloji Etüt Raporu‘  arĢive girmiĢtir. 2008 yılı 
Jeoloji Etütleri Dairesi projeleri kapsamında Tıbbi Jeoloji Projesi devam etmektedir. 2008 yılı 
projesi kapsamında  Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kuĢağının tıbbi jeolojik yönden envanteri 
yapılmıĢtır. 2009 yılında ise Akdeniz Bölgesi envanteri yapılmaktadır. 2010 yılında ise Ege ve 
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Marmara Bölgesi Tıbbi Jeolojik yönden incelenecektir. MTA‘nın tıbbi jeolojik etüt yönünden 
hazırlamıĢ olduğu raporlar Ģunlardır:  
1. 2000 Tuzköy ve Karain yeni yerleĢim yer seçimi ve jeolojik ön etüt raporu, MTA Rapor No: 

10329. 
2. 2001 Tuzköy kasabası yeni yerleĢim yeri jeolojik etüt raporu, MTA Rapor No: 10400.  
3. 2004 Karain köyü mevcut yerleĢim yeri ile yeni yerleĢim yeri jeoloji etüdü ve öneriler. MTA 

Rapor No: 10705.  
4. 2005 Ġmrenler Beldesi jeolojik unsurlar ve etkileri raporu, MTA Rapor No: 10825. 
5. 2007a. Karain köyü yerleĢim yerine alternatif yeni yerleĢim alanı jeolojik özellikleri ve 

öneriler, MTA Rapor No: 10973. 
6. 2007b. Tuzköy Tuzmak Tıbbi Jeolojik  Raporu, MTA Rapor No: 11007. 
7. 2008. Batı Anadolu‘daki Jeolojik Unsurlar ve Halk Sağlığı Projesi, 2006-2007 yılı Tıbbi 

Jeoloji Etüt Raporu, MTA Rapor No: 11067. 
8. 2009. Tıbbi Jeoloji Projesi 2008 yılı Etüt Raporu. MTA Rapor No:11099. 
9. 2010 Tıbbi Jeoloji Projesi 2010 (Karadeniz Bölgesi). MTA Rapor No: 11242 

 
MTA Genel Müdürlüğü 2006 yılından bu yana yapmıĢ olduğu araĢtırmalar sonucunda 

aĢağıdaki önemli tıbbi jeolojik sorunları tespit etmiĢtir: 
 
1- Antropojenik kaynaklardan terk edilmiĢ maden iĢletme pasaları ve çevresinde oluĢan 

asit maden etkileri, 
2- Mineral kökenli tozlar (asbest, erionit, kuvars…) sorunu, 
3- Yer altı suyunda arsenik, 
4- Yer altı suyunda flor, 
5- Doğal radyasyon kaynakları, 
6- Kil ve toprak yenmesi olayı (jeofaji) 
7- Ġyot sorunu 
 

1- Antropojenik Kaynaklar  
Toprak, su ve hava kirlenmesiyle sonuçlanan insan etkinlikleri Ģunlardır: 
Maden çıkarılması ve iĢlenmesi faaliyetleri  
Maden cevherleri ile filizlerinin dökümü ve arıtılması iĢlemleri  
Kömür, petrol vb. fosil yakıtlara bağlı artıklar ve kirlenme 
Nükleer enerji kaynakları ve nükleer santral artıkları 
Jeotermal kaynaklardan gelen ağır metal ve radon gazı etkileri 
Hidroelektrik enerji eldesinde çevresel etkiler 
Metalürji ve kimya sanayileri  
Tuğla ve boru imalatı  
Çimento imalatı  
Seramik ve cam sanayisi  
Plastik ve boya imalatı 
Gübre imalatı 
Atık boĢaltma ve evsel atıklar 
UçuĢan küller 
Lağım atıkları  
Nükleer ve atıkların açık olarak yakılması 
Tarımsal uygulamalar, mineral kaynaklı gübreler, gübre ve sulu lağım çamurunun 

birlikte uygulanması  
Zararlı öldürücü (pestisit) ve ot öldürücülerin (herbisit) uygulanması  
Koyun yalağı gibi malzemeleri barındıran çiftlik kaynaklı uygulamalar ile Brezilya 

nehirlerinde cıva kirliliği sorunlarına yol açan ağaçsızlandırma faaliyetleri  
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TaĢınma, motorlu taĢıtların yarattığı kirlilik, özellikle kentsel ortamlarda yaygındır.  
Ġçme suyunun iyileĢtirilmesi ve taĢınması (metal borular ve devrelerle) 
 
Antropojenik (Ġnsan Kaynaklı) Etkilenme: En önemli etki maden çıkarma, arıtma 

iĢlemlerinin yapıldığı alanlardaki atık pasaların yol açtığı asit maden drenajı olayıdır. Gerek 
iĢletilmekte olan ve gerekse terkedilmiĢ maden ocakları çevresinde asidik ortamda kimyasal 
reaksiyonlar olmakta ve bunun sonucu olarak yer altı suyu, toprak ve besin kaynakları 
kirlenmektedir.  MTA‘nın çalıĢmalarına göre Konya Sızma‘da civa ve kurĢun, Ladik‘de civa, 
ÖdemiĢ ve Beydağ‘ ında civa, UlukıĢla Maden‘de kurĢun, Balya‘da kurĢun, Lapseki Koru Dere‘de 
kurĢun, Kütahya-GümüĢköy‘de gümüĢ iĢletmeleri ile terkedilmiĢ ocaklar ve çevresi, kömür 
madenleri pasaları ve ocakları çevresi kuyu ve içmesuları kirlenmektedir. 

Demir sülfitler, bazı sülfatlarla birlikte çeĢitli demir oksit ve hidroksitleri ortaya 
çıkaracak Ģekilde yükseltgenir. Bu yükseltgenme ürünlerinin tümüne birden okr (aĢıboyası) adı 
verilir. Okrun yanısıra bir baĢka yükseltgenme ürünü de sülfürik asittir; maden ocaklarından ve 
atık yığınlarından gelen nihai akıĢa asit maden drenajı ya da asit kayaç drenajı adı verilmektedir.  

Maden asiti oluĢumunun ilk adımı ortamda sülfürlü minerallerin oksitlenmesidir. 
Ortamda su ve havadan kaynaklanan oksijen olması durumunda pirit FeS2 veya markasit (Fe11S12) 
sülfürlü demir  minerallerinin  kimyasal reaksiyona girmeleri  asit tuzlarının oluĢumuna ve kaynak 
malzemenin ayrıĢmasına neden olur. Yeni oluĢan yüzeyler de oksidasyona maruz kalır ve  asit 
oluĢumunu artırır. pH değeri düĢük olan su, diğer metaller ve bileĢiklerin çözünürlülüğünü arttırır. 
OluĢan asit maden drenajı temas ettiği maddelere bağlı olarak Al, Mg, Zn, Cd ve Pb gibi değiĢik 
metal iyonlarını bünyesinde bulundurur. 

 

 
ġekil 206. Asit Maden Drenajı  
Kaynak: E. Atabey 
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ġekil 207. Analiz Ġçin Örnek Alımı 
Kaynak: E. Atabey 
 
Jeotermal enerji çoğunlukla ― temiz‖  bir enerji üretim Ģekli olarak bilinmektedir. MTA bu 

konuda araĢtırmalarını sürdürmektedir. Bununla beraber, birçok jeotermal alan volkanik faaliyetle 
iliĢkili ve sıcak kaynakların çoğu da etkin biçimde arsenik, antimon, cıva ve talyum çökeltirken, 
bazı jeotermal sular çok yüksek konsantrasyonlarda bor bulundurur. Bu yüzden Yeni Zelanda gibi 
jeotermal üretimle elde edilen sular, alıcı nehirlere ciddi çevre sorunları oluĢturan çok yüksek 
arsenik konsantrasyonları içermektedir. 
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 ġekil 208. Türkiye‘de Asit Maden Drenajı Riskli Yöreler  
  Kaynak : Atabey, 2008a. 

 
2- Mineral Kökenli Tozlar (asbest, erionit, kuvars…) 
Türkiye‘nin jeolojik yapısından dolayı büyük bir kısmı ultramafik-mafik, metamorfik ile 

volkanik kayaçlardan oluĢmaktadır. Ultramafik kayaçlar krizotil asbest, metamorfik kayaçlar 
amfibol asbest ve volkanik kayaçların yer aldığı bazı yörelerde erionit minerali bulunmaktadır. 
Aynı zamanda kuvars, kuvars kumu ve kuvarsit tozlarının etkisi de mevcuttur. Bu mineral tozları 
akciğer kanseri (Mezotelyoma) ve pnömokonyozlara neden olmaktadır. 

MTA‘nın Türkiye genelinde yürütmekte olduğu çalıĢmalara göre çevresel ve mesleki 
akciğer hastalığı neden olan unsurların baĢında asbest ve erionit lif ve tozları gelmektedir. Asbest 
olan mineral toz ve lifleri iki gruba ayrılmaktadır. 

 

Asbest  
Asbest terimi; magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum 

silikat veya sodyum-demir silikat bileĢimindeki, ateĢe, asitlere ve darbeye dayanımlı, iletkenlik 
özelliği olmayan bir kısım doğal, lifsi silikat mineralleri için kullanılan genel bir ifadedir. 

1- Serpantin grubu asbest mineralleri: Krizotil, lizardit ve antigorit mineralleridir. 
2- Amfibol grubu asbest mineralleri: Krosidolit, amozit, antofillit, tremolit ve aktinolit 

toz ve lifleri en etkili olanlardır. MTA‘ya göre Türkiye‘de asbest yatakları bulunan yöreler aĢağıda 
sıralanmıĢtır: 

 
1- Bursa-Orhaneli yöresi  
2- Ankara-Çankırı-ġabanözü yöresi 
3- Amasya yöresi 
4- Sivas-Beypınarı  
5- Erzincan-Ġliç  
6- Bitlis yöresi 
7- Antakya-Kızıldağ  
8- Mihallıççık yöresi 
9- Denizli-Bekilli, UĢak Karahallı 
 



- 622 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 
 

 
 ġekil 209. Krizotil Asbest Lifleri ve Amfibol Asbestli Alanlar   
 Kaynak : Atabey, 2008a. 



- 623 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 

 
 ġekil 210. Krizotil Asbest Lifleri SEM Görünümü   
 Kaynak : Atabey, 2009. 
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 ġekil 211. Türkiye‘de Amfibol Asbest ve Krizotil Asbest Bulunan BaĢlıca Yöreler   
 Kaynak : Atabey, 2009. 
 

Türkiye’de amfibol asbest ve krizotil asbest bulunan baĢlıca yöreler: a-Amfibol 
asbest: 1-Çakırlı köyü-Biga, 2-Hacıhıdır köyü-Salihli (Manisa), 3-Yağcılar köyü-Urla (Ġzmir),    
4-Karateke köyü-Tire, 5-Kızılkaya köyü (Aydın), 6-Süller-Üçkuyu, Poyrazlı, Ġkizbaba-Bekilli 
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(Denizli), Gökçebel, PınarbaĢı köyü-Sivaslı-Karahallı (UĢak), 7-KureyĢ köyü (Kütahya),              
8-Tatarcık, Dağcı, AhıĢık köyleri-Mihalıçcık (EskiĢehir), 9-Maydosköyü (Konya), 10-Gökçeağaç 
köyü (Kastamonu). b-Krizotil asbest: 1-Karacaören köyü (Çanakkale), 2-Topuzköy-Göynükbelen 
köyü (Bursa), 3-Armutalan (Marmaris), Beyobası (Köyceğiz)-Muğla, 4-Bedirli köyü (Burdur),    
5-Dutlu köyü (Bozkır-Konya), 6-Sazak köyü-Mihalıçcık (EskiĢehir), 7-Beynam köyü (Ankara),   
8-Gümerdiğin, Gürpınar, Çapar, KarakoçaĢköyleri (ġabanözü-Çankırı), 9-Ahlat (Yapraklı-
Çankırı), 10-Seydim köyü (Çorum), 11-Karaibrahim, ġeyhzadi köyleri (Amasya), 12-Dodurga 
köyü (Tokat), 13-AktaĢ, BaĢyurt, Karaçal köyleri ve  Gürlevik dağı (Hafik-Sivas),  14-UĢaklar, 
Karaburun, Beypınar (Zara), Karageben (Divriği), Çavdar köy (Kangal-Sivas), 15-Yakuplu, 
Sarıkonak köyleri (Ġliç-Erzincan), 16-17-Erzincan, 18-Abuzeyit  (Ağrı), 19-Destumi, Eğri köyleri 
(Bitlis), 20-Çermik, Ergani (Diyarbakır), 21-AkkıĢla köyü (Kayseri), 22-Malaviz köyü (AfĢin-K. 
MaraĢ), 23-Kırıklar  köyü (Osmaniye), 24-Gökyar, Kurudere köyleri, Olukpınar ve KiĢe ikinci risk 
taĢıyan mineral tozlarından diğeri bazı yerleĢim birimlerindeki volkanik tüfler içinde bulunan 
erionit mineralidir. Bu mineral özellikle NevĢehir Bölgesi‘ndeki Sarıhıdır, Tuzköy ve Karain 
köyleri ve yakın çevresinde yoğunlaĢmaktadır. 

 

Erionit  
Erionit minerali lifsi, iğnemsi Ģekilde zeolit grubu minerallerdendir. MTA Genel 

Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesince 2006, 2007 yıllarında yürütülen Tıbbi Jeoloji Projesi 
kapsamında yapılan araĢtırmalara göre; erionitli volkanik tüflerin, NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı  
Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, 
MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini 
arasında, Zelve vadisinde,  NevĢehir merkeze bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı 
Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı 
YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapa‗da, Aksaray ili 
Güzelyurt‘a bağlı Selime ve Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz 
arasında yüzeylendiği ortaya konulmuĢ ve bu alanlarda örnekleme yapılmıĢtır. Türkiye‘de erionitli 
yerleri gösteren harita aĢağıda yeralmaktadır. 

 

 
 ġekil 212. Erionit Ġçeren Kayadan YapılmıĢ Konutlar ve Eklentileri   
 Kaynak : Atabey, 2009. 
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ġekil 213. Erionit Minerali Ġğnecikleri SEM Görünümü 

 Kaynak : Atabey, 2009. 
 

 
 ġekil 214. Türkiye‘de Erionit Minerali Ġçeren Volkanik Tüf Kayalarının Dağılımı 
(erionitli alanlar; http://www.mta.gov.tr/v1.0/index.php?id_mad_har=myatak&id=maden_ 
haritalari&m=6Web sayfasındaki maden yatakları haritasına iĢlenmiĢtir) 
 Kaynak : Atabey, 2009b. 

 
Mesleki toz hastalıklarına yol açan unsurlar: Bunlar içinde en önemlisi silikozise yol 

açtığı bilinen kristal silika tozudur. Özellikle kot ağartma iĢinde çalıĢanlarda yoğun olarak etkili 
olmaktadır.  
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3- Yer Altı Suyunda Ġnorganik Arsenik 
MTA‘nın araĢtırmalarına göre, Jeolojik yapıya ve kayaç özelliğine bağlı olarak doğal 

arsenik riski altında olan yerler olarak; Kütahya ili Emet, Hisarcık, Doğanlar, Ġğdeköy, Çalcağıl  
ve çevresi, Balıkesir Balya çevresi, Manisa-Ġzmir havzası, Doğu Karadeniz kuĢağı (özellikle 
metalojeni kuĢağı), NevĢehir-Kızılırmak vadisi, GölbaĢı (Isparta), Kastamonu Bozkurt ilçesi 
Ahmetçe köyü arsenik zuhuru olarak tesbit edilmiĢtir. Türkiye‘de arsenikli yerler aĢağıda 
verilmiĢtir. 

 

 
 ġekil 215.Yeraltı Sularında Arsenik Saptanan Yöreler ve Arsenik OluĢumlu Bazı Alanlar 
 Kaynak : Atabey, 2009a. 
 

 1-Lapseki-Korudere (Çanakkale), 2-Çan (Çanakkale), 3-Darıdere-Balya (Balıkesir),     
4-Bergama (Ġzmir), 5-6-Ġzmir-Manisa havzası, 7- ÖdemiĢ-Beydağ (Ġzmir), 8-EĢme (UĢak),           
9-Emet-Hisarcık havzası, 10-GümüĢköy (Kütahya), 11-GölbaĢı (Isparta), 12-Sızma (Konya),      
13-Belören (Nallıhan-Ankara), 14-Küre (Kastamonu), 15-Ahmetköy-Kuzköyü (Bozkurt-
Kastamonu), 16-Ovalıkköy (Durağan-Kastamonu), 17-GümüĢhacıköy (Amasya), 18-Turhal 
(Tokat), 19-NevĢehir bölgesi, 20-Attepesi (Yahyalı-Kayseri), 21-Tekneli-GümüĢler (Niğde),       
22-Madenköy (UlukıĢla-Niğde), 23-Hasançelebi (Malatya), 24-Maden (Elazığ), 25-Divriği 
(Sivas), 26-Gülabi köyü (Zara-Sivas), 27-28-Piraziz (Ordu), Giresun, 29-30-Giresun-Trabzon,   
31-Rize, 32-Murgul (Artvin), 33-Kulluoğlu (Kağızman-Kars). 

 

4-Yer Altı Suyunda Flor 
Ġçme sularında flor deriĢimi  0.5-1.5 miligram/litre arası sağlık bakımından gereklidir. 

Bunun altında ve üstündeki değerler sağlık riski taĢımaktadır. MTA‘nın çalıĢmalarına göre; içme 
sularında limitin üstünde flor tesbit edilen yerler arasında; NevĢehir-Kızılırmak Vadisi çevresi, 
KırĢehir-Kaman ilçesi bazı köyleri, Isparta bölgesi, Ağrı-Doğu Bayezıt bölgesi ile EskiĢehir-
Karacaören çevresi sayılabilir.  
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 ġekil 216. Florlu Su Ġçilmesi  Sonucu DiĢlerde OluĢan Lekeli Hareli Yapı 
 Kaynak : Atabey, 2008. 

 

                            
 ġekil 217.Türkiye Florlu Suların Bulunduğu Yöreler  
 Kaynak: Atabey, 2008a 

 
5-Doğal Radyasyon 
Özellikle granitik, siyenit, pegmatit damarlarında, bazı volkanik kayalarda ve altere 

zonlarda, kumtaĢlarında ve bu kayaların kumlarında  doğal radyasyon değerleri dikkate değerdir. 
Bu yerler arasında; Manisa-KöprübaĢı, Çanakkale Ezine ilçesi Geyikli sahil siyah kumları, 
Küçükkuyu ile Ayvacık arasında kalan bazı köy yerleĢim alanlarındaki volkanik tüfler, EskiĢehir 
Kaymaz, Beylikahır-Karacaören köyünün, Yozgat-Sorgun sayılabilir. 
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MTA tarafından 2007 yılında, Çanakkale Ayvacık ile Küçükkuyu arasında yüzeyleyen 
volkanik tüflerdeki ve Ezine ilçesi Geyikli plajındaki radyasyon değerleri ölçülmüĢtür. 
Radyoaktivitenin kökeni araĢtırılmıĢtır. Hantepe plajı siyah kumunda: 12.00-13.5 mikrosievert, 
sarı renkli tüf kayalarında: 065 mikrosievert ölçüm değeri bulunmuĢtur. 

 
Doğal radyasyon kaynaklarına Ģunlar örnek verilebilir; doğal radyasyon kaynağı olan 

volkanik tüf kayaları (Küçükkuyu-Çanakkale), Ezine ilçesi Geyikli plajında bulunan siyah 
radyoaktif kum, kumun kökenini oluĢturan granitoid kayalar. 

 

6- Jeofaji 
Jeolojik yapı dolayısıyla genel olarak ülkemiz toprakları kireçli olduğundan, çinko ve 

demir baĢta olmak üzere toprağa salınamamakta bundan dolayı Prof. Dr. Ayhan Çavdar‘ ın 
araĢtırmalarında belirttiğine göre besinlere geçememekte ve insanlarda çinko ve demir eksikliği 
nedeni olmaktadır. Ülkemizin bazı yerlerinde yaĢayan özellikle  kadınlarda toprak ve kil yeme 
alıĢkanlığına bağlı olarak sağlık sorunları yaĢanmaktadır. Bu olaylar KırĢehir ili ile Hatay ili bazı 
köyleri, Yozgat, Çankırı, Konya, Ankara‘nın bazı yerlerinde yoğun olarak tespit edilmiĢtir. 

 

7- Ġyot 
MTA‘nın çalıĢmalarına göre, Niğde‘nin bazı köyleri, Ankara-Nallıhan‘nın bazı köyleri, 

KırĢehir-Kaman bazı köyleri ile Kastamonu köylerinde yaĢayan halkta guatr hastalığı bakımından 
dikkate değer bir fazlalık görülmektedir. Bu sorun toprakta iyot eksikliği ve mineral içermeyen 
suların tüketilmesi nedenlerinden kaynaklanmaktadır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR: 
YerleĢim alanlarının yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, afet güvenliğinin ve sağlığının 

korunması sürecinde tıbbi jeoloji sorunlarının da doğal tehlikeler arasında bulunduğunun 
bilincinde davranılması; ülke genelinde ―Tıbbi Jeoloji Tehlike Haritası‘nın‖  hazırlanması ve 
konuya iliĢkin çalıĢmalarda eĢgüdüm sağlanarak tıbbi jeoloji risk yönetiminin geliĢtirilmesi; imar-
afet-çevre ve sağlık üzerine mevcut yasaların bu bilinç temelinde gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar 
temelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ġmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon gazı, radyasyon ve iz 
element değerleri saptanmalıdır. YerleĢime açılacak olan zeminlerin, insan sağlığını tehdit eden ve 
hastalıklara neden olabilecek element, mineral, zehirli gazlar vb. yönünden araĢtırılması ABD ve 
Avrupa ülkelerinde özellikle Ġngiltere ve Ġsveç‘de yasal olarak uygulanmaktadır. 

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında, kayaçlar, mineraller, elementler gibi jeolojik 
unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymada MTA‘ya önemli görevler düĢmektedir. 

MTA‘nın çalıĢmalarına göre Konya Sızma‘da civa ve kurĢun, Ladik‘de civa, ÖdemiĢ ve 
Beydağında civa, UlukıĢla Maden‘de kurĢun, Balya‘da kurĢun, Lapseki Korudere‘de kurĢun, 
Kütahya-GümüĢköy‘de gümüĢ iĢletmeleri ile terkedilmiĢ ocaklar ve çevresi, kömür madenleri 
pasaları ve ocakları çevresi kuyu ve içmesuları kirlenmektedir. 

Çevresel ve mesleki akciğer hastalığı neden olan unsurların baĢında asbest ve erionit lif 
ve tozları gelmektedir. MTA‘ya göre asbest bulunan yöreler Bursa-Orhaneli yöresi, Ankara-
Çankırı-ġabanözü yöresi, Amasya yöresi, Sivas-Beypınarı yöresi, Erzincan-Ġliç yöresi, Bitlis 
yöresi, Antakya-Kızıldağ yöresi, Mihallıççık yöresi, Denizli-Bekilli, UĢak-Karahallı yöresidir. 
Erionit bulunan yöreler ise NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı  Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, 
Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp 
merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini arasında, Zelve vadisinde,  NevĢehir merkeze 
bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, 
Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, 
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AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapada, Aksaray ili Güzelyurt‘a bağlı Selime ve 
Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz arasındadır. 

MTA tüm raporlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaĢmakta ve riskli görülen yerlerde gerekli 
ıslah çalıĢmaları yapılmaktadır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. EĢref Atabey, Türkiye‘de Tıbbi Jeoloji Konuları ve Maden Tetkik Arama Genel 

Müdürlüğü‘nün (MTA) AraĢtırmaları. Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle 
SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009. 

 

9.2. KANSERLE ĠLGĠLĠ  BĠLĠMSEL ÇALIġMALARDA TÜRKĠYE’NĠN 
YERĠ  

 Raporun bu kısmı Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanarak 
2009 yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Kanser Konusunda Bilimsel 
AraĢtırmalar Kapsamında Türkiye‘nin Dünyadaki Yeri‖  bölümünden alınmıĢ olup, konu ile ilgili 
yürütülmekte olan çalıĢmalar hakkındaki ek bilgiler Sağlık Bakanlığından temin edilmiĢtir. 

AĢağıdaki veriler Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Nuray Yazıhan ve Hakan 
Yılmaz önderliğinde 2010 yılı içerisinde hazırlanmıĢ ve Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 
Dairesi‘nin Türkiye‘de Kanser Kontrolü isimli kitabında yayımlanmıĢtır.  

GeliĢtirilmekte olan tedavi teknikleri ile mortalitede sağlanan azalmaya rağmen, eldeki 
bilgiler toplumların yaĢlanıyor olması ve sigara kullanımındaki artıĢ nedeniyle kanser 
insidanslarındaki artıĢın engellenemediğini göstermektedir. Tüm dünyada Kanser en sık mortalite 
ve morbidite sebeplerinden biridir. Kanser araĢtırmaları; kanseri önlemeden, erken tanıya, kanserli 
hastaların tedavi ve yaĢam kalitelerini düzenlemeye yönelik yeni stratejileri kapsamaktadır. Kanser 
özellikle geliĢmekte olan ülkelerde toplam sağlık harcamalarının %  6-15‘ i gibi önemli bir 
orandadır. Bu yükün altından kalkabilmek için bilgi üretimine yönelik araĢtırma ve önleme 
alanındaki çalıĢmalara ağırlık verilmektedir. Özellikle kiĢi baĢına harcamaları azaltmak pek çok 
ülkede kanser araĢtırmalarının öncelikli alanları arasındadır. Sağlık sistemlerinin etkinleĢtirilmesi, 
kanıta dayalı sağlık politikaları geliĢtirilmesi, ülkelerin kurumsal yapılanması ve araĢtırma 
kapasitesinin iyileĢtirilmesi önem kazanmaktadır.   

1999-2003 yılları arasında Science Citation Index (SCI) verilerine göre dünyada yıllık 
ortalama 38.830 kanser çalıĢması yayınlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların %  15‘ i endüstriyel kaynakla 
desteklenirken çalıĢmaların %  85‘ i kamu desteklidir. Tüm dünyada kanser araĢtırmalarına ayrılan 
bütçe toplam 12.4 trilyon dolar ve biyomedikal harcamaların %  12‘sidir. 

Son yıllarda içinde bulunduğumuz ekonomik ortam, bilimsel çalıĢmaların önde gelen ve 
doğal destekçisi olan devleti, bilim ve teknolojiyi birbirine bağlayan programları desteklemeye, 
kaynak dağıtımında önceliklendirme yapmaya ve elde edilen sonuçları da gözlemlemeye 
yöneltmiĢtir. Bunun bir sonucu olarak bilimsel üretkenliği bilgi düzeyi ve refahtaki artıĢ ve sağlık 
alanındaki iyileĢme üzerinden sayısal olarak ortaya koyma ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Devlet, 
araĢtırma kurumları ve enstitülerin kaynak dağılımlarının optimizasyonu, araĢtırma desteklerinin 
yeniden düzenlenmesi, araĢtırmaya ağırlık verilmesi ve üretkenliğin teĢvik edilmesi için alacağı 
kararlarda yol gösterici olan sayısal araĢtırmalar, bibliyometrik değerlendirmeler, yakın zaman 
içinde geliĢmeye baĢlamıĢ bir alandır. Bibliyometrik analizler farklı düzeylerde bil imsel baĢarının 
belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Bu analizleri disiplinler bazında, kiĢisel, ulusal veya 
bölgesel ve global ölçekte yapmak mümkündür. 

Bilim Atıf Endeksi‘nin (SCI) 1961 yılında Eugene Garfield tarafından kurulmasından 
bugüne kadar baĢka endekslerin eklenmesiyle -SSCI ve A&HCI- geliĢtirilmiĢ ve çok sayıda 
bibliyometrik yöntem ve gösterge tartıĢmalı da olsa bilimsel yayınların etkisinin ortaya konması 
için kullanılmıĢtır.  
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Dergilerin etki değerleri yıllık ISI Dergi Atıf Raporları‘nda (Journal Citation Reports, 
JCR®) yayınlanır. Atıf analizi yapılırken sıklıkla kullanılan bu değer, bir yayının bilimdeki 
ilerlemeye katkısının ölçülmesinde bir kıstas olarak görülmektedir. Sullivan ve ark (2006) Avrupa 
kanser araĢtırma forumu için hazırladıkları raporda kanser araĢtırmalarına ayrılan bütçe ve bunun 
kiĢi baĢına düĢen değerinin artmasının kanser araĢtırmalarını ve eldelerini olumlu etkilediği ortaya 
konulmuĢtur. Ülkemizde araĢtırma fonları daha çok kamu kaynaklı olup üniversiteler, TUBĠTAK, 
Devlet Planlama TeĢkilatı, Sağlık Bakanlığı ve kısmi ölçüde de vakıf ve dernekler sağlık 
araĢtırmaları için oluĢturulmaktadır. Bunun yanısıra ilaç firmaları farklı boyutlarda araĢtırmalara 
destek vermektedir. Maalesef ülkemizde özel sektörün sağlık araĢtırma fonuna net katkısı ve 
ayrıntısı bilinmemektedir.  

 
Yazıhan ve ark.‘nın çalıĢmalarının kapsamında 2000-2008 yılları arasında dünya 

genelinde kanser konulu toplam 315,134 makale incelenmiĢtir. Bu makalelerin kanser alanında 
3872 makale ile % 1,23‘ü Türkiye kaynaklıdır. 2000-2008 yılları arasındaki dünya ve Türkiye‘  
deki kanser konulu makale sayılarının yıllar içinde artıĢ gösterdiği görülmektedir. 

 
Tablo 144. Yıllara Göre Dünyada ve Türkiye‘de Kanser Konulu Makale Sayıları 

Yıllar Türkiye Dünya 

 2000 164 24807 

2001 218 26695 

2002 277 27406 

2003 395 31515 

2004 426 31886 

2005 529 38698 

2006 528 39445 

2007 578 42150 

2008 757 52532 

Ortalama/yıl 430,22 35015 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
 
AĢağıdaki Ģekilde gösterilen bulgulara göre A.B.D. %  39,17‘ lik ortalama ile dünyada 

kanser konulu makalelere en çok katkıda bulunan ülke konumundadır. Bu ülkeyi izleyen Japonya 
% 11,43‘ lük bir katkıda bulunmaktadır, Çin Halk Cumhuriyeti için bu oran % 4,38‘dir.  
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 ġekil 218. SeçilmiĢ Ülkelerin Kanser Konulu Makalelere Yıllara Göre Katkısı (% ) 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 

 
 Tablo 145. Bazı Ülkelerde Kanser Alanında Yayınlar ve Ortalama Etki Değerleri, 2007 

Ülke  Ortalama Etki 
Değeri  

Makale sayısı Dünyada Kanser alanında 
Yapılan Literatüre Katkısı (%) 

A.B.D. 5,13 16435 38,99 

Japonya 2,97 4150 9,85 

Almanya 3,70 3477 8,25 

Ġngiltere 4,19 2768 6,57 

Ġtalya 3,50 2433 5,77 

Fransa 3,93 2017 4,79 

Avusturya 3,96 821 1,95 

Türkiye 1,87 578 1,37 

Yunanistan 2,43 573 1,36 

Ġran 2,26 169 0,40 

Sırbistan 3,58 133 0,32 

Slovakya 2,73 120 0,28 

Romanya 3,79 108 0,26 

Slovenya 3,19 79 0,19 

Bulgaristan 2,64 61 0,14 

Litvanya 2,29 41 0,10 

Ġzlanda 8,95 38 0,09 

Lüksemburg 3,85 25 0,06 

Estonya 2,50 20 0,05 

Letonya 2,40 14 0,03 

Kazakistan 3,97 11 0,03 

Güney Kıbrıs RC 3,31 11 0,03 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
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AĢağıdaki tablolarda görüldüğü gibi Türkiyenin çok düĢük araĢtırma bütçesine rağmen 
ABD, Japonya, Almanya, Ġngiltere, Ġtalya, Fransa ve Avusturya‘dan sonra en fazla yayın sayısına 
sahip ülkeler arasında yer almaktadır. 2000-2007 yılları ortalamasına göre seçilmiĢ Avrupa 
ülkeleri arasında Batı Avrupa ülkeleri % 5 ila % 8,5‘ lik bir ortalamaya sahipken, Doğu Avrupa 
ülkeleri % 2 seviyesini geçememektedir. Türkiye % 1,22‘ lik ortalama katkı ile Doğu Avrupa 
ülkelerine benzer bir konumdadır.  2007 yılında kanser alanında yapılan yayınlara katkı payı 
sıralamasında Doğu Avrupa ülkelerinden daha önde yer almıĢtır. Diğer ülkelerde etki (Impact 
Factor-IF) değerlerinin daha yüksek görünmesinin nedenleri arasında yayın sayısının çok az 
olması  ve bu yayınlar arasında çok az sayıda yüksek IF li dergilerde yayın yapıldığından bu 
durumun ortalamayı çok kolaylıkla yükseltebiliyor olması da yer almaktadır. KiĢi baĢına düĢen 
yayın sayısı da Türkiye‘de diğer AB ülkelerine göre belirgin yüksektir. 

 
Tablo 146. Bazı Ülkelerde 2001-2007 Arası Kanserle Ġlgili Yayın Sayıları 

  2001 2004 2007 

Dünyada Toplam Makale Sayıları 26695 31886 42150 

A.B.D. 10597 12689 16435 

Almanya 2269 2579 3477 

Avusturya 489 559 821 

Bulgaristan 21 35 57 

Çek Cumhuriyeti 98 122 239 

Çin 654 1128 2751 

Estonya 6 14 20 

Fransa 1499 1725 2017 

Güney Kıbrıs RC 7 9 11 

Ġngiltere 1845 2217 2768 

Ġran 22 67 169 

Ġtalya 1445 1823 2433 

Ġzlanda 26 24 38 

Japonya 3597 3744 4150 

Kazakistan 1 2 11 

Letonya 3 12 14 

Litvanya 9 18 41 

Lüksemburg 12 10 26 

Macaristan 87 111 172 

Romanya 13 37 108 

Sırbistan 1 19 133 

Slovakya 70 70 120 

Slovenya 61 75 69 

Türkiye 218 426 578 

Yunanistan 251 356 573 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 

 
2000 yılında dünyada kanser konulu toplam 24.807 makale yayınlanmıĢtır ve bu 

makalelerin %  39‘u 9679 makale ile A.B.D ve % 12‘  si 3202 makale ile Japonya kaynaklıdır. 
2000 yılında Türkiye kaynaklı 164 makale bu toplamın %  0,7‘sini teĢkil etmiĢtir. 2008 yılına 
bakıldığında dünyada kanser konulu makale sayısının 2000 yılına kıyasla iki kat artarak 52,532‘ye 
çıktığı, A.B.D ve Japonya‘nın katkılarının sırasıyla 19.283 makale ile % 36‘  ya ve 4,736 makale 
ile %  9‘a gerilediği görülmektedir. Buna karĢılık 2008 yılında Türkiye kaynaklı 757 makalenin 
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dünyada yayınlanan kanser konulu makaleler arasında % 1,4‘ lük bir orana sahip olduğu ve dünya 
genelindeki artıĢla paralel olarak arttığı görülmektedir. 

Tablo 147‘ye bakıldığında kiĢi baĢı gelir düzeyi arttıkça kanser tedavi harcamalarının da 
arttığı görülmektedir. Ülkelerin ekonomik refah düzeylerinin yüksekliği kansere yönelik tedavi 
harcamalarının büyüklüğünü etkilemektedir. KiĢi baĢına düĢen kanser araĢtırma harcamaları ile 
etki değeri arasında pozitif bir iliĢki çıkmıĢtır. Kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın artması 
kanser alanındaki ortalama etki değerinin de artmasına neden olmaktadır.  

 
Tablo 147. Bazı Ülkelerde Kanser Ġnsidansları, KiĢi BaĢı Kanser Tedavi ve AraĢtırma 

Harcamaları ve Kanser Alanındaki Ortalama Etki Değerleri  

Ülke KiĢi BaĢı Gelir 
Düzeyi (dolar) 
(2006) 

KiĢi BaĢı 
Kanser Tedavi 
Harcaması 
(dolar) (2006) 

KiĢi BaĢına 
Kanser 
AraĢtırma 
Harcaması 
(dolar) (2004) 

Kanser 
Alanındaki 
Ortalama 
Etki Değeri 
(2007) 

Toplam 
Kanser 
Ġnsidansı 
(1/100000) 
(2005) 

A.B.D. 44,857 267 17.61 5,13 469,3 

Ġngiltere 33,878 118 13.18 4,19 464,1 

Fransa 32,091 156 4.16 3,93 312,3 

Almanya 29,455 147 2.00 3,7 518,3 

Ġtalya 32,513 185 3.93 3,5 426,9 

Japonya 31,943 195 7.86 2,97 233,2 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 

 
Kanser alanında yapılan yayınlarda ülkelere göre farklı kanser türleri 

önceliklenmektedir. ABD‘de epidemiyolojik çalıĢmalar tüm araĢtırmaların yaklaĢık % 14‘ünü 
oluĢturmaktadır. Meme, akciğer ve prostat kanseri öncelikli yayın alanlarıdır. Ġngiltere‘de 
epidemiyolojik çalıĢmalar tüm araĢtırmaların %‘14‘ünü oluĢturmaktadır. Meme, kolon, akciğer ve 
takiben prostat kanseri sırasıyla en sık yayın yapılan kanser türleridir. Fransa‘da epidemiyolojik 
çalıĢmalar tüm araĢtırmaların % 16‘sı,  meme, akciğer, kolon kanseri sırasıyla en sık yayın yapılan 
kanser türleridir. Almanya‘da ise epidemiyolojik çalıĢmalar  tüm araĢtırmaların % 14‘ü; meme, 
deri, akciğer, prostat sırasıyla en sık yayın yapılan kanser türleridir. Benzer Ģekilde Türkiye‘de de 
kanser konulu yayınların yaklaĢık % 10‘u epidemiyolojik çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür. Akciğer, 
meme ve deri kanserleri son 3 yılda en çok yayın yapılan kanser türleridir. Tüm dünyada 
erkeklerde en sık insidans ve mortaliteye sahip olan akciğer kanseri ve benzer Ģekilde kadınlar için 
en büyük oranlara sahip meme kanseri ve son dönemde özellikle AB ülkelerinde insidansı hızla 
artmaya baĢlayan deri kanseri üzerine çalıĢmaların yoğunlaĢtığı görülmektedir. 

AĢağıdaki tabloda da görüldüğü gibi kiĢi baĢı gelir düzeyi ile kansere yönelik harcanan 
kiĢi baĢı doğrudan kanser tedavi harcamaları arasında pozitif ve yüksek oranda bir iliĢki vardır. 
KiĢi baĢına gelir ile kanser alanındaki ortalama etki değeri arasında yüksek düzeyde ve anlamlı 
pozitif bir iliĢki vardır. Ülkelerin gelir düzeyinin artması kanser alanındaki ortalama etki değerinin 
de yüksek çıkmasına neden olmaktadır.  

Kansere yönelik doğrudan tedavi harcamalarının yüksek olması kanser alanındaki 
ortalama etki değerinin de yüksek olması sonucuna yol açmaktadır. KiĢi baĢına düĢen kanser 
araĢtırma harcamaları ile kanser alanındaki ortalama etki değeri arasında pozitif bir iliĢki çıkmıĢtır. 
Zira kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın artması kanser alanındaki ortalama etki değerinin de 
artmasına neden olmaktadır (Tablo 148).  

Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından gerçekleĢtirilen 2008 yılı Ar-Ge Faaliyetleri 
AraĢtırması sonuçlarına göre; Türkiye‘de 2008 yılında Ar-Ge harcamalarının %  44,2‘si özel 
sektör, %  43,8‘ i yükseköğretim ve %  12‘si kamu sektörü tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 2008 yılı 
Ar-Ge Faaliyetleri AraĢtırması sonuçlarına göre kamu kuruluĢları, vakıf üniversiteleri ve ticari 
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sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak 
Türkiye‘de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2008 yılında 6.893 milyon TL olarak 
hesaplanmıĢtır. 

 
Tablo 148.  Bazı Ülkelerin 2004 Yılı Kanser AraĢtırma Harcamaları 

Ülke Tarafından Harcanan  (€, Milyon) 

BirleĢik Krallık 783 

Almanya 324 

Fransa 249 

Ġtalya 115 

Hollanda 65 

Ġsveç 61 

Belçika 42 

Yunanistan 40 

Ġspanya 38 

Danimarka 27 

Norveç 24 

Finlandiya 17 

Ġrlanda 16 

Ġsrail 6 

Polonya 5 

Çek Cumhuriyeti 4,4 

Portekiz 4 

Türkiye 2,9 

Macaristan 2,3 

Avusturya 1,8 

Slovakya 1,7 

Slovenya 1,7 

Estonya 1 

Romanya 0,95 

Lüksemburg 0,61 

Litvanya 0,61 

Letonya 0,61 

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti 0,52 

Ġzlanda 0,08 

Bulgaristan Rapor EdilmemiĢ 

Malta 0 

Avrupa Komisyonu 90,000,000 

Trans-Avrupa Kurumları 10,000,000 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
 
Türkiye‘de gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYĠH) 

içindeki payı % 7,3‘ tür. 2008 yılında gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcaması satın alma gücü paritesi 
cinsinden 7.034 milyon ABD doları olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Kanser insidansı ile kanser alanındaki ortalama etki değeri arasında da pozitif ve anlamlı 
bir iliĢki vardır. Kanser insidansı yüksek olan ülkelerde kanser alanındaki ortalama etki değeri de 
yüksek çıkmaktadır. 

Tüm dünyada kanser insidansında ve mortalite oranlarında dolayısıyla kansere ayrılan 
kaynaklardaki artıĢla beraber kanserle savaĢ konusunda daha ciddi politikalar uygulanmaya 
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baĢlamıĢtır. Kanser; hem AB‘de hem de ABD baĢta olmak üzere birçok geliĢmiĢ ülkede sağlıkta 
öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bu politikalar içerisinde kanser araĢtırmaları önemli bir 
ağırlığa sahiptir. 

AB; sağlık ve biyoteknolojide ilerleme kaydedilebilmesi için bilimsel araĢtırmalara 
ayrılan fonun arttırılmasını ana amaçlar arasına koyarak 6 ve 7. çerçeve programlarında 
araĢtırmaya giderek artan fonlar ayırmaya baĢlamıĢtır. Fakat 6. çerçeve programından elde edilen 
veriler kanser araĢtırmalarının desteklenme oranının çok yetersiz kaldığını ortaya koymuĢtur. 
Nitekim bu çerçevede kanser alanında desteklenebilir 5 projeden sadece birine destek verilmiĢtir. 

 
Tablo 149. 1994-2003 Kanser Alanında YapılmıĢ Yayınların Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülke Pap. B / GDP Ülke Toplamdaki %si (% ) 

Ġsveç 2.2 Almanya 9.6 

Yunanistan 2.1 B.Krallık 9.1 

Hollanda 2.1 Ġtalya 7.3 

Finlandiya 1.8 Fransa 6.7 

Türkiye 1.7 Hollanda 3.6 

Avusturya 1.6 Ġsveç 2.5 

Ġtalya 1.5 Ġspanya 2.3 

Slovenya 1.5 Ġsviçre 1.6 

Çek Cumh. 1.5 Avusturya 1.4 

Ġsviçre 1.4 Belçika 1.3 

Polonya 1.3 Finlandiya 1.1 

B. Krallık 1.3 Danimarka 0.99 

Belçika 1.3 Yunanistan 0.88 

Almanya 1.2 Norveç 0.82 

Danimarka 1.2 Türkiye 0.77 

Norveç 1.1 Polonya 0.59 

Macaristan 1.0 Çek Cumh. 0.36 

Estonya 0.99 Macaristan 0.31 

Ġspanya 0.93 Ġrlanda 0.26 

Fransa 0.93 Portekiz 0.19 

Slovakya 0.91 Slovakya 0.17 

Ġzlanda 0.83 Slovenya 0.12 

Malta 0.83 Bulgaristan 0.06 

Bulgaristan 0.73 Ġzlanda 0.05 

Ġrlanda 0.72 Estonya 0.03 

Portekiz 0.56 Romanya 0.02 

Letonya 0.51 Letonya 0.01 

Litvanya 0.43 Litvanya 0.01 

Kıbrıs R.C. 0.17 Lüksemburg 0.01 

Romanya 0.14 Kıbrıs R.K. 0.00 

Lüksemburg 0.07 Malta 0.00 

AVRUPA 1.3 AVRUPA 52 

AB-15 1.3 AB-15 47 

ABD 1.4 ABD 48 

Not: Her bir ülkeden yapılan yayınların bu yıllar içinde aldıkları referans sayısının 
toplam referans sayısına oranı ülke bazında verilmiĢtir. Bu tabloda dergilerin impakt faktörleri göz 
önünde tutulmamıĢtır. 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
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ABD; 90‘ lı yıllardan itibaren kanser araĢtırmalarına ciddi destek vermiĢtir. 1996-1997 de 
ABD‘de kanser araĢtırmalarına 5.165 milyar dolar harcanmıĢ ve bu fonun 3.060 milyar doları 
devlet, 16 milyar dolar endüstriel, 305 milyar dolar ise dernek ve vakıflardan gelmiĢtir. 2002‘de 
alınan kararla NIH in bütçesi neredeyse ikiye katlanmıĢ ve NCI‘nın bütçesi de tek baĢına 4.192 
milyar dolar olmuĢtur. 2008 yılında ise bütçe rakamı 6 milyar doları aĢmıĢtır. 

 

 
ġekil 219. KiĢi BaĢı Gelir Düzeyi (dolar) ve Kanser Tedavi Harcamaları (dolar) Arasındaki ĠliĢki 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
.  
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 ġekil 220. KiĢi BaĢı Kanser AraĢtırma Harcamaları ve Ortalama Etki Değeri  

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
 

Kanser AraĢtırmalarına Ayrılan Bütçe ve Dağılımı 
2003 ve 2004 yıllarında Avrupa Kanser AraĢtırmalarını Yönetim Forumun (ECRM)‘nun 

üyelerinden kendi ülkelerine ait kanser araĢtırma fonlarının miktar ve dağılımlarını belirlemeleri 
ve bildirmeleri istenmiĢtir. Bu kiĢilerden gelen bilgiler doğrultusunda belirlenen fon kaynaklarıyla 
doğrudan bağlantı kurulmuĢ ve doğrudan kanser araĢtırmalarına ayırdıkları en son kaynak tutarları, 
üyelerinin isimleri, kaynak dağılımlarının özellikleri (klinik veya temel bilim çalıĢması), bu 
projelerden çıkan yayın sayıları gibi veriler istenmiĢtir. Ayrıca kaynak veren kuruluĢ olarak 
kendilerini tanımlamaları talep edilmiĢtir. Bu çalıĢmada Avrupa‘da 2002-2003 yılları arasında 
ticari olmayan 139 kuruluĢun kanser araĢtırmalarına toplam 1.43 milyar € harcadıkları 
görülmüĢtür. Bu miktar maalesef ülkeler arasında ciddi farklılık göstermektedir. Örneğin Malta‘da 
2002‘de kanserle ilgili hiç bir projeye kaynak ayrılmamıĢken Ġngiltere‘  de bu miktar 388 milyon € 
dur. AB ülkeleri geneline baktığımızda Ġngiltere ve Almanya araĢtırmalara en fazla bütçe ayıran 
ülkelerdir. Bulgaristan gibi bazı ülkeler ise kaynak dağılımlarını ve miktarlarını 
belirleyememiĢlerdir. Bu miktarlar 2004‘de Ġngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaklaĢık 
% 30‘ luk bir artıĢ göstermiĢtir. 2002-2006 yılları arasında 6. Avrupa Çerçeve Programı 
kapsamında desteklenen kanser alanındaki projelerin total bütçesinin %  50‘si sebebi açıklamaya 
yönelik mekanizma süreciyle ilintili projeler iken, yaklaĢık %  35 i tedavi % 15 tanı ve çok daha 
azı önleme ve politika geliĢtirmeye yöneliktir. Bunda mekanizmaya yönelik projelerin araĢtırma 
alt yapısı ve malzeme maliyetinin yüksek olması da önemli bir etkendir. 
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ġekil 221. KiĢi BaĢı Gelirde Her 1 Milyar Avro Gelir Ġçin Üretilen Bilimsel Makale 
Kaynak: Eckhouse ve ark. 
 
Genel olarak bakıldığında ve yapılan yazıĢmalar sonunda araĢtırma fonlarının dağılımı 

ve önceliklendirilmesi konusunda Türkiye‘de ciddi sorunlar görülmüĢtür. Sağlık ve kanser 
alanında yapılan çalıĢmaların fonlanmasında her hangi bir öncelik belirlenmediği gibi, proje 
içerikleri ve konu dağılımları, sınıflandırılmalarıyla ilgili veri de elde edilememektedir. 

ABD ile AB ülkeleri arasında kanser araĢtırmaları konusunda ciddi bir fark bulunmakta, 
bu diğer dünya ülkelerinden ve de AB ülkelerinden ABD‘ye bu alanda ciddi beyin göçüne neden 
olmaktadır. Türkiye‘nin çalıĢmalarının yayınlandığı dergilerin 2007 yılında ortalama etki değeri 
beklenenden daha yüksektir. Öte yandan kiĢi baĢı gelirlere göre (GDP) üretilen bilimsel makale 
sayıları mukayese edildiğinde ülkemiz üretkenliği oldukça iyidir (ġekil 210). Bu durum yeterli 
kaynak ayrıldığında var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
KiĢi baĢı gelir düzeyi ve kiĢi baĢı doğrudan kanser tedavi harcamaları ile kiĢi baĢı kanser 

araĢtırma harcamaları arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir. Ayrıca kiĢi  baĢına 
doğrudan kanser tedavi harcamaları ve araĢtırma harcamaları ile kanser alanında yapılan yayınların 
etki değeri ortalaması arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir. Türkiye ortalama 
etki değeri açısından diğer tüm ülkelerle anlamlı derecede farklılık göstermektedir ve düĢük bir 
değere sahiptir. Diğer ülkelerde etki değerlerinin daha yüksek görünmesinin nedenleri arasında 
yayın sayısının çok az olması  ve bu yayınlar arasında çok az (yüksek IF)‘ li dergilerde yayın 
yapıldığından bu durumun ortalamayı çok kolaylıkla yükseltebiliyor olması da yer almaktadır. KiĢi 
baĢına düĢen yayın sayısı da Türkiye‘de diğer AB ülkelerine göre belirgin yüksektir. 

Türkiye‘de kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın arttırılması yanında sağlık 
harcamaları için ayrılan kaynağın kanserle etkin mücadele gibi doğru ve öncelikli alanlarda 
kullanılmasının bilimsel çalıĢmaların etki değerini artıracağı düĢündürmektedir.    

Ülkemizde araĢtırma fonları daha çok kamu kaynaklı olup üniversiteler, TÜBĠTAK, 
Devlet Planlama TeĢkilatı, Sağlık Bakanlığı ve kısmi ölçüde de vakıf ve derneklerin sağlık 
araĢtırmaları için fonları oluĢturmaktadır. Bunun yanısıra ilaç firmaları farklı boyutlarda 
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araĢtırmalara destek vermektedir. Maalesef ülkemizde özel sektörün sağlık araĢtırma fonuna net 
katkısı ve ayrıntısı bilinmemektedir. 

A.B.D. %  39,17‘ lik ortalama ile dünyada kanser konulu makalelere en çok katkıda 
bulunan ülke konumundadır. Batı Avrupa ülkeleri % 5 ila % 8,5‘ lik bir ortalamaya sahipken, Doğu 
Avrupa ülkeleri %  2 seviyesini geçememektedir. Türkiye % 1,22‘ lik ortalama katkı ile Doğu 
Avrupa ülkelerine benzer bir konumdadır. 2000 yılında Türkiye 164 makale ile toplamın %  
0,7‘sini teĢkil etmiĢtir. 2008 yılında Türkiye kaynaklı 757 makalenin dünyada yayınlanan kanser 
konulu makaleler arasında %  1,4‘ lük orana sahip olduğu ve dünya genelindeki artıĢa paralel arttığı 
görülmektedir. 

Türkiye‘de kanser konulu yayınların yaklaĢık % 10‘u epidemiyolojik çalıĢmalar olduğu 
görülmüĢtür. Akciğer, meme ve deri kanserleri son 3 yılda en çok yayın yapılan kanser türleridir. 
Türkiye‘nin çalıĢmalarının yayınlandığı dergilerin 2007 yılında ortalama etki değeri beklenenden 
daha yüksektir. Öte yandan kiĢi baĢı gelirlere göre (GDP) üretilen bilimsel makale sayıları 
mukayese edildiğinde ülkemizin üretkenliği oldukça iyidir. Bu durum yeterli kaynak ayrıldığında 
var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  
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ONUNCU BÖLÜM  
10. HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARI  
10.1. KANSER HASTALARIYLA ĠLGĠLĠ  SORUNLAR 
Kanser özel durumlar ve gereksinimlerin varlığı ile iliĢkilendirilebilecek kronik bir 

hastalıktır. Bu nedenlerle Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü (The Association of Avropean Cancer 
Leagues, ECL) kanserli hastalar ve ailelerine yasal güvenceler ve özel hizmetlerin sunumunu  
gerekli görmektedir. Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü Haziran 2002‘de Oslo‘da ulusal ve 
uluslararası düzeylerde, kanser hastalarının ve sağlık çalıĢanlarının hak ve sorumluluklarının 
tanınmasına ve güçlendirilmesine yönelik ortak bir bildirge yayınlanmasını kabul etmiĢtir.  

Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü, kanserle ilgili pratik bazı önerilerin oluĢturulmasının 
bildirgenin kabul görmesini kolaylaĢtıracağına inanmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Kanser Birlikleri 
Örgütü  (Avropean Cancer Leagues,  ECL) ―Avrupa Kılavuzu‖nu hazırlamıĢ ve kabul etmiĢtir. 
Avrupa Birliği üye ülkelerin insan haklarına saygı çerçevesinde bu önerileri kabul etmelerini 
önermektedir.  

 
1. Erken tanı ve tedavi koĢulları: 
Erken tanı ve tedavi koĢulları; sağlığın iyileĢtirilmesi ve beklenen yaĢam süresinin 

uzatılması, kaynakların israf edilmesinin önlenmesi, hastaların sıkıntı ve güvensizlik duygularının 
en aza indirgenmesi için geliĢtirilmelidir. Tüm kanserli hastalar; yaĢ, cinsiyet ve sosyal 
konumlarına bakılmaksızın yaĢadıkları yerde en iyi düzeyde erken tanı ve tedavi koĢullarına sahip 
olmalıdır. 

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Mevcut Avrupa standartlarıyla uyumlu kalite standartlarının sağlanması 

 YetiĢmiĢ ve değiĢik alanlardan oluĢan multidisipliner ekip  

 Hastaların bilgiye eriĢim ve iletiĢim olanaklarının kalitesi ve ulaĢılabilirliği  

 Sorulara dürüst ve özenli cevap alabilme hakkı 

 En son teknoloji  

 Klinikle ilgili kılavuzlar 

 Kalite güvencesi  

 Farklı birimler ve sektörler arasında uyum ve devamlılık  

 Hastanın ikinci görüĢ alma hakkı 

 Bekleme sırasının en az düzeyde olması 

 Yürütülen klinik bir çalıĢmaya katılabilme olanağı 

 Bilinçli tercihlerde bulunabilmeye destek olunması 
 

2. Bakım kalitesi  
Bakım kalitesi hasta ve ailelerinin ihtiyaçlarını karĢılayabilecek kapsamlı bir yaklaĢımla 

sağlanmalıdır. Bakım kalitesi hasta ve ailelerinin yaĢam kalitelerini iyileĢtirmeli,  kaynakların daha 
etkin kullanımı sağlanmalıdır.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Hastalar kendi bakımlarıyla ilgili kararlara doğrudan katılma hakkına sahip 
olmalıdır.  

 Çok sayıda farklı sağlık hizmetinden faydalanabilme (evde bakım, topluma 
yönelik hizmetler)  

 Sağlık, sosyal ve psikolojik hizmetler arasında koordinasyon  

 Ailelere destek olunması  

 Hasta ve yakınlarının ulaĢabilecekleri kaynakların arttırılması 
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 Ağrı tedavisini de içeren palyatif bakım ve destek tedavisinin sağlanması 

 Klasik tedaviler yanında tamamlayıcı tedavilere entegrasyonda destek  

 Multidisipliner sağlık ekibine ulaĢabilme 

 ÖzelleĢmiĢ kanser hizmetlerine ulaĢabilme 

 Gönüllü kanser cemiyetleri arasında entegrasyon  

 Gizlilik ve saygınlık içerisinde tedavi edilme hakkı 
 

3. Hastalar ile sağlık çalıĢanları arasındaki iliĢkiler:  
ĠliĢkiler, karĢılıklı saygı ve güven içinde geliĢtirilmelidir. ĠliĢkiler görev ve 

sorumluluklarla iliĢkili haklara göre tanımlanmalıdır.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Konsültasyon ve iletiĢim için yeterli zaman ayrılması 

 En kaliteli bakım hakkı 

 Özgür seçim hakkı 

 Tanı, tedavi, bakım ve hastalığın seyri ile ilgili bilgilendirilme ya da 
bilgilendirilmeyi istememe hakkı 

 Uygun bir ortamda bilgi edinme hakkı 

 Ġzin verme ya da vermeme hakkı 

 KiĢisel tıbbi dökümanlara ulaĢım hakkı 

 Gizlilik hakkı 

 ġikayetlerin dinlenmesi ve cevaplandırılması hakkı 

 Ġstenildiğinde ailenin sürece katılma hakkı 
 

4. Hastanın bilgilendirilmesi  
Hastalar ve ailelerinin; hastalığı en iyi Ģekilde anlaması ve baĢa çıkabilmesi, üzüntü ve 

streslerinin azaltılması için bilgiye ulaĢımları desteklenmelidir. Bilgi sağlık çalıĢanlarından 
alınabileceği gibi, internet, dergi, televizyon v.b. dıĢ kaynaklardan ve kanser cemiyetlerinden 
alınabilir.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 TartıĢma ve iletiĢim  

 Yazılı rehberlerin bulunması (hastaneler, terminal bakım merkezleri ve 
hizmetlerle ilgili) 

 Güvenilir ve kanıta dayalı bilgilerin sağlanması için kılavuzlar ve standartların 
bulunması 

 Sağlıkla ilgili derneklerin bilgiye ulaĢmadaki rolleri  
 

5. Hastalar ve yakınlarına psikolojik destek sağlanması 
Hastalar ve yakınlarının; tanı, tedavi ve tedavi  sonrası süreçlere uyumları için duygusal 

ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla psikolojik desteğin sağlanması esastır.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Hastalığın her döneminde psikolojik desteğe ulaĢabilmek 

 Sağlık çalıĢanlarının, psikolojik destek ve iletiĢimle ilgili uygun eğitimlerinin 
sağlanması 

 Tüm kanser bakım merkezlerinde psikoloğun bulunması 

 Kanser derneklerinin hastane içinde ve toplum düzeyinde rol almaları 

 Destek grupları 
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 Hastalara destek amaçlı haberleĢme ağının ve eski hastaların deneyimlerinin 
paylaĢılmasının geliĢtirilmesine yönelik internet teknolojileri  

 Eski hastalar, yeni hastalara gönüllü destek sağlayabilir  

 Kanserle ilgili telefon yardım hattının kurulması 

 Destek ve kendine yardım gruplarının önemi 
 

6. Sosyal destek ve maddi yardımlar  
Zor durumda olan hasta ve ailesine, kanserin doğrudan ya da dolaylı olarak getireceği ek 

yükleri önleyecek Ģekilde sosyal ve maddi destek sağlanması olanakları geliĢtirilmelidir. Bakım 
sunanların ihtiyaçları da önemlidir.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Maddi yardımın nereden ve nasıl bulunacağı konusunda yol gösterilmesi  

 Yasal haklar ve bunlara baĢvuru konusunda yardım  

 Hastalık süresince ve hastalık sonrası dönemde desteğin sağlanması 

 Gerektiğinde aile bireylerine özel desteğin sağlanması 

 Kanserli çalıĢanlara özel güvencelerin sağlanması (hastalık izni, yarım gün 
çalıĢma, iĢten çıkarılmama garantisi) 

 Duyarlı gruplara (göçmenler, iĢsizler) ve kanserle iliĢkili sakatlığı bulunanlara 
yardım 

 Eğitim ve iĢ imkânlarının sağlanması 

 Özel pratik destekler  
 

7. Rehabilitasyon  
Hastalara tedavi sırasında ve sonrasında rehabilitasyon olanağı sunulmalıdır. Bu, 

hastalara daha iyi bir yaĢam kalitesi, duygusal iyilik hali ve sağlığın yeniden kazanılmasını 
sağlayacaktır. Rehabilitasyon tam kapsamlı (fiziksel, sosyal  psikolojik, ruhsal, ve  mesleksel) ve 
multidisipliner bir yaklaĢım gerektirir. 

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Rehabilitasyona tam kapsamlı yaklaĢım  

 Rehabilitasyon, tedavinin bir parçası olarak hastaya özgün olmalıdır  

 Kanser tedavileri, tedavinin yan etkileri ve tedavi sonrası dönem ile ilgili 
sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi 

 Tedavi yan etkilerinin azaltılması ve önlenmesi (örneğin tedavi sonrası 
depresyon)  

 Düzeltici ameliyat olanağı  

 ĠĢ bulma olanaklarının kolaylaĢtırılması  

 ĠĢ yerine adaptasyon sürecinde önyargı ve damgalamanın önlenmesi 
noktasında desteğin sağlanması  

 Banka kredisi ve sigortadan faydalanma olanağının sağlanması  

 Evde bakım  

 Kendi kendini yönetmenin desteklenmesi  

 Hasta ve yakınlarına, kendi bakım ve ihtiyaçları konusunda daha fazla kontrol 
imkanının sağlanması  

 

8. Palyasyon (Rahatlatıcı tedavi)  
YaĢamın son günlerinde, hasta ve ailesine desteğin iyileĢtirilmesi,  problemlerin en aza 

indirilmesi konusunda palyatif tedavi ve bakımın sağlanması ve ulaĢılabilirliği desteklenmelidir 
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Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Hastaya göre uyarlanmıĢ ve esnek çözümler 

 Hastanın son anını geçirmek istediği yeri seçme ve hastalıkla ilgili 
Ģikâyetlerinin etkin olarak kontrol altına alınması hakkı  

 Ölüm öncesi ve sonrası aileye desteğin sağlanması  

 Genel ve özel palyatif bakıma ulaĢımın kolaylaĢtırılması  

 Multidisipliner ekibe ulaĢabilme  
 

9. Hasta savunuculuğu  
Hastaların savunulması, en iyi tedavinin sağlanması ve en iyi sonuca ulaĢılması için 

hastaların sağlık çalıĢanlarıyla aktif birlikteliğini ve ortaklığını güçlendirmelidir. Bu, optimum 
tedavi ve sonucun oluĢmasına yardım edecektir. Hasta savunması aynı zamanda, hizmetlerin 
planlanması ve geliĢtirilmesinde hastaların rolünün dikkate alınmasıdır. 

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Yetkili makamlarda ve hastanelerde hasta derneklerinin desteğinin alınması  

 Hasta dernekleri ile paydaĢlar arasında yapıcı diyalogun sağlanması  

 Farklı organizasyonlar arasında haberleĢme ağının geliĢtirilmesi  

 Hastaların etkin Ģekilde savunmalarını yapabilmeleri için destek ve eğitimin 
sürekli sağlanması 

 Düzeltici ameliyat olanağı 

 ĠĢ bulma olanaklarının kolaylaĢtırılması 

 ĠĢ yerine adaptasyon sürecinde önyargı ve damgalamanın önlenmesi 
noktasında desteğin sağlanması  

 Banka kredisi ve sigortadan faydalanma olanağının sağlanması 

 Evde bakım  

 Kendi kendini yönetmenin desteklenmesi  

 Hasta ve yakınlarına, kendi bakım ve ihtiyaçları konusunda daha fazla kontrol 
imkânının sağlanmasıdır 

 

10.2. KANSER HASTALARININ VE YAKINLARININ TALEPLERĠ  
Kanser Hastalığı KarĢısında Mevcut Durum 
Türkiye‘de kanser hastalarına sunulan hizmetler son yıllarda oldukça geliĢmiĢtir. 

Ülkemizdeki kanser hastaları tedavilerini devlet desteğiyle de iyi bir Ģekilde sürdürebilmektedir.  
Kanserle ilk kez karĢılaĢan hastaların ve yakınlarının bu konudaki bilgisizlikleri hem 

toplumsal, hem bireysel sorunlar yaratmaktadır. Özellikle kadın kanserlerinde (meme ve rahim) 
aile birliğinin bozulduğu gözlenmektedir. Cehaletten dolayı kanser hastalığı ölümcül diye 
düĢündüklerinden kanser hastası kadınlar eĢleri tarafından terk edilebilmektedir. Hastanın ve hasta 
yakınlarının doktor ve bu konuda uzman merkezler tarafından bilgilendirilmesi konusunda önemli 
sıkıntılar yaĢanmaktadır.  

Kanser hastalığı ile tanıĢan hasta ve hasta yakını doktor eĢliğinde uzun bir maratondan 
geçmektedir. Bu sırada çoğu hasta sıkıntı yaĢamakta ve ortaya çıkan sorunlar nedeni ile bir kısmı 
tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalmaktadırlar. Ya hastalar uzak yerden tedavi merkezine 
geldiği için kalacak yer sorunu yaĢamakta ya da hasta yakınları kanser tedavisinin yüksek maliyeti 
yüzünden çoğunlukla tedaviden vazgeçmektedir. 

Kanser hastasının meslek edinme ve para kazanma hakkı bulunmalıdır. Çünkü kanser 
hastasının tedavi masrafları yüksektir. Ağır kanser vakaları tedavi sürecinde aile birliğini ve maddi 
imkânları yok etmektedir. Bu nedenle devlet tarafından hastaların örgütlenmeleri desteklenmeli, 
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örgütlenen hastalara yasal dayanak hazırlanmalı ve bu örgütler kanser hastalarının haklarını 
savunacak mekanizmaya kavuĢturulmalıdır. 

Merkezden uzak veya coğrafi imkânsızlıklarından dolayı   tedavi amaçlı Ġstanbul, 
Ankara, Bursa, Ġzmir, Adana gibi büyük Ģehirlerde tedavi olmayı seçen hastaların en çok yaĢadığı 
sorunlar maddi imkânsızlıklarından dolayı bunu erteleme ve bu nedenle de zaman aĢımına 
uğramaktır. Hastalığa ilk yakalanıldığı esnada hastanın ailesi elinde birikmiĢ parasını harcamakta 
tereddüt dahi etmemekte ancak zamanla elindeki para tükendiğinden borçlanmaya gidilmekte, 
komĢu, arkadaĢ ve aile çevresinden  yeterince borçlandıktan sonra da tedaviye gitmek veya hekime 
ulaĢmak imkânsız hale gelmektedir.  

Ġl ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma vakıflarının hastalara yardımı 
konusunda ise mevzuatta kesin bir hüküm bulunulmadığından kanser hastalarına yol ve konaklama 
yardımı mülki amirlerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu da zaman zaman sıkıntılara yol 
açmaktadır. Örneğin bir vali veya bir kaymakam bu inisiyatifi çok iyi niyetli kullanırken bazıları 
da bu inisiyatifi  kullanmamakta veya kullanmak için çaba sarf etmemektedir.  

 Ülkemizde gıda maddelerinin sağlık açısından denetimi Tarım ve Köy ĠĢleri 
Bakanlığının uhdesindedir. Özellikle tarım ürünlerinin denetiminin layıkıyla yapılamadığı 
bilinmektedir. Ġhraç ürünlerinde bile zaman zaman yaĢanan sorun, kontrolün çok daha sınırlı 
olduğu iç piyasaya yönelik üretimde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çiftçi özellikle tarım 
ilaçlarının kullanımında son derece bilinçsizdir, hatalı ilaç kullanımı (çok miktarda ve zaman 
faktörü dikkate alınmadan) tarım ilaçlarının bitkilerle insana geçtiğini düĢündürmektedir. Tarım 
ilaçlarının kanser oluĢumunda önemli bir etken olduğu bu noktada gözden kaçırılmaması gereken 
bir durumdur.  

Kanser hastalarının sorunları ise daha çok baĢta ilaç olmak üzere tanı ve tedavi 
hizmetlerine eriĢimde yaĢanmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavı‘nın ―klinik tıp eğitimi‖  kalitesini 
olumsuz etkilemesi sonucunda, hekimlerin klinik yaklaĢımları zayıflamıĢ, çok fazla tetkik talebine 
karĢılık, sonuç alınmasında zafiyet yaratmıĢtır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık 
harcamalarının azaltılması amacıyla haklı olarak tetkik ve ilaç kullanımına kısıtlamalar getirmiĢtir. 
Bu durum ne yazık ki gerçekten gerekli durumlardaki eriĢimi de olumsuz etkilemektedir. Benzer 
Ģekilde, kanser ağrısında kullanılan ilaçlara eriĢim de sorunludur. Transdermal olarak kullanılan 
ağrı bantları ve oral ağrı kesici gereksinimi zaman zaman SGK‘nın öngördüğü değerden fazla 
olmakta, bu durum hastanın gereksiz yere ağrı çekmesiyle sonuçlanmaktadır. Kanser ilaçlarına 
eriĢimde getirilen sınırlamalar en azından sağlık kurulu raporuna binaen azaltılmalıdır.  

Kanser hastalığındaki artıĢa rağmen onkoloji alanında hizmet veren hekimlerin sayısı 
son derece yetersiz kalmaktadır. Bu durum Tam Gün Yasası sonrasındaki olası ayrılmalar ile daha 
da olumsuz etkilenecektir. Sağlık hizmetlerine özellikle Anadolu‘dan eriĢim kısıtlıdır. Yeni 
kurulan merkezlere rağmen, hastalar deneyimin daha yüksek olması nedeniyle büyük merkezleri 
tercih etmektedir. Hekim eksiği olan yerlere ―6 ay-bir yıl rotasyon uygulaması‖  kabul görmemiĢtir. 
Buna karĢılık, özellikle kontrol hastalarının seçilmiĢ merkezlerde günübirlik ya da iki günlük kısa 
rotasyonlarla kontrolleri daha uygulanabil ir ve ekonomik bir seçenek olarak görünmektedir. 
Hastaların merkezi sistemle kaydı ve hekimlerin uçakla ulaĢımının mümkün olduğu bölge devlet 
hastanelerinde toplanmaları en azından takip hastaları açısından kolaylık getirebilir ve hem 
ekonomik hem de uygulanabilir bir modeldir.  

Hasta hakları konusundaki yaratılmaya çalıĢılan bütün duyarlılığa rağmen, hekimlerin 
bir kısmının olumsuz yaklaĢımı konusunda sıkıntılar devam etmektedir. Bunda hasta sayısının çok 
olmasının yanısıra, hekimlerin meslek algılarındaki bir deformasyonunun da etkili olduğu yargısı 
yanlıĢ olmayacaktır. Ne olursa olsun, kanser hastalığı diğer hastalıklardan daha farklı bir 
duyarlılığı gerektirmektedir. Onkoloji alanında hizmet veren hekimler diğer meslektaĢlarına göre 
manevi olarak daha fazla baskı altındadır ve bu durum mesleki tükenmiĢliğe yol açmaktadır. Bu 
nedenle tıbbın bu özel alanında çalıĢan hekimlerin yetiĢtirilmesinde pozitif ayrımcılık sağlanması, 
bireysel duyarlılığın sürdürülmesi açısından gerekli görünmektedir. Bu yaklaĢım, ülkemizdeki 
yetersiz olan onkolog sayısının artırılmasında da olumlu sonuçlara neden olacaktır. Zira onkoloji 
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yukarıda sözü edilen manevi yük nedeniyle çok fazla tercih edilen bir branĢ değildir. Bu durum 
hematoloji ve medikal onkoloji yan dal ihtisasına olan baĢvuruların yetersizliği ile de aĢikardır.  

Hastalara ve ailelerine psikolojik destek verilmesi büyük önem taĢımaktadır. Tedavideki 
bütün ilerlemelere rağmen hastalığın ölümle aynı anlamda anılmasının önüne geçilememiĢtir. 
Bütün hastalar ve özellikle yakınları için uzman psikologlar tarafından hastalık psikiyatrisi 
yaklaĢımı büyük önem taĢımaktadır.  

 

Kanser Hastalarının YaĢadıkları Belirli Sorunlar 

 Medikal gereksinimi olan ancak ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından 
ödenmeyen medikal giderlerin gerek sosyal güvenlik gerekse de sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma 
vakıflarınca oldukça sınırlı olarak karĢılanması konusunda sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının da görüĢleri alınmak sureti ile tanı alan her 
hastanın inanç terapisi yapılması, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman kiĢilerin kendi din adamlarından 
terapi desteği alması konusunda sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Psikolojik desteğin yeterli olmaması büyük bir sorundur. Hastalığın teĢhisinde 
verilmeye baĢlanacak psikolojik destek, tedavi baĢarısını artırabilmesinin yanında hem yaĢam 
süresini uzatacak hem hayat kalitesini artıracaktır. Psikolojik destek hizmetlerinin artırılması 
faydalı olacaktır. 

 Kanser pahalı bir hastalıktır, tanı ve tedavi için gerekli iĢlemler için sıra 
bekletilmekte özellikle uzun süreli randevu gibi anlamsız zaman kayıpları kanser hastalarının 
yaĢam kalitelerini önemli oranda düĢürmekte ve tedavi gereksinimleri için özel kurumlara 
yönlendirme yapılmaktadır.  

 Kanser hastaları umut tacirlerinin eline düĢmektedir. Suistimal edenler için ise 
yasal yaptırımlar yeterli değildir. 

 Diğer illere tedavi için giden maddi durumu iyi olmayan hasta ve  yakınları 
kalacak bir yer sıkıntısı yaĢanmaktadır. 

 Kanser hastalarının evde bakımı konusunda önemli sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Kanser hastası çocuklara uygun eğitim ortamı sağlanamamaktadır. 

 Kanser hastalarının yoğun tedavi dönemlerinde iĢlerine son verilmesi veya 
çalıĢabilir durumda olanlara iĢ verilmemesi sıkıntıları yaĢanmaktadır. Kanser hastaları iyileĢtikten 
sonra dahi iĢ bulamamaktadır. 

 Ġhtiyacı olan kanser hastası çocuk ve gençlere eğitim öğretimleri için düzenli 
burs  sağlanamamaktadır. 

 Hastanelerde yetersiz yatak sayısı nedeniyle tedaviye geç baĢlanması söz 
konusu olabilmektedir. 

 Terminal dönemindeki kanser hastalarının evlerine gönderilmeleri ve 
kaderleriyle baĢ baĢa bırakılmaları önemli sorunlardan biridir.  

 Tedavi alınan bazı 3. basamak sağlık kuruluĢlarında azarlanma, yasadıĢı 
ücretler alınması vb. sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Bazı ilaçların temininde güçlük yaĢanması veya SGK‘  dan muaf olanları, Türk 
Eczacılar Birliği (TEB)'nin geç temin etmesi  tedavinin aksamasına yol açmaktadır. 

 Kanser tedavisi için bir algoritma olmalıdır. Ġnsanlar tanılarını aldıktan sonra 
ne yapacaklarını bilememektedirler. Doktorlar sadece kanser değil her türlü hastalıkta 
kendi anlayıĢlarına bırakılmadan hastaları yönlendirmek konusunda meslek içi eğitime tabii 
tutulmalıdır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanserli hasta ve hasta yakınlarının 

karĢılaĢtıkları ciddi sorunlar vardır. Avrupa Kanser Birlikleri Örgütünün yayımladığı kılavuzlar bu 
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sorunları gidermede ülkemiz için önemli bir rehber olma niteliğindedir. Bu önlemlerin 
uygulanmasında hastaların da örgütlenmesi teĢvik edilmelidir. 

Kanserli hasta ve hasta yakınlarının komisyon sunumunda özellikle çözüm bekledikleri 
konular Ģunlardır; 

 Kanserli hastaların tedavilerinde önceliklendirme yapılmaması, tanı ve 
tedavide gerekli iĢlemler için sıra bekletilmesi ve uzun süreli randevular ile hastaların özel 
kurumlara yönlendirilmesi, 

 Kanser hastalarını suistimal eden umut tacirleri için yasal önlemler 
alınmaması, 

 ġehir dıĢından gelen hastalar için kalacak yer sorunu olması, 

 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkanları yönünden desteklenmesi, 

 Hastalara yönelik basit tedavi algoritmalarının olmaması, 

 Tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden bütünleyici bir palyatif 
bakımın ülkemizde olmaması, 

 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi desteklerin sıkça göz ardı ediliyor olması. 

 
KAYNAKLAR 

1. http://www.avropeancancerleagues.eu/patient-support.html 
2. 07.07.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Engin 

Öztürk (Kansere KarĢı El Ele Platformu) sunumu 

http://www.europeancancerleagues.eu/patient-support.html
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"Tedavisi olmayan hastalık yoktur, 
Tedavisinin olmadığını düşünen hasta vardır." 

KOMİSYON 
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BÖLÜM ÖZETLERĠ , SONUÇ VE ÖNERĠLER 
I - BÖLÜM ÖZETLERĠ  
 

1. KANSER HASTALIĞI HAKKINDA GENEL BĠLGĠ  
1.1 Kanserin Tanımı 
Kanser hücrelerin kontrolsüz Ģekilde çoğalması demektir. Bu çoğalma sırasında kanser 

hücresinde, normal hücrelere göre yapısal farklılıklar çıktığı gibi, iĢlevleri açısından da farklılıklar 
ortaya çıkacaktır; bazen hücre normalde yaptığı iĢlevlerini yapamazken, bazen de normalde 
olmayan yeni iĢlevleri de yapmaya baĢlayabilecektir. Anormal Ģekilde çoğalmaya baĢlayan bu 
hücreler bulundukları yerdeki doku ve organları iĢgal edecek hatta daha uzaktaki organları iĢgal 
edecek ve iĢgal ettiği bu bölümlerin görevlerini engelleyecektir. Kontrol dıĢı büyüme ve diğer 
dokuları istila etme bir hücreyi kanser hücresi yapmaktadır. Tedavi edilmeyen kanser ciddi bir 
hastalıktır ve ölüme neden olabilir. 

 Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir tür kansere yakalanma 
olasılığını artıran her Ģey risk faktörüdür. Pek çok risk faktörünün direkt olarak hastalığa neden 
olup olmadığı bilinmemektedir. Risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Kanser hastalığı için iki 
grup risk faktörü vardır. Bunlar değiĢtirilebilir faktörler ve değiĢtirilemeyen faktörlerdir. 
DeğiĢtirilemeyen faktörler yaĢ, cinsiyet ve aile öyküsüdür. DeğiĢtirilebilir faktörler ise çevresel 
etkenlerdir. 

 KiĢinin genetiği, kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, 
kiĢinin çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Yani genetik yapı çevresel faktörlerin 
zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir faktördür. 

 

1.2 Kanserin Belirtileri 
Kanserin belirtileri çok çeĢitlidir. Belirtiler, hastalığın bulunduğu organa ve vücuttaki 

yayılım derecesine göre değiĢiklikler gösterir. Ayrıca aynı hastalık, kiĢiden kiĢiye farklı belirtiler 
de gösterebilir. 

 

1.3 Kanserin Tarihçesi 
Kanser modern zamanlara has olmayıp, yüzyıllardır var olan bir hastalıktır. Ancak genç 

yaĢlara oranla daha çok ilerleyen yaĢlarda görülen bir hastalık olduğu için bugün dünya 
nüfusundaki artıĢ ve insanların ulaĢtıkları nispeten ileri yaĢların da etkisiyle geçmiĢe oranla daha 
sık görülmektedir. YaĢam beklentisinin bugünkü düzeylere yükselmesi çok sayıda ölümcül 
hastalığın ve diğer bulaĢıcı hastalıkların kontrol altına alınması ya da tedavi edilebilmesi sayesinde 
gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca klinik tanı koyma ihtimalini artıran ve daha kesin kanser tanısı koyma 
imkânı sunan kayda değer ilerlemeler, dönemlerde farkına varılmayan daha çok kanser vakalarının 
teĢhis edilmesine yol açmaktadır. 

Ancak kanser yükünde göreceli artıĢa neden olan etmenlerin yanısıra, etiyolojik ajanlara 
maruz kalmadaki artıĢ sebebiyle de kansere yakalanan insanların sayısında mutlak bir artıĢın 
olduğu aĢikârdır. Örneğin; sigara içmenin akciğer kanseri üzerindeki etkileri 20. yüzyılın 
baĢlarında çok nadir görülen bir kanser türünü bir yüzyıl sonra birçok toplumda en sık görülen 
kanser haline getirmekte büyük rol oynamıĢtır. 

 

1.4 Kanserin Önemi 
Halk sağlığı açısından en önemli hastalıklar; en sık görülen, en sık sakat bırakan ve en 

çok öldüren hastalıklardır. Bu açıdan bakıldığında; 
2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken, 2030 

yılında; 27 milyon insanın kansere yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser 
nedeniyle yitireceği ve 75 milyon insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. 
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Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de 0-1 yaĢ grubu hariç tutulursa ölüm 
nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile 
olmaktadır. 

Görülme sıklığı ve yüksek ölüm oranına ek olarak uzun süreli bir hastalık olması 
nedeniyle oluĢturduğu iĢgücü kaybı, topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yükü daha da 
arttırmaktadır. 

Ayrıca, kanser tetkik ve tedavilerinin pahalı yöntemler olması da bireye getirdiği yük 
yanısıra devlete de önemli bir yük getirmektedir. Bunun yanısıra kanıtlanmamıĢ yöntemlerin 
kanser tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ ülkelerde bile önemli bir sorun olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Böyle yöntemleri tercih eden hastalar ya gerçek kanser tedavisini alamadan 
ölmekte ya da gerçek tedaviye daha geç baĢlamakta ve tedavi kimi zaman güç kimi zaman da 
imkânsız bir hale gelmektedir. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 

 

1.5 Kanser Yapan Etkenler: Kanserojen ve Ko-Kanserojen 
―Kanserojen (karsinojen)‖  terimi genellikle insanlarda yaĢ bazında kanser insidansını 

artıran bir madde, karıĢım ya da maruziyete atıfta bulunur. Kokanserojen ise; tek baĢına normal 
hücrenin kanserojenik yapıya dönüĢümüne sebep olmamakla birlikte kanserojenik etkili diğer 
etmenlerle birlikte kanser oluĢumunda rol oynayan maddelerdir. Ko-kanserojen terimi, genelde 
kendi baĢlarına kanserojenik olamayan maddeleri tanımlamak için kullanılır. Bir kimyasal madde, 
tek baĢına kanserojen olmasa da baĢka bir madde ile etkileĢerek kokanserojenik etki gösterebilir.  

Kanserojen tespiti; insanlarda epidemiyolojik çalıĢmaların, denek hayvanlarında uzun 
vadeli biyotahlillerin ve mekanizmaya dair veriler ile diğer ilgili bilgilerin bilimsel 
değerlendirmesini temel alan bir faaliyettir. Dolayısıyla, kanserojenlerin tespiti oldukça zor ve 
uzun takip gerektiren bilimsel bir süreçtir. Her bir veri kaynağı genel değerlendirmede ayrı bir rol 
oynar. Ġnsanlarda kanserojen risklerin değerlendirmesi üzerine uluslararası kanser araĢtırmaları 
ajansı olan IARC (International Agency on Research of Cancer) tarafından düzenli aralıklarla 
kanserojen monografları çıkarılmaktadır. Bu monograflarda; mevcut bilimsel verilere göre 
kanserojenik maddeler 4 ana grupta incelenir. Grup I‘de insanlar için kesin kanserojen madde 
(karıĢım) ya da maruz kalım durumları. Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser 
yapıcı özellik bakımından ―yeterli kanıt‖  vardır. Grup II‘de muhtemel kanserojen madde (karıĢım), 
ya da maruz kalım durumları ile Ģüpheli kanserojen maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım 
durumları yer almaktadır. Bu maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından yeterli 
kanıt yoktur, ancak bu konuda zayıf bazı ipuçları vardır. Grup III‘de ise; insanlar için kanserojenik 
olarak sınıflandırılamayan maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım durumları yer almaktadır. Bu 
gruptaki maddeler, Grup I ve Grup II‘de yer almayan maddelerdir ve bu maddelerin kanser 
oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler elde edilmekle birlikte bu 
konudaki bilgiler çeliĢkilidir. Grup IV‘de çalıĢmalar sonucunda insanda kanser meydana getirme 
özelliği bakımından herhangi kanıt bulunamamıĢ olan maddeler yer almaktadır.  

 

1.6 Sigara ve Kanser 
 Tütün kullanımı önlenebilir ölüm ve hastalık nedenlerinden biridir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri tütün kullanımına bağlı ölümün dünyada ikinci sırada geldiğini 
göstermektedir. Dünyada 15 yaĢ üstü nüfusun yaklaĢık üçte biri sigara içmektedir. Sigara içenlerin 
çoğunun da geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı bildirilmiĢtir. Türkiye‘de 15 yaĢ üstü nüfusta 
erkeklerin yaklaĢık % 45‘ i, kadınların yaklaĢık % 15‘ i sigara içmektedir. 

Tütün içimi 13 farklı kansere neden olmaktadır: Akciğer, ağız boĢluğu, geniz ve sinüsler, 
yutak, gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas, karaciğer, idrar torbası, böbrek, serviks uteri ve 
miyeloid lösemi.  
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Akciğer kanseri sigaranın neden olduğu tüm kanserler arasında sigarayla 
iliĢkilendirilebilen en yüksek orana rastlanan kanser türüdür. Sigara içme süresi içicilerde artan 
kanser riskinin en önemli belirleyicisidir ve bu risk içilen sigara adedi ile orantılı olarak 
artmaktadır. Tütün içimi tüm histolojik akciğer kanseri risklerini artırmaktadır. 

Yakın zamanda gerçekleĢtirilen sigara ve kanser meta-analizlerinden elde edilen 
tahminler ikna edici bir biçimde erkek ve kadınlarda sigara ile iliĢkilendirilen kanser risklerinde 
benzerlik göstermektedir. 

Tütün dumanı içerdiği polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve tütüne özel nitrozaminlerle 
(örneğin NKK) insanlarda en yaygın kanserojendir. Sigara içme yoluyla kanserojenlerin nefes 
yolundaki epitel hücrelere kronik biçimde tatbiki, azalan metabolik detoksifikasyon halinde 
moleküler lezyonlara yol açabilir, onarım kabiliyetini azaltabilir, hücresel savunma 
mekanizmalarını aĢarak akciğer kanserine yol açabilir. 

Dünya genelinde takriben 1.3 milyar insan sigara içmektedir ve bu da tütünü önlenebilir 
hastalık ve ölüm nedenleri arasında ön sıralara koymaktadır.  

Tütün yasağına yönelik kanunlar ülkemizde de vardır ve MPOWER kriterleri ve istekleri 
konusunda iyi bir noktada bulunulmaktadır. 

Tütün kontrolü hedefinin baĢarılı olabilmesi için uluslararası birliklerin ve kurumların 
koordineli desteğinin yanısıra ülke bazındaki devlet kurumlarının, akademik kuruluĢların, 
profesyonel birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin de koordineli bir yapıda çalıĢması 
gerekmektedir. 

 

1.7 Enfeksiyon ve Kanser 
Dünya genelinde kanserlerin takriben % 15-20'si enfeksiyon yapıcı ajanlara 

bağlanabilinir. Bu oran kaynakları düĢük seviyedeki ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere oranla daha 
yüksektir. 

Belirli enfeksiyon yapıcı ajanların insanlarda tetiklediği yaygın kanserler arasında; 
hepatit B virüsü (HBV) ile veya hepatit C virüsü (HCV) ile iliĢkilendirilebilen karaciğer kanseri, 
insan papilloma virüsü ile iliĢkili rahim ağzı kanseri veya diğer kanserler, epstein-sarr virüsü 
(EBV) ile iliĢkili lenfomalar ve diğer kanserler, insan T hücresi virüsü (HTLV) ile iliĢkilendirilen 
lösemi, insan herpes virüsü 8 (HHV8) ile iliĢkilendirilen kaposi sarkomu, helicobacter pylori (H. 
pylori) ile iliĢkilendirilen mide kanseri ve schistosoma haematobium ile iliĢkilendirilen idrar yolu 
kanseri sayılabilir. 

HPV, EBV, HTLV1 ve HHV8 karsinogenezde hücresel dönüĢümü hücre döngüsünün, 
telomer/telomeraz sisteminin, hücre ölümünün ve diğer hücresel süreçlerin düzenlenmesini 
değiĢtirerek hızlandıran onkoproteini kodlayarak doğrudan bir rol oynarlar. 

HBV, HCV ve H. pylori gibi diğer enfeksiyon yapıcı ajanlar dolaylı bir rol oynamakta 
ve kronik bir iltihabı tetikleyerek doku nekrozunu ve yenilenmesine neden olmaktadır. HIV de 
dolaylı bir rol oynar ve diğer onkojenik enfeksiyonlara bağıĢıklığı azaltmak suretiyle kanser riski 
üzerindeki etkisini gösterir. 

Son yirmi yılda kanserle iliĢkili enfeksiyon ajanlarına iliĢkin çeĢitli stratejiler 
geliĢtirilmiĢtir. Bunlar H. pylori'ye karĢı antibiyotik tedavisi ve HBV ile HPV'ye karĢı iki önleyici 
aĢıdır.  

Hepatit B insidansının azaltılması için eriĢkin yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin 
yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, eriĢkin bağıĢıklanmasında farkındalığın 
artırılması, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk gruplarının geniĢletilmesi 
gerekmektedir. AĢılanması gerekli ikinci yaĢ grubu adölesan çağıdır. Adolesan çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi ve ilköğretim çağı yakalama kampanyalarının 
sürdürülmesi stratejiyi gerçekleĢtirecek diğer etkinlikler olmalıdır. Bebeklik çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi üzere GBP (GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı) 
kapsamında primer immunizasyonun tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde Hepatit 
B ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir.  
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Ülkemizde 30 yaĢ üzeri kadınlarda HPV prevalansı % 4-5 arasındadır. Ancak son 
yıllarda bazı üniversitelerimizce yürütülen çalıĢmalarda 30 yaĢ üzeri kadınlarda % 20 gibi oldukça 
yüksek oranlar saptanmıĢtır. Bu anlamda ülkemizde yeni nesillerde değiĢen cinsel aktiviteye bağlı 
olarak HPV prevalansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer oranlara yükselebilme riski vardır 
ve dikkatli olunmalıdır. ġu an için servikal kanser sıklığı az olsa da, gelecekte bizleri bekleyen bu 
risk nedeni ile hem servikal kanser taramalarına devam edilmeli hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda 
rutin HPV aĢılamalarına geçilmesi tartıĢılmalıdır. 

KSDB ve HPV tarama testleri ilgili literatürleri yakın takip etmekte, HPV taramaları ile 
ilgili pilot çalıĢmalar yürütmektedir. Yeterli bilimsel veriler ile beraber ülkemiz Ģartlarında maliyet 
etkin bir tablo oluĢması halinde KETEM‘ lerde rutin HPV taramaları gelecekte önerilebilir. 

HPV enfeksiyonu ile mücadelede hedefe ulaĢmak için eriĢkin yaĢ grubuna yönelik 
strateji farkındalığın artırılmasıdır. Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli 
grupların eğitimi amaca yönelik etkinlikler olacaktır.  

Ayrıca enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi 
için, sağlık personeline güvenli enjeksiyon uygulama becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. 
Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, güvenli enjektör atık kutularının uygun 
bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin 
sağlanması uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

 
1.8 Alkol ve Kanser 
Alkol içimi, madde bağımlılığı dıĢında, kanser, yaralanmalar, ruhsal ve davranıĢsal hastalıklar, 

gastrointestinal rahatsızlıklar, kalp damar hastalıkları, immünolojik bozukluklar, akciğer hastalıkları, kas ve 
iskelet sistemi rahatsızlıkları, düĢük doğum ağırlığı ve artmıĢ düĢük riskini içeren üreme ile ilgili 
bozukluklar ve doğum öncesi hasarlar gibi 60 değiĢik hastalık ve rahatsızlığa neden olmaktadır.  

Alkolle bağlantılı ölümlerin; bütün ölümlerin % 3,2'sini temsil ettiği belirtilmektedir.  
Alkol içimi, insanlarda bilinen en önemli kanser sebeplerinden biridir. Alkol tüketen kiĢilerde 

ağız, boğaz, karaciğer, gırtlak, yemek borusu kanseri riski yüksektir. Meme kanserini arttırdığına dair 
kanıtlar da vardır. Alkol alan kiĢilerin sigara tüketiyor olmalarının bazı ağız ve boğaz kanserlerinin riskini 
daha da yükselttiği belirtilmektedir. Aflatoksin dıĢında baĢka hiçbir beslenme faktörünün kanserojen etkisi 
hakkında bu derecede güçlü ve tutarlı kanıt bulunmamaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi alkol 
alımının yüksek olduğu bazı topluluklarda, alkol-bağlantılı kanser (ve alkol-bağlantılı diğer hastalıkların) 
yükü ciddi boyutlardadır. 

Ülkemizde kayıt dıĢı alkol tüketiminin fazla olduğu düĢünülmektedir. Mevcut veriler ile 
Türkiye‘de alkol tüketimi çok ciddi oranlarda görülmese de, gelecekde kanser yükü açısından önemli bir 
sorun teĢkil edebilecektir. Belirtilen nedenlerle, alkolün zararlı etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 
toplumun bilinçlendirilmesine yönelik projelerin uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
1.9 Diyet, Obezite,  Fiziksel Aktivite ve Kanser 
Bireylerin günlük enerji (kalori) ihtiyacı  yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 

özelliklere, hastalık durumuna (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaĢlı, iĢçi, sporcu, kalp-
damar, Ģeker, vb. hasta) göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak 
uzun süre yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için besleyici değerleri açısından 4 grup altında 
toplanan gıdalardan (Et, Yumurta ve Kurubaklagiller /Süt ve Süt Ürünleri/ Taze Sebze ve 
Meyveler / Ekmek ve Tahıl Ürünleri), vücut için gerekli olan besin ögelerinin her birinden 
(protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su) günde 3 ana, 2 veya 3 ara öğün olmak 
üzere, yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre obezite; sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında 
anormal ve aĢırı miktarda yağ birikmesidir. Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre 
(kg/m2) yapılmaktadır. BKĠ değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar obez  (ĢiĢman) olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılında yapılan bir projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar 
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yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon 
çocuğun da aĢırı kilolu olduğu belirtilmektedir.  

2015 yılında Dünya‘da yaklaĢık 2.3 milyar yetiĢkinin aĢırı kilolu ve 700 milyon‘dan 
fazla kiĢinin de obez olacağı tahmin edilmektedir. Harcanandan daha fazla enerji alımı ve/veya 
fiziksel aktivitenin az veya çok az oluĢu obezite ile yakından iliĢkilidir.  

Fazla kilolu olmak kanser riski ile ilgili iliĢkilendirilen önemli yaĢam faktörlerindendir. 
Kadınlarda meme kanseri (ileri yaĢlardaki kadınlar), endometriyal kanser ve karaciğer, kolon ve 
yemek borusu kanserleri ile obezite arasında bir iliĢki vardır. Obezite ve fiziksel aktivitenin 
olmaması kolon, endometriyal, böbrek ve yemek borusu kanserlerinin % 30‘u ile 
iliĢkilendirilmiĢtir. Ġleri yaĢtaki kadınlardaki meme kanserininde % 30‘u için aynı durum söz 
konusudur. Günde 30 dakika olacak Ģekilde haftanın birçok gününde egzersiz yapma (bu egzersiz 
30 dakika normal tempoda yürüyüĢ yapmak ile de olabilir) bile tek baĢına meme ve kolon kanseri 
riskini düĢürebilir. YaĢı 20 ve üzerinde olan yetiĢkinler için beden kitle indeksi değerinin 25‘ in 
altında olması amaçtır.  

DSÖ verilerine göre, ne yazık ki ülkemiz gerek dünya ülkeleri arasında gerekse AB 
ülkeleri arasında kilolu nüfus oranı en yüksek ülkelerden biridir. Bu nedenle obezite mücadelesi 
kanser önleme konusunda ülkemizin en önemli sağlık stratejilerinden birisi olmalıdır ve Sağlık 
Bakanlığının baĢlatmıĢ olduğu Obezite Kontrol Programı her yönü ile desteklenmeli ve takip 
edilmelidir. 

 

1.10 Kanser Epidemiyolojisinde Ailesel Kanserlerin Rolü 
Kanser oluĢumunda, çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup, etkin bir kanser kontrol 

politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte incelenmesi gerekir. 
Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün incelenmesinin 
üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ olduğu, elde edilen bulguların toplum düzeyine 
taĢınamamıĢ bulunduğu gözlemlenmektedir. Bunun ana nedenlerine yönelik yapılması gereken 
çalıĢmalar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir:  
1- Kanser için risk oluĢturacak bölgesel çevre risk haritaları ülkemiz için geliĢtirilmelidir.  
2- Kanser kontrolünde saptanan ―çevresel etkenleri kontrol etmek genetik nedenleri kontrol etmekten 

daha etkin çözümler üretebilir‖ inancı kırılmalıdır. 
3- Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler konularında gerekli 

bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilerek kanser yatkınlık ya da direnç genleri tanımlanmasına 
çalıĢılmalıdır.  

4- Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı edilmesine neden 
olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmalara ağırlık verilebilmesi için gerekli bütçelerin sağlanması 
konusunda gayret sarf edilmelidir. 

5- Ailesel/bölgesel kanser birikimlerini saptamaya yönelik kanser kayıt sistemleri tasarlanmalı ve 
geliĢtirilmelidir.  

6- Kamusal ihtiyaçlara yönelik toplum tabanlı genetik çalıĢmaları desteklenmelidir. Bu tür 
çalıĢmalarda kamusal kurumların (KSDB ya da olası bir Onkoloji Enstitüsü) yetkili ve mali olarak 
etkin bir duruma getirilmeleri önemlidir. 

Ülkemizde, genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, semptom öncesi tedavi ve 
bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetilerinin kanser konusunda da verilmesi konusunda 
çalıĢılmalıdır.  

 
1.11 Radyasyon ve Kanser 

 Ġonize Radyasyon 
Parçacık veya elektromanyetik dalga formundaki radyasyon etkileĢtiği atomların 

elektronlarını koparacak kadar yeterli enerjiye sahipse atomlar yüklü hale gelir ve iyonlaĢmıĢ olur. Bu da 
iyonlaĢtırıcı radyasyon olarak adlandırılır. EtkileĢim sonucunda oluĢan iyonlar, hücrelere hasar veren 
kimyasal değiĢimlere neden olabilecek kapasitedirler. Parçacık veya elektromanyetik formdaki 
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radyasyon, etkileĢtiği atomları iyonlaĢtırmada yeterli enerjiye sahip değilse iyonlaĢtırıcı olmayan 
(noniyonizan) radyasyon olarak adlandırılır. 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kalmak kaçınılmazdır. Ġnsanlar hem X ıĢınlarına hem de gama 
ıĢınlarına doğal kaynaklardan (kozmik radyasyon ve taĢta ve toprakta bulunan radyoaktivite dâhil) ve 
tipik olarak daha düĢük oranda da olsa insan yapımı kaynaklardan maruz kalırlar. 

Ġnsanların iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kaldıklarında oluĢabilecek etkiler ise Ģu Ģekilde 
sınıflandırılmıĢtır:  

1. Erken etkiler; radyasyona maruz kalınır kalınmaz oluĢan etkilerdir ve deterministik (belirli) 
etkiler olarak adlandırılır. 

2. GecikmiĢ etkiler; etkileri yıllar sonra açığa çıkar ve stokastik (olası) etkiler olarak 
adlandırılır. 

Deterministik etkiyle sonuçlanan radyasyon ıĢınlanmasının eĢik doz seviyesi insanlar için 
yaklaĢık 250 mSv civarındadır. Bu eĢik dozun üstünde, doz miktarlarına bağlı olarak farklı biyolojik 
reaksiyonlar oluĢmaktadır. Doz miktarı arttıkça etkilerin Ģiddeti de artmaktadır. Neyse ki yüksek dozda 
radyasyon ıĢınlanması olan kazalar oldukça azdır ve yüksek dozda radyasyon almıĢ kiĢiler için tıbbi 
tedavi imkânları oldukça geliĢmiĢtir ve geliĢmeye de devam etmektedir.  

Stokastik etkilerin kesin olarak oluĢması söz konusu değildir, fakat ıĢınlanma miktarı arttıkça 
oluĢum olasılığı da artmaktadır. Stokastik etkilerin en önemli çeĢidi kanserdir (lösemi-kan kanseri). 
Teorik olarak üreme hücreleri ıĢınlamaya maruz kaldığında genetik bozukluklar olabilir. Ancak, 
HiroĢima, Nagasaki ve Çernobil‘de meydana gelen olaylar sonrası hayatta kalan insanlar üzerinde 
yapılan çalıĢmalarda herhangi bir genetik bozukluk gözlenmemiĢtir. 

Çernobil nükleer kazasının ardından 20 yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir ve 2065 yılına kadar bu 
kaza nedeniyle Avrupa‘da 16.000 tiroid kanseri vakası ve 28.000 baĢka kanser vakası olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu tamamen matematiksel yaklaĢımla beklenen bir değer olup, bu kadar kiĢinin kanser 
olacağı anlamını kesinlikle taĢımamakla beraber, modellemenin doğru olduğu varsayıldığında bile 
2065‘e kadar meydana gelebilecek kanserlerin çok azının Çernobil‘e bağlı olacağı hesaplanmaktadır. 

Bu tahminler büyük oranda belirsiz olsalar da Çernobil kazasının olası etkisinin mertebesinin 
bir göstergesidir. Bugüne kadar görülmüĢ en büyük radyolojik kazanın neden olduğu kanser yükünün 
ulusal kanser istatistiklerinin izlenmesi yoluyla tespit edilebilmesi olası değildir. Gerçekten de 
Avrupa‘da kanser insidansı ve mortalitesinin zaman trendlerinin analiz sonuçları, Ģu anda en çok 
kontamine olan bölgelerde tiroit kanseri dıĢında, kanser oranında Çernobil kazasında ortaya çıkan 
radyasyona açıkça atfedilebilir herhangi bir artıĢ gösterilmemektedir. 

Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(IAEA) ve benzeri çeĢitli bağımsız kuruluĢlar, iyonlaĢtırıcı radyasyondan korunma ile ilgili olarak elli 
yıldan fazla bir süreden beri tavsiye niteliğinde yayınlar yapmaktadırlar. Bu tavsiyelerin yaptırım gücü 
olmamasına rağmen, ülkeler bu tavsiyeleri kendi koĢullarına göre uyarlar ve yürürlüğe koyarlar.  

Radyasyondan korunmanın amacı, yararlı ıĢınlanmalara izin verirken radyasyonun potansiyel 
zararlı etkilerine karĢı insanların korunmasıdır. 

 

 GüneĢ IĢıkları ve Ultraviyole Radyasyon 
GüneĢ ıĢığı en önemli ultraviyole ıĢın yayma kaynağıdır ve örneğin Kafkasya kökenli 

Avustralyalılar gibi, yüksek oranda günıĢığına maruz kalan açık tenli halkın yaĢadığı yerlerde 
çeĢitli türlerde cilt kanserlerine neden olmaktadır. 

GüneĢ ıĢığı skuamöz ve bazal hücre kanserlerinin ve kutanöz melanomanın sebebi olarak 
görülmektedir. 

Genetik olarak belirlenen güneĢ ıĢığına duyarlılık güneĢ yanıklarına eğilimli olma, zayıf 
bronzlaĢma yeteneği ve kızıl saç ve çillerle iliĢkilendirilmektedir. 

Yapay ultraviyole ıĢıması kaynakları kapalı mekânda bronzlaĢma amacıyla ultraviyole 
lambası kullanımı Ģeklinde pek çok ülkede yaygınlaĢmıĢtır. Kapalı mekânda bronzlaĢma iĢlemine 
30 yaĢından önce baĢlandığında, kutanöz melanom ve skuamoz hücre kanserleri riski artıĢı ile 
iliĢkilendirilmektedir. 
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GüneĢten korunma gölgede durma, giysiler ve Ģapka giyilmesine dayalı olmalıdır. GüneĢ 
koruyucular sadece vücudun giysi veya Ģapka ile korunamayan bölgelerine uygulanmalıdır. 

GüneĢe fazlaca maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Bu husus özellikle çocuk 
ve ergenleri korumak için önemlidir. GüneĢte yanmaya meyilli kiĢiler için yaĢam boyunca aktif 
koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Cilt kanseri münhasıran değilse bile çoğunlukla beyaz derili insanlarda görülen bir 
hastalıktır. Ġnsidansı açık tenli insanların ultraviyole ıĢığa daha fazla maruz kaldığı Avustralya gibi 
yerlerde en yüksek düzeye ulaĢmaktadır. Cilt kanserlerinin en baĢta gelen çevresel nedeni güneĢe 
maruz kalmaktır ve ultraviyole ıĢığın güneĢ tayfının cilt kanseri görülmesiyle ilgili bileĢenini 
temsil ettiği düĢünülmektedir. Suni güneĢ ıĢığı kaynakları, örneğin güneĢ yatakları ve güneĢ 
lambalarına maruziyetin melanom riskini de artırdığı bilinmekte ve bu etki özellikle bu maruziyet 
gençlikte ya da erken eriĢkinlikte baĢladığında daha da belirgin hale gelmektedir. 

 

 Elektromanyetik Radyasyon ve Cep Telefonları 
Elektrik enerjisi iletimiyle üretilen düĢük frekanslı elektromanyetik alanlar çocukluk 

dönemi lösemisi riski artıĢı ile iliĢkilendirilmiĢtir ama bulgular kesin değildir. Bu iliĢki gerçek olsa 
da aĢırı vakaların sayısı muhtemelen çok az olacaktır. 

Mobil telefonların yaydığı elektromanyetik dalga maruziyeti birçok çalıĢmada 
araĢtırılmıĢtır. Mobil/cep telefonlarının uzun süreli ve yoğun kullanımı orta derecede gliyoma, 
parotid bezi tümörleri ve akustik nöroma riski artıĢı ile iliĢkilendirilebilir, fakat bulgular 
tartıĢmalıdır ve bu çalıĢmalarda yanlılık ortadan kaldırılamamaktadır. 

Radyo frekansı ile ilgili olarak mevcut bilgiler mobil telefon kullanımı ile bağlantılı 
herhangi bir beyin kanseri aĢırı riskini ve diğer neoplazma risklerini göstermemektedir. 

ELF alanları ile ilgili olarak mevcut bilgiler, toplumun çoğu tarafından (>% 99) 
karĢılaĢılması olası maruziyet seviyelerinde tüm (çocukluk dönemi) lösemi ve diğer kanserlerde 
aĢırı artıĢ riskinin göz ardı edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bugüne kadar ELF alanları ve lösemi veya diğer kanser türleri riski arasında olası bir 
iliĢki olduğunu gösteren ikna edici biyolojik veya biyofiziksel bir destek yoktur. 

Uzun yılardır yapılan çalıĢmalar birçok farklı bulguyu ortaya koymuĢ ama kesin bir etki 
ile ilgili bir sonuç elde edilememiĢtir. Uluslararası alanda çeĢitli konularda araĢtırmalar yapan bazı 
kuruluĢların araĢtırmalarında özetle, geniĢ halk sağlığını ilgilendiren bu konuda yapılan 
çalıĢmaların sonuçlarına göre cep telefonu ve baz istasyonları çevresinde yaĢayanların kanser 
olduğuna iliĢkin bir bulguya rastlanmadığı belirtilmiĢtir. Bu konu ile ilgili bir bulgu bulunamayan 
bazı araĢtırmalar Ģöyledir: 
 

a. New England Journal of Medicine, 2001 Cellular telephone use and brain Tumors 
b. Journal of the National Cancer Institute, 2001 Cellular telephones and cancer  
c. Journal of the National Cancer Institute, 2006 Cellular telephones use and cancer risk 
d. British Medical Journal, 2006 Mobile phone use and risk of glioma in adults 
e. Avropean Journal of Cancer Prevention, 2007 Use of mobile phones in Norway and risk of 

intracranial tumours 
f. British Journal of Cancer, 2008 Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic 

field and brain tumour: A case-control study 
g. Interphone, 2010 Dünyanın en geniĢ kapsamlı araĢtırmasını yürüten Interphone ÇalıĢma Grubu 

(Interphone Study Group) raporunun sonuçları açıklandı. Interphone‘un 10 yıldır 13 ülkede 30 
yaĢ üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleĢtirdiği araĢtırmanın ara raporunda cep 
telefonlarının kansere yol açtığına iliĢkin kesin bir sonuca varılmadığı belirtiliyor. 

h. National Cancer Institute, Bethesda  2008 değerlendirmesinde, baz istasyonları ve mobile 
telefonların dramatik yaygınlaĢması ve kullanılmasında dramatik artıĢ olmasına rağmen 1975-
2005 yılları arasında yaĢ grupları ile birlikte beyin ve sinir sistemi tümörlerinde artıĢ olmadığı 
değerlendirmesi yapılmıĢtır. 
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i. American Journal of Epidemiology, 2004 Cellular telephone use and acoustic navroma 
j. British Journal of Cancer, 2005 Mobile phone use and risk of acoustic navroma, Results of the 

Interphone case-control study in the five North Avropean countries 
k. Navrology, 2005 Cellular telephones and risk for brain tumors: A population-based incident 

case-control study 
l. American Journal of Epidemiology, 2005 Long-term mobile phone use and brain tumor risk 

Bu alanlarda kısa süreli (akut) vücutta oluĢabilecek sıcaklık artıĢını göz önüne alarak 
belirlenen, diğer sağlık etkilerini göz önüne alan ve uzun süreli (kronik) maruziyete iliĢkin ulusal 
ve uluslararası standartlar dünyada henüz oluĢturulmamıĢtır. Yapılan deneysel çalıĢmalar kısa 
süreli maruziyette bir etki gözlenmese dahi maruziyetin uzaması sonucunda önemli etkilerin ortaya 
çıkabileceğini ileri sürmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde baz istasyonlarında olduğu gibi 
yıllar boyunca bu alanlara maruz kalan kiĢilerde söz konusu alanların sağlık açısından ne etki 
yapacağı henüz bilinmemektedir.  

Bugün birçok ülkede EM alanların ileride görülebilecek olası zararlarına karĢın ― Ġhtiyat 
Ġlkesi" kuralının uygulanması benimsenmiĢtir. 

Ülkemizde EM alanlarından halkı ve çalıĢanları korumaya yönelik oluĢturulacak yasa, 
yönetmelik ve uygulamalarda ihtiyat ilkesinin göz önüne alınması/alınmaya devam edilmesi 
gerekliliği ilkesiyle, 2001 yılında çıkartılan Yönetmelik ile ve Yönetmelikte uygulanan ihtiyati 
tedbirlerle Avrupa Birliği‘nin de ötesinde çok daha katı standart değer uygulanmaktadır. Örneğin 
Avrupa Birliği‘ne üye ülkelerde GSM 900 için elektrik alan Ģiddet değeri, E= 41 V/m olarak kabul 
edilmiĢken, ülkemizde bu değer E= 10 V/m olarak 10 yıldır uygulanmaktadır. 

Ülkemizde, ortam olarak; baĢta 18 Avrupa ülkesi olmak üzere dünyada en az 42 ülkenin 
kabul ettiği Uluslararası ĠyonlaĢtırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP)‘nun 
belirlediği değerler kabul edilmiĢ, ancak bunun yanısıra ihtiyati tedbir olarak cihaz baĢına bu 
değerin ¼‘ü uygulamaya alınmıĢtır.  

 Baz istasyonlarının kurulma ve iĢletilmesi esnasında iĢletmeciler tarafından uygulanacak 
hükümler 2001 yılında çıkartılan ve daha sonra 16.05.2009 tarihinde yeniden yayımlanan 
Yönetmelik ile belirlenmiĢtir. Bilimsel gerçekler doğrultusunda ihtiyaç duyulması durumunda 
gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir. 

Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda herkesin sorumluluğu olmalıdır. 
ġimdiye dek yapılmıĢ olan elektromanyetik alanların sağlık ve biyolojik etkileri araĢtırmaları 
hakkında toplumun tüm kesimlerinden etkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak 
araĢtırmalara da gerekli destekler verilmelidir ki, toplum araĢtırma sonuçlarına göre ikna olabilsin 
ve konu hakkında bilgi ve güven sahibi olsun.  

Yüksek Gerilim Hattı (YGH) ve trafolardan kaynaklı EM alanların IARC tarafından 2B 
sınıfı kanserojen ilan edilmiĢ olması nedeniyle YGH altında ve yakınındaki yerleĢim birimlerinin 
tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu önlem 
Devlet Planlama TeĢkilatının 2007-2013 yılları için hazırladığı 9. Kalkınma Planı Çevre Özel 
Ġhtisas Komisyon Raporu ve Avrupa Birliği Elektrik Ġletim Koordinasyon Birliği (UCTE) 
direktiflerince de önerilmektedir. 

 
1.12 Çevresel Faktörler ve Kanser 
Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 

kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
göre bu değer % 80‘dir) iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtırmalar, çevresel faktörler arasında 
olan sigara kullanımı, alkol içiminin varlığı ve gıda, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz ajanlar 
ile hava, su ve toprakta bulunabilen maddelere maruz kalma ile kanser arasında bir iliĢkili 
olduğunu göstermektedir. Yine, kanser nedeniyle ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin 
değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam Ģeklinin değiĢtirilmesiyle birlikte bu etkilerin ortadan 
kaldırılabileceğini veya en az düzeye düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır.  
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Bu nedenle, kanserle mücadelede önlenebilir nitelikte olan çevresel etmenlerin 
azaltılması önemlidir. Bu alandaki ilk sorumluluk, çevresel etmenlerin kontrolünden sorumlu olan 
resmi otoritelere düĢmektedir.  

Çevresel etmenlerle ilgili sorumluluklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birden fazla 
bakanlığın yetkisi dahilindedir. Ülkemizde, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde mevzuatın 
günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellendiği bilinmektedir. Ancak, bu otoriteler, görevli 
oldukları alandaki tehlikelerin önlenmesini teminen, mevcut düzenlemelerin uygulamalarını 
yerinde kontrol etmek ve denetlemek üzere yeterli altyapıya ve uzmana sahip olmalı ve çok yıllık 
denetim programları ile potansiyel tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdırlar.  

 

1.13 Gıda Kaynaklı Riskler ve Denetim Sistemleri 
i.Gıda Kaynaklı Riskler 
Ġnsanların sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri 

gereklidir. Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 
getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken güvenilir gıdaya ulaĢmak da önemlidir. Gıda maddesi, 
doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok ögenin yanısıra, sağlığa risk unsuru 
olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel gıda güvenliği endiĢelerini; ―mikrobiyolojik 
tehlikeler‖ , ―kimyasal tehlikeler‖ , ―gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi‖ , ―yeni 
teknolojiler‖ , ―ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  baĢlıkları altında 
sınıflandırmıĢtır.  

Gıda güvenliği açısından önemli olan biyolojik tehlikeler; bakteriyel, fungal, viral ve 
paraziter etkenler nedeniyle oluĢabilir. Ġntensif yetiĢtirme programlarının uygulanmasıyla, bu 
tehlikeler içerisinde yer alan hayvansal gıdalardan insana geçmesi muhtemel zoonotik ajanlara 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan hastalıklar özellikle dikkat edilen bir konu haline gelmiĢtir. 
Ġnsan ve hayvan sağlığı için büyük sağlık sorunları oluĢturan zoonotik hastalıklar, geliĢmiĢ 
ülkelerde uygulanan eradikasyon programlarıyla kontrol altına alınmıĢ ve bazılarının (tüberküloz 
ve bruselloz) tamamen ortadan kaldırılması sağlanmıĢ veya yalnızca sporadik olgular düzeyine 
indirilmiĢtir. Ancak ülkemizde adı geçen hastalıklar halen güncelliğini koruyan hastalıklardandır.   

Gıda kaynaklı kimyasal tehlikeler kapsamında; hayvancılıkta ve bitkisel üretimde verimi 
arttırmak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan veteriner ve zirai ilaç kalıntıları ile çevresel 
kaynaklardan bulaĢan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya gıda iĢleme aĢamalarında 
oluĢan polisiklik aromatik hidrokarbon bileĢikleri, nitrozaminler, ambalaj materyalinden kaynaklı 
polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdaların yapısındaki doğal toksik bileĢenler ve 
alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne alınması gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, 
gıda katkı maddelerinin tekniğine uygun olarak kullanılması ve öngörülen dozlarda sadece izin 
verilen gıdalara uygulanmasının kontrolü büyük öneme sahiptir. Bunların dıĢında gıda üretimi 
sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi kirletmeyecek Ģekilde kontrolü ve ortamdan 
uzaklaĢtırılması da gıda güvenliği ve çevre hijyeni açısından büyük önem taĢımaktadır. 

GeliĢen teknolojiyle doğru orantılı olarak üretimde kimyasalların kullanım oranı 
artmaktadır.  Sanayi artık ve atıkları çevre kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Böylece gıda 
hammaddelerinin çevre kirliliğine bağlı olarak yapıya istenmeden giren ya da insan eli ile katılan 
maddelerden kaynaklanan kontaminant (bulaĢ) ve kalıntı yükü artmaktadır.  

Bu maddelerle ilgili koruma düzeylerinin belirlenmesindeki karar çok yönlü risk analiz 
prosedürleri izlenerek verilmekte ve uluslararası düzeyde belirlenmiĢ olan değerler ulusal 
mevzuata taĢınmaktadır. Ülkemizdeki koruma seviyelerinin belirlenmesinde Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı yetkilidir.  AB ile uyum sürecinde olmamız nedeniyle bu maddeler için yasal sınırların 
belirlenmesinde Birlik değerleri esas alınmaktadır. 

Gıda kaynaklı risklerden özellikle proses kontaminatları, kalıntı ve kontaminantlar ile 
gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler insanlarda oluĢan kanser vakaları ile 
iliĢkilendirilmektedir. 
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GeliĢmiĢ ülkeler, gıda kaynaklı risk etmenlerinin gıdalarla alım miktarlarını sürekli 
kontrol altında tutmak üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok yıllık izleme programları oluĢturmakta 
ve yürütmektedirler. Ülkemizde de aflatoksin, ağır metal, pestisit baĢta olmak üzere belli riskler 
için çok yıllık kontrol planları oluĢturularak yürütülmektedir. Bu tip çalıĢmaların yapılmasında 
uygun altyapıya sahip olmak önemlidir. Ülkemizde bu alanla ilgili altyapının geliĢtirilmesi 
yönünde çalıĢmalar yürütülmekte olup, analizlerde kullanılmakta olan cihaz altyapısı 
geliĢtirilmiĢtir. Diğer yandan,  bu konuda yetkili bakanlıkta hem laboratuvar bazında hem denetim 
aĢamasında yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmadığı hususuna hem kamu tarafından hem de 
paydaĢlar tarafından iĢaret edilmektedir. Bu nedenle bu alandaki sorunların etkin olarak izlenerek 
kontrolünün gerçekleĢtirilebildiğinden  bahsedilmesi güçleĢmektedir.   

 

1.13.2. Dünyada ve Türkiye’de Gıda Denetim Sistemleri 
Gıda iĢi, kurallara uygun olarak üretim yapılmadığı ve potansiyel tehlikeler göz ardı 

edildiği takdirde birçok tehlikeyi beraberinde getirebilen üretim kollarındandır. Üstelik, gıda 
iĢletmelerinde üretilmekte olan gıda üretimi zincirinde halk sağlığını tehdit edebilecek muhtemel 
ihlallerin kamu tarafından sürekli kontrolü ve analiz edilmesi hem maliyet açısından çok yüksek 
olan hem de fiziki olarak uygulanması imkansız olan bir durumdur. Dolayısıyla, piyasaya 
güvenilir gıdanın arzında ―konu uzmanlığı‖  belirleyici role sahiptir. Toplum sağlığını doğrudan 
ilgilendiren gıda üretimi, muhafazası ve dağıtımı gıda iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılamayacak 
konulardandır. Bu alandaki düzenlemelerde tüm üretim basamaklarında gıda güvenliğinin, 
dolayısıyla halk sağlığının güvence altına alınabilmesi için geliĢmiĢ ülke örnekleri de dikkate 
alınarak, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin yeter sayıda olması ve etkinliği 
önemlidir. ―Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  Dünya Sağlık Örgütü‘nün 
küresel gıda güvenliği endiĢelerini açıklarken iĢaret ettiği temel konulardan biridir. GeliĢmiĢ 
ülkeler mevcut idari ve beĢeri kapasitelerini güçlü temellere oturmuĢtur. Her bir gıda maddesi ile 
ilgili tehlikeleri alanında uzman kurumları aracılığı ile belirlemektedirler. Sonrasında da potansiyel 
riske sahip gıdalara yönelik çok yıllık denetim programları ile riskleri sürekli izlemektedir. Yeni 
ortaya çıkan bir riskin varlığı durumunda ise; ihtiyati tedbir kurallarını uygulayan bu ülkeler, risk 
oluĢturabilecek gıdalarda daha sıkı denetim esasına dayanan, malın üretiminin veya ülkeye 
giriĢinin kısıtlanmasını da içeren çok daha sıkı tedbirleri kapsayan düzenlemeler sayesinde 
gecikmeksizin etkin yaptırımlar uygulayabilmektedirler. GeliĢmiĢ ülkelerde, düzenli olarak 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarla gıdalardan kaynaklanan infeksiyon ve intoksikasyonlara 
iliĢkin sağlıklı bir veri tabanı bulunmakta, epidemiyolojik ve bilimsel verilere dayanarak halk 
sağlığını korumaya yönelik oluĢturulan stratejilere dayalı olarak gıda güvenliği sistemleri 
geliĢtirilmektedir.  

Ülkemizde ise; bu alandaki düzenlemelerin uygulaması Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 
görev alanındadır. Ülkemizin gıda güvenliği sistemlerini inceleyen uluslararası kuruluĢların 
raporlarında ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf olduğu ve mevcut idari ve beĢeri 
kapasitenin güçlendirilerek geliĢtirilmesi gerektiği sürekli vurgulanmaktadır.  

Ülkemiz mevzuatına göre; Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda 
müdahale hakkına sahiptir. Gıda güvenliğinde gıda kaynaklı hastalıkların geri bildirimi çok önemli 
olmasına rağmen, gıda güvenliğinden sorumlu Bakanlık ile bu Bakanlık arasında etkin bir 
iletiĢimden bahsedilememektedir. Ulusal gıda güvenliği ve gıda güvenliği değerlendirme 
stratejilerinin geliĢtirilmesi konularında uluslararası kuruluĢlardan FAO ve WHO tarafından 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda Türkiye‘nin katılımının yetersiz olduğu belirtilmektedir. 
Global geliĢmelerden önemli düzeyde etkilenen gıda üretim ve kontrol sisteminde önemli sorunları 
olan Türkiye‘de gıdalardan kaynaklanan hastalıklar ile bu hastalıklara iliĢkin insan ve ekonomik 
kayıplara yönelik yeterli bir ağ ve veri tabanı da bulunmamaktadır.  

Bakanlığın piyasaya güvenli gıda arzını güvence altına alabilmesi için; % 80‘ ler 
düzeyinde olduğu belirtilen kayıt dıĢı iĢletmelerin denetiminin sisteme dahil edilme zorunluluğu ve 
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yeni mevzuatla gıda iĢletmelerinde konusunda eğitimli sorumlu yönetici uygulamasından 
vazgeçilmiĢ olması, halk sağlığını korumak üzere daha da sıkı denetim programları uygulamasını 
gerektirmektedir.  Bu sistemlerin uygulaması yeterli sayıda konu uzmanını gerektirmektedir. 
Ancak, Bakanlığın mevcut denetçi sayısı ile oluĢturulması gereken yeni denetim sistemlerinin 
etkin bir Ģekilde uygulanması mümkün görünmemektedir. Bu da Bakanlıkta konu uzmanlarının 
sayısının güvenilir gıda arzını güvence altına alabilecek düzeyde artırılmasını gerekliliğini ortaya 
çıkmaktadır. Bakanlık tarafından özellikle, yeni yasa ile yasal zorunlulukları kalktığı için sorumlu 
yönetici çalıĢtırmaktan vazgeçecek olan iĢletmelerin güvenilir gıda arzını güvence altına almak 
üzere ek tedbirlerin gecikmeksizin alınması önemlidir.  

 

1.14 Kanserle Ġ liĢkilendirilen Gıdalar 
Mevcut raporlara göre kanser riski ile ilgili spesifik bir gıdanın kanserojenitesinden 

bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte, yapılan çalıĢmalar; yüksek miktarda kırmız et, 
değiĢik tekniklerle dayanıklılık kazandırılmıĢ et, tuzla muhafaza edilmiĢ et ile tuzun mide ve 
kolorektal kanser riskini arttırabileceğini göstermiĢtir.  

Günümüzde teknolojik geliĢmelere bağlı olarak gıda muhafaza teknikleri de geliĢtirilmiĢ, 
halk sağlığı açısından daha güvenli muhafaza tekniklerin kullanımına baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda, 
pazara arz edilen birçok gıdanın muhafazasında tek baĢına tuzla muhafaza tekniği gibi geleneksel 
yöntemlerin yerine, üretilen ürünün özelliğine bağlı olarak soğukta muhafaza ile desteklenme gibi 
daha güvenilir tekniklerin kullanımına geçilmiĢtir. Yine, tuz ve nitrat ve nitritlerin kullanımına 
bağlı risklerin kontrol altına alınmaya yönelik olarak düzenlemeler yapılmıĢ, aĢırı tuz kullanımının 
önlenmesi için bilinçlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.  

AraĢtırmalar, meyve ve sebze tüketiminin yüksek olduğu diyetlerin bu kanserlerin riskini 
düĢürebildiğine de iĢaret etmektedir. Diyette kalori kısıtlamasının da çok sayıdaki kanser tiplerinin 
riskini düĢürebileceği gösterilmiĢtir. Tüm bu nedenlerle, bilim adamları, tam tahıl, mevye ve 
sebzece zengin kalorisi kısıtlanmıĢ diyetle beslenmeyi önermekte ve yüksek yağlı gıda, kırmızı et, 
tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ gıdaların yüksek düzeylerde tüketilmemesi gerektiğini 
bildirmektedir.  

Birincil gıdanın (avlanma ve balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler dâhil olmak üzere 
topraktan ve hayvan yetiĢtiriciliğinden elde edilen üretim ürünleri) üretiminde kullanılan 
kimyasalların belli bir disiplin altına pazarlanması ve kullanımına yönelik düzenlemeler 
mevcuttur. Ancak bu düzenlemelerin yeterli olmadığı da açıktır. Bu nedenle konu ile ilgili ek 
düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Mevzuat düzenlemelerinin geliĢtirilmesi sırasında, beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistemi dikkate alınmalı ve yeni düzenlemeler gecikmeksizin hayata 
geçirilmelidir. Ġlaç satıĢ ve kullanımı bu yolla etkin olarak kontrol edilebilir yapıya dönüĢtürülmeli 
ve sistem yetkili otorite tarafından güvence altına alınmalıdır. 

Tüketilen gıdaların kanserden korunmada ve kanseri önlemedeki rolü hakkında halkın 
doğru bilgilendirilmesi de önemlidir. Bu nedenle, yetkili kurum ve kuruluĢların bu konuda halkın 
doğru bilgilendirilmesini teminen gerekli tedbirler alınmalı, bu alandaki mevcut düzenlemeler 
gözden geçirilerek bu konuda yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne 
geçilmesi güvence altına alınmalıdır.  

 

1.15 Mesleğe Bağlı Kanserler 
Mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserlerden en sık görülenler arasında baĢta 

akciğer kanseri olmak üzere, deri kanseri, mesane kanseri, lösemi kanseridir. Mesleksel kanserler 
korunulabilir kanserler olduğundan, iĢ yeri ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma 
baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. KiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının önüne geçilmeli, kiĢinin 
etkenle teması önlenmelidir. Ayrıca, kanserojen maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar 
aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

Kanserli bir hasta kanser riski yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma 
öyküsünü dikkatle almalı ve hastalığın oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. 
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Mesleksel kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere, hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlık etkileri, etkilenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

Ülkemiz için mesleksel kanserlerin önlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 
açısından aĢağıdakiler önerilmektedir: 

- Kanser hastalığının erken belirleyicisi bulunmamaktadır. Mesleki kanseri 
engellemenin tek yolu ―maruziyetin engellenmesi‖dir. 

- Öncelikle ülkemizdeki mesleki kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının envanteri 
(dökümü) çıkarılmalı ve bu iĢ kollarına yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır.  

- Bu iĢ kollarındaki iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki eksiklikler ivedilikle 
giderilmeli, periyodik muayenelerin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalı, periyodik muayenede 
sahteciliğin önüne geçecek uygulamaların altyapısı hazırlanmalıdır. 

- Sadece mesleki kanserler değil, tüm meslek hastalıklarını kapsayacak, 
toplumun tümüne eksiksiz ulaĢacak bir hedef doğrultusunda yapılanma gerçekleĢtirilmelidir.  

- Meslek hastalığı tanısı multidisipliner bir yaklaĢımla ele alınmalıdır. 
- Mesleki maruziyetin bilimsel saptayıcısı olan toksikolojik ve mikrobiyolojik 

analizler ön plana çıkarılmalı, bu analizlerin sadece hastalık etkeninin saptanmasında değil, kanuni 
delil teĢkil etme noktasındaki ağırlığı da unutulmamalıdır.  

- Bu noktada toksikologlar, iĢ sağlığı uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve 
epidemiyologlar, ergonomistler, iĢ psikologları gibi destek unsurlarının önü açılmalı ve bu 
konudaki uzmanların iĢ sağlığı alanına yönelmesi teĢvik edilmelidir.  

- BaĢta çalıĢanlar olmak üzere tüm toplumun farkındalığının, bu sorunun 
üstesinden gelmede en büyük güç olacağı akıldan çıkarılmamalı; yazılı ve görsel basın unsurları, 
okul içi ve sonrası eğitimler gibi dinamikler kullanılarak toplumun bu konuda bilinçlenmesi 
sağlanmalıdır.  

- Ülkemizin sanayi alanındaki muazzam iĢgücü göz önünde bulundurularak, 
kolay ulaĢılabilir, iĢgücünü ve iĢ akıĢını aksatmayacak bir iĢ sağlığı hizmeti sunan bir model 
benimsenmelidir. Tasarlanan modelde, hazırdaki dinamik unsurların kullanılması model 
oluĢumunda maliyeti en az düzeye indirgeyeceği gibi, iĢlevsellik kazanma sürecini de kısaltacaktır. 

- Modelin tam olarak hayata geçmesiyle GSMH‘nın % 1-3‘ünü oluĢturan yükün 
en aza ineceği ve insan sağlığının her Ģeyden değerli olduğu anlayıĢının hakim olduğu bir sürece 
girileceği kuĢkusuzdur. Bu konudaki atılımlarını en hızlı Ģekilde yapılması ve bugüne kadar tam 
olarak çözülememiĢ bu sorunun üstesinden gelinmesi artık kaçınılmazdır. 

 

2. DÜNYADA KANSER SORUNU 
2.1 Kanserin Dünyadaki Önemi, Hastalık Yükü ve Kanser Kontrol 

Politikaları 
2008 yılı tamamında tüm dünyada 12.400.000 (12,4 milyon) tahmin edilen yeni vaka ve 

7,6 milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiĢtir. Ġnsidans yönünden dünyada en yaygın kanserler 
akciğer (1,52 milyon), meme (1,29 milyon), ve kolorektal (1,15 milyon) kanserleridir. Kötü 
prognoz nedeniyle akciğer kanseri aynı zamanda en fazla ölüme (1,31 milyon) neden olan kanser 
iken onu mide kanseri (780.000 ölüm) ve karaciğer kanseri (699.000 ölüm) izlemiĢtir. 

Yıllık % 1‘ lik artıĢ oranına göre hesap yapıldığında 2030‘da yıllık 26,4 milyon yeni 
kanser vakasının ve 17 milyon kanser kaynaklı ölümün görülmesi beklenebilir. 

Yeni kanser vakalarının % 50‘sinden fazlası ve ölümlerin % 60‘ ı az geliĢmiĢ ülkelerde 
meydana gelmektedir. Erkeklerde prostat kanseri, geliĢmiĢ bölgelerde en fazla teĢhis edilen kanser 
türü haline gelirken (643.000 vaka, yeni vakaların toplamının % 20,2‘si), az geliĢmiĢ ülkelerde 
birinci sıradaki akciğer kanserinin (538.000 vaka, % 15,3) oldukça gerisinde, altıncı sıradadır 
(197.000 vaka, % 5,6).  Kadınlarda meme kanseri geliĢmiĢ bölgelerdeki tahmini 715.000 (toplamın 
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% 26,5‘ i) ve az geliĢmiĢ ülkelerdeki 577.000 yeni vaka ile (% 18,8) büyük farkla dünya 
genelindeki en yaygın kanser türüdür.   

2008 ve 2030 yılları arasında az geliĢmiĢ ülkelerin nüfuslarının % 38‘ lik bir artıĢ 
göstermesi beklenirken, geliĢmiĢ bölgelerin nüfus artıĢı % 4‘ le sınırlı kalacaktır. Kanser genellikle 
ileri yaĢ gruplarını etkilemektedir ve aynı zaman dilimi içerisinde 65 yaĢ üzeri nüfusun az geliĢmiĢ 
ülkelerde % 5,3‘ ten % 9,8‘e, geliĢmiĢ ülkelerde ise % 14,6‘dan % 22,6‘ya tırmanacağı 
öngörülmektedir. 

Halen, küresel kanser yükünün en az yarısı sosyoekonomik geliĢmiĢliği düĢük ve orta 
düzeyde olan ülkelerde bulunmaktadır. 

Kanserle mücadelede birincil, ikincil ve üçüncül önleme etkinlikleri yapılır. Bunlar 
arasında en önemlisi birincil önlemedir, yani kanser yapıcı etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
kapsamda tütünle mücadele, aĢırı kilo ve obezite ile mücadele, fiziksel aktivitenin arttırılması, 
günlük sebze ve meyve tüketilmesi, dengeli ve doğru beslenme alıĢkanlıklarının topluma 
kazandırılması, baĢta Hepatit B olmak üzere kanser etkisi olan enfeksiyonlarla mücadele edilmesi, 
alkol kullanımından sakınılması, aĢırı güneĢ maruziyetinden kaçınılması tüm ülkeler için en 
önemli mücadele stratejileridir. 

Ġkincil önlemede kanser taramaları vardır. Tüm dünyada taraması kabul edilen 3 kanser 
vardır: Meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler. 

Üçüncül önleme ise, en pahalı olanıdır. Burada da kanser teĢhisi alan hastaların 
tedavisinin en etkin Ģekilde yapılması ve yeterli palyatif bakım hizmetlerinin sunulmasıdır. 

 

2.2 DüĢük ve Orta Gelirli Ülkelerde Kanserle SavaĢ Politikaları 
DüĢük-orta gelirli ülkeler kanser tedavisinin iyileĢtirilmesi amaçlı programların 

dizaynında ve uygulanmasında çok sayıda sorunla karĢı karĢıyadır. Parasal sınırlamalar kanser 
sonuçlarının iyileĢtirilmesinde bariz engellerden biri olsa da, düĢük kaynaklı ülkeler tedavinin 
etkili ve zamanında sağlanmasını engelleyen sosyal/kültürel etkenlerle ve kaynak planlamasını 
yönlendirecek bilimsel ve epidemiyolojik bilgi eksikliği, gerekli klinik bakımı sağlayacak eğitimli 
çalıĢan yetersizliği, siyasi güvensizlik veya bunların kombinasyonlarından oluĢan ve dikkati uzun 
vadeli sağlık sorunlarından uzaklaĢtıran çeĢitli baĢka engellerle de karĢı karĢıyadır. 

Özellikle hastaların erken semptomları fark ettikleri zaman tedavi konusunda tereddüt 
etmesine veya isteksiz olmasına yol açan halk arasındaki yanlıĢ inançlar kanserin erken tespitine 
yönelik gayretleri baltalamaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü düĢük kaynaklı ülkelerde kanserle savaĢ ve kanser sonuçlarının 
iyileĢtirilmesi konusundaki çerçeveyi oluĢturmuĢ, evrensel stratejiler geliĢtirmiĢ, ülkelere ulusal 
kanser kontrol programlarında danıĢmanlık yapmıĢ ve kanser alanında çalıĢan baĢka örgütlerle 
beraber çalıĢmanın önemini vurgulamıĢtır. 

 
2.3 Türkiye'de Kanser Durumu ve Uluslararası Göstergeler ile Uyumunun 

Değerlendirilmesi 
Dünyada kanser sıklığı ülkeden ülkeye değiĢmekte olup, insidansı 100-350/100.000 

arasında bildirilmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri için genel kanser insidansı erkekler için 
yüzbinde 621.4, kadınlar için ise yüz binde 408.0 olarak bildirilmektedir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde ise kanser insidansları yüz binde 350-400 arasında değiĢmektedir.  

Ülkemizde ise, son verilere göre tüm kanserler için erkeklerde insidans yüz binde 
255‘ lerde, kadınlar için ise yüz binde 160‘ lardadır. Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, 
prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu sıralama akciğer, prostat ve mesane olmaktadır. 
Kadınlarda ilk üç kanser türü dünyada meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de sıralama 
meme, kolon ve tiroid Ģeklinde olmaktadır.  

Buna göre, Türkiye‘deki kanser insidansı geliĢmiĢ ülkelerdekinin 1/2‘si hatta 1/3‘ü 
civarındadır. Türkiye ile Avrupa arasındaki bu insidans farkının en önemli nedenlerinden biri 
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nüfus yaĢ dağılımıdır. Kanser bilindiği üzere orta-ileri yaĢ hastalığıdır ve yeni tanı alan olguların 
% 90‘ ı 45 yaĢ ve üzerindeki hastalardır.  

Türkiye‘nin kanser profili Batılı ülkelere benzerdir. Erkeklerde görülen en sık kanser 
akciğer kanseridir, kadınlarda ise meme kanseridir. Ancak genel insidans pek çok ülkeye göre 
düĢüktür. Özellikle meme ve prostat kanserleri için bu geçerlidir. Ancak, pek çok Avrupa ülkesi ile 
kıyaslandığında önemli oranda yüksek bir akciğer kanseri ile karĢılaĢılmaktadır. Bu muhtemelen 
yoğun sigara içimi alıĢkanlığı ile iliĢkilidir, çünkü ülkemiz dünyada en fazla sigara tüketen 
ülkelerden birisidir. 

Servikal kanser sıklığı, Batılı ülkelere nazaran çok gerilerdedir. Bunda muhtemel etken 
olarak HPV virüsüne karĢı koruyucu olan sünnet uygulaması ve ayrıca gelenek görenek ve 
inançsal olarak Batılı ülkelerden daha farklı yaĢam biçimlerini tercih etmemiz gösterilebilir.  

Öte yandan servikal kanser ulusal tarama standartlarımızı ve toplum tabanlı tarama 
programımızı kıyasladığımızda, henüz pek çok geliĢmiĢ ülkeye göre gerilerden gelmekte 
olduğumuz görülmektedir. Ancak, toplum tabanlı tarama programları ülkemizde daha çok yeni 
baĢlamıĢtır. Tarama programlarını baĢarı ile tamamlamıĢ ülkelerde de yaĢanan tecrübeler 
göstermiĢtir ki, yeni baĢlanan bir tarama programının tüm ülkeyi kapsayabilmesi 20-25 yıl gibi çok 
uzun süreler alabilmektedir. 

ABD, Ġngiltere gibi ülkelerde kanser insidansı artık düĢüĢe geçmiĢtir. Ancak ülkemiz 
gibi geliĢmekte olan ülkelerde kanser insidansı yılda % 1-2 oranında yükselmeye devam 
etmektedir ve Ģimdi alınacak önlemler en erken etkilerini 15-20 yıl sonra gösterecektir. 

Ülkemizin en önemli eksikliklerinden birisi de mortalite verisinin yokluğudur. Her ne 
kadar kanser sıklığımızı biliyor olsak da, acaba ne kadar insanımızı, hangi kanserden dolayı 
kaybediyoruz. TÜĠK tarafından bu konuda yapılan çalıĢmalar tamamlanmıĢtır ve 2011 itibari ile 
ülkemizin sağlıklı ölüm verileri de olacaktır. Aile hekimliği sistemi‘nin, hem mortalite verilerinin 
elde edilmesinde hem de tarama programımızın hızla tüm toplumu kapsamasında etkili olacağı 
açıktır. 

 

3. TÜRKĠYE’DE KANSER SORUNU 
3.1 Kanserin Türkiye’deki Önemi ve Hastalık Yükü 
2004 sonrası dönemde özellikle sağlığa eriĢimin hızlanması, kanser kayıtçılığının daha 

iyileĢmesi ile kanser insidansı ülkemizde erkeklerde yüz binde 250‘ lere kadınlarda ise yüz binde 
160‘ lara yaklaĢan bir orana çıkmıĢtır.  AB üyesi ülkeler ile karĢılaĢtırmalı bakıldığında; Türkiye‘de 
insidans oldukça düĢük çıkmaktadır.  

Akciğer kanseri erkeklerdeki kanser vakalarının % 25-30‘ larını oluĢturmaktadır. Bunun 
anlamı erkeklerde her üç-dört kanserli kiĢiden birisinin akciğer kanserli olmasıdır. Akciğer 
kanserini prostat ve mesane kanseri izlemektedir. Bu kanserler erkeklerde yıllık yeni vaka 
toplamının yarısından fazlasına karĢılık gelmektedir. 

Kadınlarda ise meme kanseri toplam insidans içinde %  25‘ ler oranında çıkmaktadır. 
Meme kanserini ise kolorektal ve tiroid kanseri izlemektedir.  

Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu 
sıralama akciğer, prostat ve mesane Ģeklinde olmaktadır. Erkeklerde akciğer kanseri insidansı 
dünyada ortalama yüz binde 30‘ larda iken, Türkiye‘de yüz binde 60‘ larda olup, iki misli daha 
fazla sıklıkta görülmektedir. Dünya ortalamasına benzer kolorektal ve prostat kanseri insidansları 
varken, Avrupa‘ya kıyasla bu kanserler ülkemizde çok daha azdır. Ülkemizde erkeklerde dünya 
ortalamasının iki misli mesane kanseri vardır. Bu nedenle Türkiye‘de erkeklerde esas sorun 
akciğer kanseri gibi tütünle iliĢkili kanserlerdir.     

Kadınlarda ilk üç kanser türü dünyada meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de 
sıralama meme, kolon ve tiroid Ģeklinde olmaktadır. Akciğer kanseri henüz kadınlar arasında 
yayılmamıĢtır ve tütün kontrolü gelecek yıllarda özellikle kadınlarımız üzerinde koruyucu yönde 
etkili olacaktır. Meme ve kolorektal kanserler açısından ülkemiz insidansları dünya ile 
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benzeĢirken, Avrupa ortalamasının oldukça gerisindedir. Kadınlarımızda dünya ortalamasının 
üzerinde tiroid kanseri görülse de, bu oranlar Avrupa‘da görülen ortalamalara benzerdir.    

Bu veriler çerçevesinde Türkiye için bir kaba prevalans tahmini yaptığımızda kanser 
teĢhisi almıĢ ve yaĢamını sürdüren toplam nüfus 350-400 bin kiĢi arasında tahmin edilmektedir. 
Yıllık yeni teĢhis sayısı da 120-150 bin arasındadır. 

Türkiye AB ülkeleri içinde mutlak büyüklük olarak kansere toplamda en fazla harcama 
yapan ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser 
harcaması 140-170 avro arasında çıkmaktadır.  

2000-2007 arasında toplam 388 kiĢi yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilmiĢtir (kendi 
imkanları ile gidenler hariç).  Özel imkânlarıyla gidenlerin kamu tarafından gönderilenlerden bir 
kat fazla olduğu varsayıldığında sekiz yılda Türkiye‘den yurt dıĢına tedavi amacıyla giden kanserli 
kiĢi sayısı yaklaĢık 1200 çıkmaktadır. Bu ise sekiz yılda en az 120-180 milyon dolar civarında bir 
kaynağın kanser tedavisi için yurt dıĢına aktarılmıĢ olması anlamına gelmektedir. 

 

3.2 Türkiye’de Kanser Vakalarının Bölgelere Dağılımı 
Türkiye‘de kanser insidansı açısından bölgeler arasında önemli bir fark yoktur. 
Ülkemizde kadınlar ve erkekler arasında en sık görülen kanser tipleri açısından da 

bölgeler arasında belirgin bir fark yoktur. 
Ülkemizde sadece bazı kanser tipleri göreceli olarak bazı bölgelerde daha sık 

görülmektedir, ancak genel kanser sıklığı açısından farklılık yoktur.  
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde genel kanser insidansları Türkiye geneli 

ile benzerdir. Diğer bölgelere göre artıĢ yoktur. Sadece Kafkas kuĢağı boyunca, bu bölgeye komĢu 
ülkelerde de görüldüğü gibi (Ġran gibi), mide ve yemek borusu kanserleri göreceli olarak diğer 
kanserlere göre daha ön plandadır. Bu muhtemelen hem bu bölgedeki beslenme alıĢkanlıklarına 
hem de Kafkas genetik özelliklerine bağlıdır. 

Karadeniz Bölgesi‘ndeki özeline bakıldığında ise, genel kanser insidansları, en sık 
görülen kanser tipleri Türkiye genelinden ve diğer bölgelerden farklı değildir. Bu nedenle Çernobil 
kazasına atfedilen yüksek bir kanser oranı görülmemektedir. 

 

3.3 Türkiye’de Kadınlarda Tiroit Kanseri ve Bölgeler Arası KarĢılaĢtırma 
Tiroit kanseri çoğu zaman ölümcül olmayan bir kanserdir (deri kanserleri gibi), bu 

nedenle prevalansı yüksektir ve halk arasında farkındalık doğurmaktadır. Türkiye‘de tiroit kanseri 
kadınlarda önde gelen bir kanserdir. Türkiye‘de aktif kayıt merkezleri kıyaslandığında bölgeler 
arası fark ya da Doğu Karadeniz kıyılarında bir artıĢ saptanmamıĢtır. Ancak, yıllar içerisinde tiroit 
kanserlerinde bir artıĢ vardır. Dünya ortalamasına nazaran yüksek de olsa, mevcut veriler AB 
ortalamasına yakındır (kadınlarda). Tiroit kanserinde ülkemizde görülen artıĢın olası sebepleri: 

 Düzelen kanser kayıtları, 

 Sağlığa eriĢimin artması ve tiroid nodüllerinin geçmiĢe nazaran daha fazla irdelenmesi, 

 Daha fazla radyolojik tetkik kullanılıyor olması (tiroid radyasyona en hassas organlardandır), 

 ICD-10 kodlamalarında  hekimlerin tereddütte kalması ve bunun olası istatistikleri etkilemesi, 
daha fazla benign nodülün kanser kayıtlarında malign olarak görülmesi olabilir. 

Tüm bu nedenler ile, kadınlarda görülen tiroit kanserlerinin verileri sıkı takip edilmeli, 
artıĢın devam etmesi durumunda etiyolojik faktörlerin araĢtırılmasına yönelik projeler uzman 
epidemiyologlarca gerçekleĢtirilmelidir. Özellikle küçük yaĢtaki çocuklar olmak üzere gereksiz 
radyolojik tetkiklerden sakınılmalıdır. 

 

3.4. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Özelinde Mide Kanseri 
Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi‘nde göreceli yüksek mide 

kanserleri görülmektedir. Bu yükseklik bu bölgelerin uluslar arası verilerle de kabul edilen coğrafi 
mide kanseri riskinin yüksek olduğu kuĢak içerisinde yer almasına bağlanmıĢtır. Ancak yine de bu 
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verilerin daha detaylı incelenmesi için Kanserle SavaĢ Dairesince planlanan projelerin en kısa 
sürede tamamlanması gerekmektedir. 

 

3.5 Ülkemizde Kansere Bağlı Ölümler 
Türkiye‘de geçmiĢ yıllara ait güvenilir kanser mortalite-ölüm verileri yoktur. Ölüm 

nedenleri, aile hekimliğine geçilmeyen yerlerde sadece il ve ilçe merkezlerinden toplanılmaktaydı.  
Yeni ölüm formları (DSÖ, OECD ve AVROSTAT tarafınca kabul edilen), 2009 yılı 

baĢından itibaren sahada uygulanmakta olup ICD 10‘a ve temel ölüm nedenine göre veriler 
toplanmaktadır. Hekimler tarafından 1. ve 2. basamak sağlık kurumlarında ve 2011 itibari ile tüm 
aile hekimleri tarafından bu formlar doldurulup TÜĠK‘e gönderilecektir. 

Elimizdeki mevcut verilere göre kanser ülkemizde en önemli ikinci ölüm nedenidir. 
Yıllık 70.000 kiĢinin kansere bağlı öldüğü projekte edilmektedir. TÜĠK verilerine göre kansere 
bağlı yıllık ölüm sayısı 33.000‘ ler düzeyindedir, ancak TÜĠK ölüm nedenlerinin sadece % 50‘sini 
toplayabilmektedir. UHY-ME çalıĢmasında da 2010 yılı için yapılan projeksiyon yaklaĢık 70.000 
kansere bağlı ölüm Ģeklindedir. Akciğer kanseri en fazla ölüme yol açan kanserdir. 

 

3.6 Ülkemizde Kanser Konusunda ÇalıĢan Ġnsan Kaynakları 
Türkiye‘de onkoloji hizmetlerinin sağlıklı, eĢit ve dengeli bir Ģekilde yürütülmesinin 

önündeki en önemli sorun insan kaynaklarıdır. 
Ülkemizde onkoloji alanında özellikle medikal onkoloji alanında yetiĢmiĢ uzman 

personel sayısında ciddi yetersizlikler söz konusudur. Bu konuda YÖK tarafından gerekli 
giriĢimler yapılmalıdır. 

Yan dal ihtisasları için ek devlet hizmeti yükümlülüğü, bu branĢların hekimlerce tercih 
edilmesinin önünde bir engeldir. 

Ülke çapında daha standart ve kaliteli tedavi olanaklarının sağlanması için diğer onkoloji 
yan dallarının da geliĢtirilmesi ve desteklenmesi gerekir (üroonkoloji, jinekolojik onkoloji ve 
cerrahi onkoloji gibi) 

Medikal onkoloji uzmanlarının azlığı nedeni ile kemoterapi uygulamalarında diğer yan 
dallardan da verimli bir Ģekilde faydalanılmalıdır. 

Palyatif bakım ve terminal hasta bakımı konuları temel tıp eğitimine yerleĢtirilmeli ve 
üzerinde önemle durulmalıdır. En azından birkaç üniversitemiz ya da eğitim araĢtırma 
hastanemizde palyatif bakım uzmanlık anabilim dalları açılmalıdır. 

Yardımcı personel sayıları açısından radyasyon fizikçisi sayısı oldukça kısıtlıdır. 
Ülkemizde radyasyon onkoloğu sayısı yeterli olsa da her cihazın çalıĢtırılmasında önemli olan 
radyasyon fizikçisi sayısı oldukça yetersizdir. Bu konuda YÖK tarafından gerekli önlemler 
alınmalıdır. Ayrıca bu meslek grubuna teĢvik edici bazı uygulamalar da yapılmalıdır. Bir baĢka 
önlem ise dosimetrist olarak ifade edilen ara meslek gruplarının istihdamı olabilir. 

Daha etkin bir tarama programı için ve az sayıda olan patolog ya da uzman radyolog 
sayımızın daha verimli kullanılabilmesi için sitoteknisyen ve mamografer gibi bazı ara meslek 
gruplarına ihtiyaç vardır.  

 

3.7. Ülkemizde Kanser Alanında Cihaz Envanteri 
Ülkemizde kanser taraması konusunda mevcut altyapı yeterlidir ancak hizmetin perifere 

yayılması için gezici üniteler oluĢturulabilir. 
Mevcut onkoloji hizmet ünitelerimizin altyapıları güçlendirilmelidir. Ülkemizde 

komprehensif kanser merkezlerinin sayısı da azdır. Kısıtlı sayıda olan bu merkezler Ġstanbul, 
Ankara ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde yerleĢiktir. Bu nedenle hem hastanelerde yığılmalar 
olmakta, hem de kanserli hastaların günlerini yakınlarından ayrı bir Ģekilde baĢka Ģehirlerde 
geçirmelerine yol açmaktadır. 

Ülkemizde palyatif bakım merkezi yok denecek kadar azdır, bununla beraber ağrı 
ünitelerinin sayıları da, ülke çapında dağılımları da yetersizdir. 



- 665 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Radyoterapi merkezlerimiz yeterli değildir. Mevcut cihazların % 20‘sinin yenilenmesi 
gerekir iken, bir yandan da uzun dönem planlamalar ıĢığında yeni yatırım planları yapılmalıdır. 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu kapsamda 2020 yılına kadar 
gerçekleĢtirmeyi planladığı yatırımların ilden ile sırayla gerçekleĢtirilebilmesi ve tüm yurtta 
yaygınlaĢtırılması önemlidir. 

Ülkemizde görüntüleme cihazları sayısı yeterlidir. Bununla beraber PET-BT cihazları da 
uzman doktor sayılarına paralel olarak planlanmaktadır. Mevcut sayılar birkaç yıl içerisinde çok 
hızlı bir artıĢ göstermiĢ olmakla beraber halen tüm ülke çapında yeterli değildir ve yeni alımlara bu 
planlama dâhilinde devam edilmelidir.  

 
3.8. Türkiye’de Kanser Tedavi Merkezleri 
Ülkemizde onkologların çoğu genellikle yüksek standartlara sahip büyük merkezlerde 

çalıĢmaktadır. 
Ülkemizde onkologların çalıĢtığı merkezlerde ―standartlarla‖  ilgili sorun vardır. 

Ülkemizde standardizasyonun yükseltilmesine yönelik çabalar giderek artmaktadır. JCI 
akreditasyonu, ISO sertifikasyonu gibi standartlara ulaĢmada sonuçlar alınmaya baĢlanmıĢtır. 
Ancak etkin bir ulusal bir akreditasyon mekanizmasının oluĢturulması Ģarttır. 

Kanserli hastalar genellikle tecrübeli büyük merkezlere gelmek istemektedir. Büyük 
Ģehirlere akın etmenin temel sebebi budur.  

Ülkemizde birçok merkezde onkolojinin temel disiplinleri bulunmasına rağmen 
multidisipliner yapının bazı merkezlerde bulunmadığını gözlenmektedir. 

Ülkemizdeki tedavi merkezleri arasında hem klinik hizmetlerde hem de bilimsel 
projelerde iĢ birliğine yönelik koordinasyon gerçekleĢtirilmelidir.  

Ülkemizdeki Onkoloji Enstitüleri sayıları fazla olmamakla beraber, verdikleri mezuniyet 
sonrası eğitimleri yolu ile onkoloji alanında insan yetiĢtirirken, yaptıkları araĢtırmalar ve 
kullandıkları teknolojilerle önemli kurumlar durumundadır. Ülkemizde onkolojiye büyük katkılar 
sağlayan enstitüler mezuniyet sonrası eğitiminde ağırlıklarını artırmalı, mezuniyet öncesi eğitimde 
de yönlendirici olmalıdır. Temel, klinik ve toplum tabanlı araĢtırmalara, bilgi ve teknoloji 
paylaĢımına liderlik etmelidirler. 

Ülkemizde onkoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢlar yakın yıllarda sayı ve 
nitelik olarak artmaktadır. Genel amaçlı hastanelerdeki finans ve yönetim politikaları, insan 
kaynakları, kalite standartları, fiziksel tesis sorunları, çalıĢan ve hasta memnuniyeti ile ilgili 
sorunlara ek olarak, onkoloji hastanelerinde donanım eksiklikleri, kemoterapi uygulanması, hasta 
sevkleri, kanser kontrolü yaklaĢımı, multidisipliner olmak, destek tedavi, kanser kayıtları ve 
araĢtırmalara dair sorunlar bulunabilmektedir. Bu açıdan doğru planlama, güç birlikleri, doğru 
politikaların oluĢturulması ve uygulanması bu alanın geliĢmesi açısından kritik bir önem 
göstermekte olup, konu ile ilgili herkese büyük görev ve sorumluluklar düĢmektedir. 

 
4. TÜRKĠYE’DE VE DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERĠ  
4.1. Akciğer Kanseri 
Tüm dünya genelinde, kanser görülme sıklığı açısından akciğer kanseri birinci sırada yer 

almaktadır. Akciğer kanseri dünya çapında kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedenidir. 
Sağkalım oranı düĢüktür ve etkili bir tarama yöntemi mevcut değildir. 

Tüm dünya genelinde ve geliĢmiĢ ülkelerde kadın ve erkeklerdeki insidanslar ve 
mortalite oranlarına baktığımızda görülme sıklığı ile ölüm oranlarının çok yakın olduğu 
gözlenmektedir. Bunların bu kadar birbirine yakın olması, prognozu kötü olan bir kanserle karĢı 
karĢıya olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun kısa bir süre içerisinde, kısa bir 
sağkalımla mortaliteye dönüĢtüğünü göstermektedir. Pek çok popülasyonda tütün içiciliği akciğer 
kanserlerinin % 90‘ının nedenidir. Dolayısıyla akciğer kanseri esasen önlenebilir bir kanserdir. 

Türkiye‘de akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserler içerisinde en sık kanser olmakla 
beraber (yaklaĢık % 27), kadınlarda Ģu an için beĢinci sıradadır (yaklaĢık % 5). Aktif ve pasif 
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sigara içiciliğinin gittikçe artması nedeniyle akciğer kanserine yakalanma riski kadınlarda da 
belirgin Ģekilde yükselme eğilimindedir. 

Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında mesleki (örneğin asbest, ağır metaller) ve 

çevresel maruziyetler (örneğin ikinci el duman, radon bozunumu yapan ürünler) sayılabilir. Tütün 

içiciliğiyle etkileĢime girebilecek genetik yatkınlık faktörleri belirlenmiĢtir. Tütün kontrolü akciğer 

kanserine karĢı savaĢmanın temel aracıdır. 

Bu kadar ölümcül bir kanseri önlemek için sigara yasağı ile ilgili kanun tek baĢına yeterli 

olmayacağından, sigarayı bırakamayan kiĢilerin bırakma yöntemlerinden faydalanabilmesi 

açısından SGK tarafından ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 

 

4.2 Meme Kanseri 

Meme kanserleri geliĢmiĢ ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanserlerdir. Ülkemiz 

verilerine göre meme kanserleri kadınlarımızda en sık görülen kanserdir. Laktasyon, çocuk sayısı, 

gebelik, menapoz ya da adet yaĢı, hormonal preparatların kullanılması gibi bazı faktörler meme 

kanseri geliĢiminde önemlidir. Ayrıca, BRCA mutasyonları gibi ailesel bir yönü de vardır ve 

ailesinde meme kanseri olanlar ulusal standartlarımıza uygun bir Ģeklide tarama programlarına 

katılmalıdır.  

Erken tanı, meme kanseri mortalitesini azaltmada en etkin yöntemdir. GeliĢmiĢ 

toplumlarda hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan tarama programları ile meme kanserlerine bağlı 

ölümlerde azalma sağlanabilmiĢtir. Öte yandan, ileri evre meme kanserlerinin gerek hasta 

üzerindeki psikososyal etkisi (memenin alınması ve komplikasyonlar), gerekse de ülke ekonomisi 

üzerindeki etkisi çok fazladır. Halbuki tarama ile erken evrede teĢhis edilen olgular hem meme 

koruyucu cerrahiler ile basitçe tedavi edilmekte, hem de devlet bütçesine önemli tasarruf 

sağlanmaktadır.  

Mevcut toplum tabanlı tarama programımız henüz yeni baĢlamıĢtır ve istenilen kapsama 

oranına sahip değildir. Ancak, 2011 yılında Sağlıkta DönüĢüm Programı ile Aile Hekimliği 

Sistemi‘ne geçiĢin tamamlanmasıyla kısa sürede % 70‘ lik tarama oranlarına ulaĢılabileceği 

düĢünülmektedir. Yine de halkın ve sağlık elemanlarının baĢta meme kanseri olmak üzere 

taranabilir tüm kanserler hakkında eğitilmesi çok önemlidir. 

Meme kanserinin önlenmesi ve kontrolü için, etkin halk sağlığı programlarının ve 

araĢtırmalarının desteklenmesi gerekmektedir. 

 

4.3 Prostat Kanseri 

Prostat kanseri çok yaygındır, ancak insidans oranı hızla artmaktayken birçok ülkede 

mortalite hızları düĢmeye baĢlamıĢtır. 

Mortalitedeki bu azalmaya prostat spesifik antijenin (PSA) katkısı bulunurken, bu olgu 

etkinin tamamını açıklamamaktadır.  

Prostat kanseri etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Tütün ve alkol kullanımının 

prostat kanseri riskiyle iliĢkisi bulunamamıĢtır. Bazı beslenme pratikleriyle bir iliĢki olduğunu 

gösteren zayıf kanıtlar vardır, ancak insidansın bunlara atfedilebilecek bölümü küçüktür. 

Vakaların pek çok kuĢağa yayıldığı, prostat kanseri olan birçok büyük aile olmasına 

karĢın hastalık için temel bir gen keĢfedilememiĢtir. 

Prostat kanserinin rutin toplum tabanlı taramasının yapılması hakkında bilimsel veriler 

çeliĢkilidir ve günümüzde uluslararası kuruluĢlarca önerilmemektedir. Ancak, genel toplumda 50 

yaĢ üzerinde, ailesinde prostat kanseri olanlarda ise 40 yaĢ üzerinde yıllık ürolojik muayene 

yapılması, olası Ģikâyetlerde rektal tuĢe ile muayene ve kanda PSA düzeylerine bakılması 

önerilmektedir. 
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5. KANSER YÖNETĠMĠNDE DEVLET POLĠTĠKALARI  
5.1. Dünyadaki Kanser Yönetimi ve Enstitü Örnekleri 
Kanser kontrol faaliyetleri pek çok ülkede tek bir elden yani ulusal kanser enstitülerince 

gerçekleĢtirilmektedir. Hemen tüm geliĢmiĢ ülkelerde, hatta pek çok geliĢmekte olan ülkede dahi 
ulusal bir kanser enstitüsü bulunmakta iken, ülkemizde böyle bir kurumun olmaması önemli bir 
eksikliktir. 

Dünyanın değiĢik bölgelerinde kurulan bu enstitütüler, ulusal düzeyde kanser önleme ve 
tarama çalıĢmaları yanısıra epidemiyolojik veriler toplamakta, kanser kayıtçılığını desteklemekte 
ve tüm bu veriler ıĢığında ulusal kanser kontrol politikaları geliĢtirmektedir. Bunun yanısıra, 
önemli bir kısmı da kansero-genez mekanizmaları, proteomikler gibi translasyonel çalıĢmalar ve 
genetik araĢtırmalar ile yoğunlaĢmıĢtır. 

Ulusal çalıĢmaların yanısıra, bu enstitüler aynı zamanda uluslararası alanda da bir birleri 
ile bilgi alıĢveriĢi yapmakta ve ortak bilimsel projelere imza atmaktadır.  

KuruluĢ yasaları, iĢleyiĢ mekanizmaları, bütçeleri ve çalıĢma konuları açısından 
birbirlerinden farklılıklar gösterse de, dünyanın pek çok yerinde devlet eli ile kurulan, sık aralarla 
denetlenen, bulgu ve hazırladıkları raporlar ile sağlık bakanlıklarına yol gösteren kanser enstitüleri 
ülkelerin kanser kontrol faaliyetlerinin çekirdek yapıtaĢları olmuĢlardır. 

 

5.2. Türkiye’de Kanserle Mücadeleye Yönelik Kurumsal Yapı 
Kanserle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığının pek çok ilgili birimi görev 

almaktadır. Kanserle SavaĢ Dairesinin yanısıra, Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri  ve 
Ġlaç Eczacılık Genel Müdürlükleri de bu faaliyetlerde önemli roller almaktadır. AÇSAP (Ana 
Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Hizmetleri), Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi BaĢkanlığı ve 
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı gibi diğer birimlerin de katkıları olmaktadır. Bu nedenle, 
ülkemizdeki mevcut yapı çok koordine ve sıkı iletiĢim içerisinde bir çalıĢma gerektirmektedir. 

Kanserle SavaĢ Dairesi son yıllardaki düzelmelere rağmen halen gerek personel sayısı 
gerekse de bütçe açısından diğer genel müdürlüklerin gerisindedir.  

 
5.3. Türkiye’de Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının Yapısal Sorunları ve Ulusal 

Kanser Kurumunun Gerekliliği 
Kanser kontrolüne yönelik politikalar ulusal ve uluslararası sağlık politikaları içinde 

önemli bir baĢlık haline gelmiĢtir. BaĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere dünyada birçok ülke 
özellikle 2000‘ li yıllarda kanserle etkin mücadeleye yönelik olarak ulusal plan ve strateji 
dökümanları hazırlamakta ve bu planlar çerçevesinde aktif programlar yürütmektedir. Kanserle 
etkin mücadele yoluyla bu olumsuzlukların ve risklerin kısa zamanda en aza indirgenmesi için 
birçok geliĢmiĢ ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de bu mücadeleyi yönlendirebilecek etkin kurumsal 
bir yapıya ihtiyaç vardır.  

Avrupa Birliği ülkelerinde kanser kontrolü tüm paydaĢları etkin olarak aynı yönde 
organize edebilecek ulusal kanser enstitüleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, ulusal 
kanser kurumuna yönelik çalıĢmalar Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesinin AB uyum 
yasaları içerisinde ülkemizden önemli bir beklentidir.  

Ulusal Kanser Kurumu maliyet etkin bir uygulama olacaktır. 
Kanser enstitüsünün pek çok fonksiyonu halen Kanserle SavaĢ Dairesince 

yürütülmektedir. Ulusal kanser kurumu ile öne çıkarılan nokta geçmiĢten farklı olarak kanserin 
sağlık politikaları içerisinde çok daha öncelikli alan haline gelmesi, kamusal hizmetin 
yürütülmesinde farklı kurumları ve uzmanlıkları gerektiren süreçte etkin bir koordinasyon ve 
liderlik rolüyle kurumsal yapının güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Bu anlamda baĢta Sağlık Bakanlığı 
ve üniversiteler olmak üzere ilgili diğer kurumların görev ve yetkilerinde ve kamu hizmetinin 
yürütülmesinde tamamlayıcılık ve koordinasyon rolü öne çıkacaktır. 

Kurulacak yeni kurumun ayrı bir tüzel kiĢiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip 
olması ve kuruluĢ kanunu hükümleri dıĢında özel hukuk hükümlerine tabi kurulması uygundur. 
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Böylece bürokratik iĢlemlerin azaltılması, ulusal ve uluslararası imkanların daha hızlı bir Ģekilde 
yönlendirilebilmesi, kurumun merkezi yönetim bütçe gelirleri dıĢında gelir kaynaklarına sahip 
olması, diğer kamu kurumları ve özel kurumlar ile daha etkin proje yürütebilmesi, esnek istihdam 
olanaklarının sonucu kanser konusunda daha nitelikli eleman istihdamı, gelirlerinin daha etkin 
değerlendirilmesi imkanları sağlanabilecektir. Diğer bir deyiĢle öngörülen kurum kanser kontrolü 
ve araĢtırmaların daha etkin yapılabilmesi için gerekli olan tüm imkânlara sahip olacaktır. Bu 
kurumun kanserin kontrol altına alınması nihai amacına yönelik olarak;  

 Ulusal politikaların oluĢturulması,  

 Kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu,  

 Kansere yol açan bireysel ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi, bu 
konuda  

kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, 

 Etkin tarama programlarının uygulanması, 

 Kanserle ilgili tüm alanlarda uzmanlık hizmeti verilmesi,  

 Kanser tarama, teĢhis ve tedavi standartları oluĢturulması, 

 Kanser konusunda araĢtırmalar yapılması veya yaptırılması, 

 Özel ve kamu kurumlarının araĢtırmalarının desteklenmesi, özendirilmesi ve  
ortak projeler yürütülmesi gibi konularda hizmet vermesi öngörülmektedir. 
 

5.4. Ulusal Kanser Kurumu Düzenleyici Etki Analizi 
Ulusal Kanser Kurumu (UKK) maliyet etkin bir yaklaĢımdır. Kanserli yeni vaka 

sayısının ülkemizde yıllık bazda 2010 yılında 155 bine, 2020 yılında 238 bine, 2030 yılında ise 
359 bin kiĢiye ulaĢması beklenmektedir. Bu çerçevede kanserle yaĢayan hasta sayısı ise 2010 
yılında 394 bine, 2020 yılında 734 bine, 2030 yılında ise 1,3 milyon kiĢiye çıkmaktadır.  

Ülkemizde 2005 yılında 1,9 milyar Dolar düzeyinde hesaplanan kanser tedavisine 
yönelik toplam harcamalar, 2010 yılında ikinci senaryodaki model çerçevesinde hesaplanan 
yaĢayan hasta sayılarındaki değiĢime göre 2008 yılı fiyatlarıyla 2,5 milyar dolara çıkmaktadır. Bu 
tutar 2020 yılında 5,1 milyar dolara, 2030 yılında ise 9,3 milyar dolar düzeyine ulaĢmaktadır. 

2010 yılı fiyatlarıyla öngörülen bütçe büyüklüğü 32,5 milyar TL olmakla birlikte 
UKK‘nın kurulması sonucu net maliyet mevcut Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının (KSDB) 
bütçe ve döner sermaye kaynaklarından elde edeceği tutarlar düĢülmek suretiyle kamuya ilave net 
maliyeti yıllık bazda yalnızca 25,7 milyon TL olacaktır.  

UKK‘nın 2010-2030 yıllarında yukarıdaki hesaplama çerçevesinde kullanacağı kaynak 
kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen olan toplam 113,4 milyar Dolar tutarındaki 
harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. 

Akciğer kanseri insidansı 2010 yılında kadın-erkek ortalama yüzbinde 35‘ lerden 2020 
yılında yüzbinde 58‘ lere, 2030 yılında ise yüzbinde 69‘ lara çıkmaktadır. UKK‘nın olduğu 
senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüzbinde 35‘ lerden, 2015 yılında yüzbinde 
36‘ lara çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 2030 yılında yüzbinde 33‘ lere 
gerilemektedir. Sadece akciğer kanserine yönelik beklenen iyileĢmenin sağlayacağı toplam 
doğrudan tedavi maliyetlerindeki tasarrufun UKK‘nın 2020-2030 dönemi harcamalarının yaklaĢık 
beĢte biri düzeyinde olması maliyet etkinliği açısından önemli bir göstergedir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır. 

Ulusal bir kanser kurumunun oluĢturulması kanser alanında uluslararası kabul görmüĢ 
tedavi protokollerinin ülkemizde bu konuda yetkin kiĢilerce değerlendirilerek, bu kurum altında 
ülkemize maliyet etkin bir Ģekilde uygun hale getiri lmesi ve uygulanmasının sağlanmasına olanak 
verecektir. 
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Ulusal Kanser Kurumunun kanser önleme ve tedavi politikaları geliĢtirilmesi yönünde 
var olan akademik potansiyeli harekete geçireceği düĢünülmektedir. 

 

6. SAĞLIK BAKANLIĞININ KANSERLE SAVAġ FAALĠYETLERĠ  
6.1. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı ve Tarihçesi 
Kanserle SavaĢ Dairesi 1983 yılından bu yana sağlık bakanlığı bünyesinde genel 

müdürlük düzeyinde faaliyetlerine devam etmektedir. Son yıllarda özellikle koruyucu hizmetler, 
bilimsel çalıĢmalar ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirlikleri kapsamında faaliyetlerinde ciddi bir 
artıĢ söz konusudur. Tüm bu faaliyetlerin daha ileriye götürülmesinde Daire BaĢkanlığının gerek 
insan gücü gerekse de ekonomik anlamda desteklenmesi gerekmektedir. 

 

6.2. Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 
10 alt kuruldan oluĢan Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 2005 yılından beri Kanserle SavaĢ 

Dairesi önderliğinde, yılda iki kez toplanarak ülkemizin kanser konusunda mevcut durumunu 
ortaya koymakta ve önerilen faaliyetleri Sağlık Bakanlığına bildirmektedir. 

Ancak, yine de, danıĢma kurulları yerine, kanserin tüm noktalarını yakından takip 
edecek ve ilgili bilim insanlarını bünyesinde tam zamanlı (full time) çalıĢtıracak bir ulusal kanser 
kurumu daha etkin hizmet verecektir. 

 
6.3. Ulusal Kanser Kontrol Programı 
Kanser kontrol programları Dünya Sağlık Örgütü tarafınca her ülke için önerilen ve uzun 

dönem kanser kontrol faaliyetlerinin ülke gerçekleri ıĢığında belirli bir plan çerçevesinde 
yürütülmesini sağlayan önemli bir politik kararlılık göstergesidir. 

5 ana baĢlık halinde Kanserle SavaĢ Dairesince yürütülen bu programın tüm katılımcıları 
programa desteklerini vermeli ve program kısa, orta ve uzun vadede amaçlarına ulaĢabilmelidir. 

 
6.4. Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Kayıt Merkezleri 
Türkiye‘de pasif kanser kayıtçılığı sistemi 1983 yılından beri kanserin bildirimi 

zorunluluklu bir hastalık olarak kabul edilmesi ile baĢlamıĢtır. Ancak, pasif kayıt sistemi ne yazık 
ki baĢarı ile uygulanamamıĢtır. Aile hekimliği sistemi ile entegrasyon ile bu sistem geliĢmiĢ 
ülkelerdeki gibi verimli hale getirilebilir. 

Aktif kanser kayıtçılığına 1991 yılında 8 ilde geçilmiĢ, 2010 yılında kayıt merkezi 
sayısının 11‘e çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Bu merkezlerden gelen veriler her geçen gün kalite 
ve tamlık açısından güvenilir hale gelmiĢ, 2 merkez de uluslararası kurumlarca afiliye edilmiĢtir.  

Aktif kanser kayıt merkezlerinin altyapısının ve çalıĢan kanser kayıt elemanlarının 
desteklenmesi kanser kontrol faaliyetlerinin esasını oluĢturan kanser kayıtlarının düzenlenmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

 
6.5. Kanser Önleme ÇalıĢmaları 
Kanserle mücadele konusunda en etkin yöntem kanserden korunmadır.  Sağlık Bakanlığı 

Kanserle SavaĢ Dairesince Dünya Sağlık Örgütü ile iĢ birliği içerisinde yayımlanan Türkiye‘de 
Kanser Kontrolü (2009-2015) programında 4 ana baĢlık halinde önlem faaliyetleri toparlanmıĢtır. 

 Tütün ile mücadele 

 Enfeksiyonlar ile mücadele 

 Mesleki ve çevresel kanserojenlerle mücadele 

 Obezite ile mücadele 
Kanserle SavaĢ Dairesi bu önleyici faaliyetler kapsamında pek çok kurum ile iĢ birliği 

içerisindedir (Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, Maden Tetkik Arama Enstitüsü vb.). BaĢarılı bir 
kanser kontrolü için kurumlar arası iĢ birliği esastır. 
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6.6. Tarama ve Erken TeĢhis ÇalıĢmaları ve KETEM’ler 
KETEM‘ ler ülkemizde toplum tabanlı meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taraması 

yürütmektedir. KETEM‘ ler erken teĢhis ettikleri kanserler göz önüne alındığında son derece 
maliyet etkindir. Halen sayıları 122 olan KETEM‘ lerin 2015 yılı sonuna kadar 250‘ye çıkarılması 
planlanmıĢtır. Ancak, mevcut tarama programlarının kapsama oranları düĢüktür. Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçiĢ KETEM‘ ler için önemli bir fırsattır ve hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan bir 
tarama programı gerçekleĢtirilebilir.  

KETEM‘ ler 2010 itibari ile obezite taraması ve sigara bıraktırma merkezleri olarak 
çalıĢmaya baĢlamıĢtır ve tüm bu hizmetleri ücretsiz gerçekleĢtirmektedir. 

Halkımız üzerinde KETEM‘ ler hakkında farkındalık yaratılması ve tarama 
programlarına katılımın arttırılması gerekmektedir. 

Uzak yerleĢim yerlerinde KETEM‘ lere bağlı olarak çalıĢan mobil tarama cihazları 
kapsama oranlarına önemli bir katkıda bulunabilir. 

Tarama programları KETEM kalite kriterlerine uygun yapıldığı ve KETEM‘ lere veri 
akıĢı sağlanması Ģartıyla tüm hastanelerde geri ödeme kapsamına alınmalıdır.  

 
6.7. Kanser Tedavisi Üzerine Yürütülen ÇalıĢmalar  
Ülkemizde tedavi altyapısında olarak eksiklikler söz konusudur. Bu eksiklikler hem 

insan gücü, teknik altyapı yurt çapında dengesiz dağılım baĢlıkları altında incelenebilir. Sağlık 
Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu kapsamda mevcut durum analizi, 
uluslararası kurumlarca yapılan öneriler ve bölgesel nüfus ve hasta sayıları göz önüne alınarak 
2023 yılına kadar yapılacak yatırım ve uygulamaların planlamıĢ olması ülkemiz açısından önemli 
bir geliĢmedir. Öncelikle büyük Ģehirlerde baĢlayacak olan bu yatırımların zamanla tüm bölgelere 
yayılması ve onkolojik altyapının yurt çapında güçlendirilmesi önemlidir. 

 
6.8. Destekleyici (Palyatif) Bakım Hakkında ÇalıĢmalar 
Palyatif bakım hayat kalitesi ölçüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü kısıtlı imkanları olan 

devletleri, pahalı yatırımlardan önce, ülke genelinde yaygınlaĢmıĢ palyatif bakım kurması 
konusunda teĢvik etmektedir. Ülkemiz bu konuda pek çok ülkenin gerisindedir ve acil eylem planı 
ile müdahale gerekmektedir. 

Ülkemizdeki sorunları 3 ana baĢlık altında inceleyebiliriz: 
Morfine UlaĢım: Ülkemizdeki mevcut reçete uygulamaları sistemi nedeni ile kanserli 

hastaların morfine ulaĢımı oldukça sıkıntılıdır. Ağrı ve acı içerisinde olan bu hastalar tüm bu 
bürokratik iĢlemlerden sakınmakta ve en doğal hakları olan ağrı kontrolü için ilaca ulaĢım yollarını 
zorlamamaktadırlar. Hastaların morfine ulaĢımını kolaylaĢtıran mevzuat çalıĢmaları 
gerekmektedir.  

Öte yandan ülkemizde morfin preparatlarının piyasada bulunmasında da sıkıntılar vardır. 
Örneğin, ağrı kontrolünün olmazsa olmazı olan hızlı salınımlı morfin veya değiĢik gramajlarda 
olan oral morfin tabletleri piyasada yoktur. Dahası, mevcut morfin çeĢitleri de, yasal olarak 
mecburi tutulsa da pek çok eczanede bulunmamaktadır. Tüm dünyada kullanılan yasal morfinin 
ham maddesinin % 90‘ ının üretildiği ülkemizde bu durum kabul edilebilir değildir. Bu konuda acil 
önlemler alınmalıdır. 

Hekimlerin Eğitimi: Ülkemizde önemli bir diğer sorun da hekimlerin morfin kullanımı 
ve ağrı kontrolü konusunda yeterince eğitilmiĢ olmaması, morfinin bağımlılık ya da solunum 
depresyonu gibi bir takım yan etkilerinden korkulması nedeniyle, morfini reçete etmekte tereddüt 
etmeleridir (opiafobi). Bu nedenle, hekimlerimizin bu konuda tekrar eğitilmeleri, morfinin yan 
etkileri ile nasıl baĢ edeceklerinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ģimdiden tüm 
hekimlerin eğitime entegrasyonu için YÖK ile temasa geçilmeli ve 6 yıllık temel tıp eğitimlerine 
palyatif bakım, ağrı kontrolü ve morfin kullanımı konuları yerleĢtirilmelidir. Öte yandan ilgili ana 
bilim dalları kurulmalı ve palyatif bakım konusunda uzmanlık eğitimine baĢlanmalıdır. 
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Palyatif Bakım Merkezi: Ülkemiz yüz ölçümü ve nüfusu oldukça büyük bir ülkedir. Bu 
nedenle tüm yurtta yaygınlaĢmıĢ hizmet sunumu oldukça zordur. Bu konu özellikle palyatif bakım 
için geçerlidir, çünkü terminal safhaya gelmiĢ, elem ve keder içerisindeki pek çok hasta eĢlik eden 
ağrılarının dindirilmesi için çok fazla yorulmamalı ve hasta merkezli bir sağlık sistemi ile bu 
yaĢam kalitesine yönelik hizmet evde bakım örneklerinde olduğu gibi hastaların ayağına kadar 
ulaĢtırılabilmelidir. Ülkemizde oldukça az ve sınırlı sayıda palyatif bakım merkezi vardır. Yeni 
merkezlerin açılması gerektiği gibi, bu hizmetlerin de tüm yurtta eĢit bir Ģekilde dağılımı 
sağlanmalıdır.  

 
6.9. Kemik Ġ liği Naklinde Koordinasyon: Türk-Kök Projesi 
Türk-Kök Projesi ile; Ulusal Kemik Ġliği Bankası kurularak, hematopoetik kök hücre 

nakli yapılacak hastalar için tedavi gideri düĢürülecektir, nakil bekleyen hastalara, hematopoetik 
kök hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır ve merkezlerin uluslararası standartları 
yakalaması sağlanacaktır. Türk-Kök projesinin yaygınlaĢması ve donörlerin arttırılması 
desteklenmelidir. 

 
6.10 Kanserle SavaĢ Kapsamında Tütün ve Obezite Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
6.10.1 Tütün Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
Sigara önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biridir. 

Günümüzde dünyada 1,3 milyar kiĢi sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 80‘ i geliĢmekte olan 
ülkelerde yaĢamaktadır. Ülkemizde ise son verilere göre yaklaĢık 17 milyon kiĢi sigara içmektedir.  

Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Toplumu pasif 
sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda 
yasaklanmasıdır.  

Tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaĢma olan ―Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi 
(TKÇS)‖  21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul 
edilmiĢtir. Bu sözleĢme 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz adına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ tarafından imzalanmıĢ ve akabinde TBMM‘nde kabul edilmiĢ, Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ülkemiz sözleĢmeyi imzalayan 43. ülke konumundadır. 

TKÇS‘nin imzalanması ile birlikte ülkemizde baĢlatılan tütün kontrolüne yönelik 
çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır. Ġlgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden 130‘a 
yakın uzmanın iĢ birliği ile hazırlanan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖   07 Ekim 2006 tarihinde 
baĢbakanlık genelgesi olarak yayımlanmıĢtır.  

 Ulusal Tütün Kontrol Programı‘nın uygulanması için 2007 yılında 81 ilimizde ― Ġl Tütün 
Kontrol Kurulları‖  oluĢturulmuĢ ve yerel düzeyde tütünle mücadele etkinliklerinin yürütülmesi 
için görevlendirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalıĢmaların daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi 
amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tütün ve Bağımlılık Yapıcı 
Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

Düzenlenecek faaliyetler ve bunların yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve 
kuruluĢlarının belirlendiği ―Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2008-2012‖ hazırlanmıĢ 
ve 12 Aralık 2007 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ ın katılımı ile kamuoyuna 
tanıtılmıĢtır.  

Tütünle mücadele çalıĢmalarının kazandığı ivme ile 5727 sayılı ―Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ 03 Ocak 2008 
tarihinde TBMM‘de kabul edilmiĢtir. Bu Kanun‘ la ülkemiz, tütün kontrolü konusunda yasal 
düzenlemesi olan sayılı ülkeler arasına girmiĢtir. 

Söz konusu Kanun‘un kamuya açık kapalı alanları ile ilgili hükümleri 19 Mayıs 2008, 
özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti 
verilen iĢletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 
tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  
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Ülkemiz böylece, 19 Temmuz 2009 itibarıyla tütün kontrolüne yönelik en geniĢ 
kapsamlı yasası olan Bermuda, Yeni Zelanda, Uruguay, Ġngiltere ve Ġrlanda‘dan sonra dünyadaki 
6. Avrupa‘daki 3. ülke konumuna gelmiĢtir. 

19 Mayıs 2008 tarihinde yasanın yürürlüğe girmesini takiben baĢlayan çalıĢmalarda 
uygulamaları değerlendirmek amacıyla denetim ekipleri oluĢturulmuĢ, ekipler gerekli eğitimlerden 
geçirilmiĢtir. Yine, 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan yeni düzenlemelerin etkinliğini 
değerlendirmeye yönelik değıĢik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar Dumansız Hava Sahası 
uygulaması ile birlikte halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusundaki farkındalığının 
arttığını göstermiĢtir. Uygulama gerek sigara içen ve gerekse içmeyen vatandaĢlarımızdan büyük 
destek (% 95) görmüĢtür. Kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
Dumansız Hava Sahası uygulaması ile birlikte kapalı ortamlarda havadaki partikül miktarlarında 
ciddi azalmalar tespit edilmiĢtir. 

81 ilimizde halktan gelecek soru ve Ģikâyetlere cevap verebilmek amacıyla Dumansız 
Hava Sahası Ġrtibat Ofisleri oluĢturulmuĢ, ALO SABĠM 184 hattı çalıĢanlarına gerekli eğitimler 
verilmiĢ, ayrıca Sağlık Bakanlığı‘nda Teknik Destek Masası kurulmuĢtur. 

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün mamullerine baĢlamayı önleyici tedbirler almanın 
yanında mevcut sigara bağımlılarına yönelik, sigara bırakma polikliniklerinin kurulması ve 
sayılarının artırılması, ALO 171 sigara bırakma danıĢma hattının faaliyete geçirilmesi, sigara 
bırakma tedavilerinde kullanılan ilaçların ücretsiz olarak dağıtılması gibi bir takım programlar da 
yürütmektedir. 

 

6.10.2 Obezite Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
GeliĢmiĢ ülkelerin yanısıra geliĢmekte olan ülkelerde de hızla artan obezite epidemisi, 

obezite ile mücadeleyi zorunlu hale getirmiĢtir. 48 ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 
gerçekleĢen ―Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferansı‖  ülkemiz ev 
sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihlerinde Ġstanbul‘da yapılmıĢ ve ―Obezite ile Mücadele ġartı‖  
Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanmıĢtır. Avrupa Obezite Ġle Mücadele ġartı, önümüzdeki 5 
yıllık dönemde Avrupa Bölgesi‘ndeki epideminin engellenmesini ve eğilimin tersine çevrilmesini  
hedeflemektedir. 

Bu nedenle ülke genelinde obezite ile mücadele faaliyetlerine hız vermek, belirlenen 
hedeflere ulaĢmak için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedefler ve stratejiler belirlemek ve 
faaliyetlerin belirli bir çerçevede etkin ve yaygın olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, ulusal 
bir programın hazırlanması ve eylem planının acilen uygulamaya konulması ihtiyacı doğmuĢ ve 
―Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı‖  hazırlanmıĢtır.  

Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı 4 ana baĢlıkta yürütülmektedir. 
Bunlar;  

- Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı yönetiminin oluĢturulması ve 
politika geliĢtirilmesi, 

- Obezitenin önlenmesine yönelik çalıĢmalar, 
- Sağlık kuruluĢlarında obezitenin teĢhisi ve tedavisine yönelik önlemler, 
- Ġzleme ve değerlendirmedir.   
  
Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine entegre olarak veya Milli 

Savunma Bakanlığına bağlı kuruluĢlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile özel hukuk 
tüzel kiĢiliklerince kurulmuĢ veya kurulacak olan obezite merkezlerinin açılıĢ, kuruluĢ ve çalıĢma 
esaslarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile kurulu olduğu il sınırları içinde obezite vakalarının 
belirlenmesi, obezitenin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın 
obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve toplumda obezite görülme sıklığının azaltılması amacıyla ―Obezite 
Merkezleri Yönetmeliği‖  taslağı hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı DanıĢma ve Yürütme 
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Kurulunun teĢkil edilmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülmektedir. Ġllerde obezite ile mücadele 
çalıĢmalarına hız vermek amacıyla Ġl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde yeterli ve dengeli beslenme 
ve hareketli yaĢam kurulları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, KETEM‘ ler ile Bakanlığa bağlı hastanelerde 
obezite tarama ve danıĢma merkezleri kurulmuĢtur. Bakanlık, aynı zamanda Ulusal Beslenme 
AraĢtırması da yapmaktadır. Bu araĢtırmada; ülke genelinde epidemiyolojisine yönelik anket ve 
kan analiz çalıĢmaları yürütülmektedir.   

 

7. KANSER KONUSUYLA ĠLGĠLĠ  MEVZUAT  
Ülkemizde kanser önleme, tarama ve tedavi konusunda pek çok kanun, yönetmelik ve 

mevzuat yayımlanmıĢtır. Burada önemle ihtiyaç duyulanlar; 

 Morfin reçetelendirilmesinde bürokratik iĢlemleri azaltıcı ve kolaylaĢtırıcı yönetmelik (yeĢil ve 
kırmızı reçeteler bildirim prosedürleri) 

 SUT‘da kanser taramalarının akredite merkezlerde, KETEM‘ lere veri akıĢının da sağlanarak, 
tüm merkezlerde geri ödemeye alınması 

 Aile hekimlerinin de taramalara katılımının sağlanmasına yönelik yönetmelik 

 Bitkisel ürün adında pazarlanan ve halkımızda bilgi kirliliklerine yol açan ürünler ve 
programlar üzerinde denetimleri arttırıcı yasal düzenleme 

 Hasta ve hasta yakınlarının haklarını ve örgütlenmelerini destekleyici yasal düzenleme 

  Kanseri tüm yönleri ile takip edecek, gerekli araĢtırmaları yapacak ve ilgili kurumları 
uyaracak Ulusal Kanser Kurumu ile ilgili kanunun çıkarılmasıdır. 

 

8. TÜRKĠYE’DEKĠ KANSER HARCAMALARI  
8.1.Türkiye’de Kanser Ġ laçları ve Kanser Ġ lacı Harcamaları 

i.  Kanser Ġlaçlarının Ruhsatlandırılma Süreci (Sağlık Bakanlığı‘nın Rolü) 
ii.  Kanser Ġlaçlarının Ödeme Süreci (Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun Rolü) 

iii.  Ġlaç Sektörü BakıĢ Açısından Kanser Ġlaçlarına EriĢim 
iv.  Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitesi 

 
Hâlihazırda ülkemiz mevzuatı açısından aĢağıdaki alanlarda yapılacak iyileĢmeler, bu ilaçların 

sağlık sistemine erken kazandırılması açısından önem taĢıyacaktır: 
• Gerçek hastalık yükünün doğru olarak değerlendirilebilmesi için, kanserle iliĢkili kayıtların 

(ilaç ve diğer tedavi harcamaları) geliĢtirilmesi  
• Kanser ilaçlarına eriĢiminin AB ve ABD ile eĢ zamanlı hale getirilmesi  
- Ġlaçların ruhsat sürecinin mevzuat ile uyumlu olarak hızlandırılması. Ürünlerin 

ruhsatlandırıldığı ve ödendiği endikasyonların, Avrupa ve dünyadaki uygulamalara paralel 
olması 

- Yetim ilaç statüsünün netleĢtirilerek, ruhsat ve ödeme süreçlerinde bu ilaçlara öncelik 
verilmesi 

- Ruhsatlandırma ve ödeme süreçlerinin/uygulamalarının Ģeffaflık ve öngörülebilirliğinin 
arttırılması 

- GMP denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi için 
sürenin kısaltılmasına yönelik iyileĢtirmeler yapılması 

- Kanser hastalığının önceliği çerçevesinde, kanser ilaçları için ruhsat ve ödeme 
süreçlerinin kısaltılmasına yönelik yeni metotların geliĢtirilmesi 

- Gerekli yetiĢmiĢ insan gücünün temini (eğitim, teĢvik vs.) konusunda 
planlamalar yapılarak uygulanması  

- Onkoloji DanıĢma Komisyonunun toplanma sıklığı ve sayısının artırılması 
 • Sosyal güvenlik sistemi açısından yapılan değerlendirme 

perspektifinde kanser tedavisinde yeni nesil ilaçların getirdiği tıbbi değerin yanısıra, bu ilaçların 
önemli bir bölümü için göz ardı edilmemesi gereken bir diğer özellik de, tedaviden daha iyi yarar 
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sağlayacak olan hastaların moleküler veya histolojik metotlarla daha iyi tanımlanmasının mümkün 
olmasıdır. 

• Onkoloji alanında klinik çalıĢmaların onay süreçlerinin hızlandırılması büyük 
önem taĢımaktadır.  

• Türk ilaç firmalarının, dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret 
göstermesi,  AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢtırmalarına ve ihracata önem vermeleri 
gerekmektedir. 

• Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

 
Kanser tedavisi amacıyla kullanılan ilaçların, onkoloji hastanelerinde, hastaya özel 

dozlarda, özel donanımlı yerlerde, konusunda uzman kiĢilerce hazırlanması gerekmektedir. Bu 
amaçla ―Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Üniteleri‖nin hizmete sunulmasının faydalı olacağı 
açıktır. Bu üniteler çok sayıda yararlarının yanında ilaç israfının önlenmesi konusunda da ülkemize 
katkı sağlayacaktır. Kemoterapi uygulaması yapan her hastanenin belli standartlarda Merkezi 
Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerine sahip olması gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Bu üniteleri 
kurma imkânı veya hasta yoğunluğu olmayan birimleri ise var olan merkezlerden hizmet alımı 
yolu ile ilaçlarını temin edebilmelidir. 

 

8.2.Kanser ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları 
i.  Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı ve ĠĢleyiĢi 

ii.  Kanserli Hastalarda Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları 
 
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla genel sağlık 

sigortasına iliĢkin olarak; 
• Kapsama alınan kiĢilerin, sağlık hizmetlerinden eĢit Ģekilde yararlandırılması, 
• ÇağdaĢ sağlık anlayıĢı benimsenerek, kiĢilerin hasta olduktan sonraki 

tedavilerine ait bedellerin ödenmesinin yanında, hasta olmalarını önlemeye yönelik koruyucu 
sağlık hizmetlerinin kapsama alınması, 

• 18 yaĢ altı çocukların, anne veya babalarının genel sağlık sigortalısı olarak 
tescil edilmesine ve 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödenmiĢ olmasına bakılmaksızın sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılmaları, 

• Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmeti olarak kabul edilmeyen hizmetler ile estetik 
amaçlı hizmetler dıĢındaki tüm sağlık hizmetlerinin sağlık teminat paketi içinde yer alması, 

• Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kiĢilerin ikamet yeri dıĢına sevki halinde 
yol parası, zaruri masraf ve refakatçi giderlerinin ödenmesi,  

     öngörülmüĢtür. 
Kanser hastalığı özelinde hastalarımızın hizmete eriĢimini artıracak özel önlemler 

alınmıĢ bulunmakta ve yenilenen SUT vasıtasıyla her geçen gün iyileĢtirmeler yapıldığı 
gözlenmektedir. Ancak, özel hastanelerde kanserli hastaların ayaktan tedavilerinde muayene 
katılım payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri 
tarafından kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep 
edilmemesi hususlarına rağmen, kanser tanısı ile hastaneye kabulden sonra ilave ücretlerin özel 
sağlık hizmet sunucularınca hastadan talebi bir realitedir. Bu çeliĢkinin nereden kaynaklandığının 
(otelcilik hizmetleri, konsültasyon ücretleri vb.) araĢtırılarak giderilmesi konusunda gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) 
SGK tarafından SB‘a ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece KETEM‘ lerce 
ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin mağduriyeti açısından 
uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 



- 675 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 KETEM‘ lere ödenen bütçenin global bütçe dıĢına alınması haricinde, tarama amaçlı 
iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında da (belediyelerin veya özel hastanelerin bile tarama yapmasına izin 
verecek Ģekilde) ödemeye alınması gerekmektedir. Ancak, tarama hizmeti alınan sağlık hizmeti 
sunucuları için belirli standartların Sağlık Bakanlığınca geliĢtirilmesi ve ayrıca merkezi KETEM 
veri tabanına bilgi aktarımının sağlanması gerekmektedir. Bu standartları ve Ģartları sağlayan 
merkezlerde tarama maksatlı yapılan tetkiklerin geri ödeme kapsamına alınması uygun olacaktır. 

 Ayrıca, hastanelerimizde (devlet, özel ve üniversite hastaneleri) tarama yapılmak amacı 
ile istenecek tetkiklerin ödenmesinin sağlanması amacı ile, tanının mevzuata uydurulması yani 
kanser ön tanısı girilmesi gibi uygulamalara ve sonuç olarak da istatistiksel anlamda yanlıĢ verilere 
yol açılabileceği hususu göz önünde tutulmalıdır. SGK tarafından sonuçta zaten ödenmekte olduğu 
düĢünülen paranın yanlıĢ yollara ve verilere sebebiyet vererek yanlıĢ bilgilere götürdüğünden 
endiĢe duyulmaktadır.  

Hastalarımızın böylesine acil tedavi gerektiren bir hastalık konusunda özel sağlık 
hizmeti sunucularından da etkin bir Ģekilde yararlanabilmeleri için ilgili Kurumca sigortalılarının 
bilgilendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan tebligatların kanser tanısı, tetkiki ve tedavisi ile 
ilgili uygulamaları içeren bölümlerinin sağlık hizmet sunucularında halkın göreceği ve dikkatini 
çekeceği yerlere asılarak duyurulması zorunlu hale getirilmelidir.   
 

8.3.Türkiye'de Kanser Harcamaları ve Maliyet Etkinlik ÇalıĢmaları 
i.  Dünyada ve Türkiye‘de Sağlık Harcamaları  

ii.  Dünyada ve Türkiye‘de Kanser Harcamalarındaki GeliĢmeler 
iii.  Türkiye‘de Maliyet Etkililik ve Maliyet Fayda ÇalıĢmaları 

 
Kanser dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de önemli bir sağlık problemi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Hastalığın teĢhis ve tedavisinin ileri teknoloji gerektirmesi yapılan harcamaların 
ülkelerin sağlık kaynakları içindeki payının artmasına neden olmaktadır. Sağlık harcamalarındaki 
önlenemeyen artıĢ bugün bütün dünyanın karĢılaĢtığı bir olgudur. Her ülkede bu harcamaları, 
sağlık hizmetlerine eriĢim ve kaliteden ödün vermeksizin kontrol altına alma yönünde politikalar 
geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu geliĢme sadece kanser için değil tüm hastalıklar için 
yapılan harcamaların da gözetim altına alınması gereğini doğurmuĢtur. 

Hastalığa iliĢkin harcamaların belirlenmesi her ülke için zordur ve bunun temel nedeni 
hem hastalık için yapılan harcamalara iliĢkin verilerin hem de epidemiyolojik verilerin doğru 
olması zorunluluğudur. Harcamalara iliĢkin verilerdeki güçlük maliyetlerin hesaplanmasındaki 
güçlüklerden kaynaklanmakta, epidemiyolojik verilerdeki güçlük ise etkili ve güvenilir kayıt 
sistemlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‘de her iki konuda da önemli eksiklikler söz konusudur. Ancak sağlık hizmetleri 
ile ilgili gelinen noktada sağlıklı politikalar belirleyebilmek ve bunları uygulayabilmek için 
önümüzdeki yıllarda bu konularda somut adımlar atmak ve uygulamak gerekmektedir. Bunun ilk 
ve önemli adımları TÜĠK‘ in sağlık hesaplarını daha ayrıntılı bir Ģekilde hesaplaması ve SGK‘nın 
MEDULA verilerini daha etkin kullanmasıdır.  

Eğer Ģimdiden önlem çalıĢmaları yapılmazsa (tarama ve kanser enstitüsü gibi), 2030‘ lu 
yıllarda kanserin doğrudan maliyeti ülke ekonomisi için tolere edilemeyecek düzeylere ulaĢacaktır. 

 

9. TÜRKĠYE’DE KANSER ARAġTIRMALARI  
9.1. Kanser Konusunda Epidemiyolojik AraĢtırmalar 
NevĢehir Ġ li Tuzköy Beldesi ve Karain Köyünde Zeolit Nedenli Mezotelyoma 

Sorunu 
Malign mezotelyoma asbest ve erionit mineralleriyle iliĢkili olarak Türkiye‘de çok ciddi 

bir problemdir ve genetik-epidemiyolojik araĢtırmalar genetik yatkınlığın mezotelyoma 
geliĢiminde önemli bir rol alabileceğini göstermektedir. 
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Kanser oluĢumu sıklığı ile çevresel Ģartlar arasındaki iliĢki açısından, değiĢik kanserlerin 
bölgesel dağılımını ve kimyasal elementlerin konsantrasyonlarını gösteren jeokimyasal haritalar 
çok büyük bir değer taĢır. Hastalık oluĢumu ile ilgili coğrafi ve jeolojik Ģartların çalıĢılması onko-
coğrafik araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte günümüzdeki en önemli bilmece 
olan kanseri çözebilmek için, multidisipliner çalıĢmaya, hastalığa yol açan doğal (jeolojik) ve 
antropojenik etkenleri çok daha iyi anlamaya gerek vardır. Bu konularda ilerleme medikal-jeolojik 
(jeokimyasal; eko-jeolojik) araĢtırmalarla sağlanabilir.  Dolayısıyla, ülkemizde tıp ve jeoloji 
alanında iĢ birliği ile ― tıbbi jeoloji‖  çalıĢmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Haritalanarak genel dağılımı ortaya konulan ve akciğer kanseri nedeni olduğu bilinen 
erionitli volkanik tüf kayaları üzerinde bulunan yerleĢim yerlerinde yaĢayan halkın sağlık riski 
özellikle bazı yerleĢim birimlerinde devam etmektedir. Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam 
etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zaman içerisinde bitirilmeli, gerek halkın gerekse 
kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli tüf kayalarını kullanması önlenmeli, 
yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli, bu gibi alanlar yeni yerleĢimlere açılmamalıdır. 

Bölgede gerçekleĢtirilen saha incelemesi sonucunda Ģunlar saptanmıĢtır: 
NevĢehir ili içerisinde mezotelyoma kanser olgularının dünya genelinde çok yüksek 

oranda görüldüğü köylerde erionit probleminin varlığı 40 yıldır bilinmekte olmasına rağmen, 
önlem alınmasında ve uygulanmasında gecikmeler olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, son yıllarda, 
bölge sorunu üzerine kararlılıkla gidilerek, konu hakkında alınan önlemlerin gözle görülür bir hız 
kazandığı tespit edilmiĢtir. 

Tuzköy beldesinde yeni evler tamamlanmıĢ, taĢınma iĢlemi de büyük oranda 
tamamlanmıĢtır. Ancak, ek bina ihtiyacı devam etmektedir. Son alınan Bakanlar Kurulu kararı da 
bu ihtiyacı karĢılamaya yönelik olarak atılmıĢ önemli bir adımdır. 

Sarıhıdır köyünün doğal afetler nedeniyle kendiğinden taĢındığı ve sadece eski köy 
önünden geçen yolun asfaltlama çalıĢmasına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiĢtir. 

Karain de ise, TOKĠ‘dan yeni evlerin yapım kararı alınmıĢtır. Ancak, köylüler arasında 
tartıĢma halen mevcuttur. Bu konuda halkın farkındalık ve eğitim ihtiyacı olduğu açıktır. Yıkım ve 
ıslah çalıĢmaları gerçekleĢtirilirken kanser yapıcı maddelerin etrafa yayılmaması için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Beyaz toprak olarak bilinen ve içinde asbest ve erionit içeren toprağın badana yapma ve 
sıva olarak kullanılmasının önlenmesi yönünde halkın eğitimi çalıĢmalarının planlanarak, ilgili 
kurumlar tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığının eğitim ve araĢtırma hastaneleri 
bünyelerinde ilgili bilimsel yapılandırmanın oluĢturulması/güçlendirilmesi yoluyla mesleksel ve 
çevresel kanserojenlerin ölçümü gerçekleĢtirilebilmelidir. Ayrıca akredite edilmiĢ özel ve resmi 
laboratvarların oluĢturulması gerekmektedir. Bu çalıĢmalarla mezotelyoma araĢtırmalarının çevre 
ve genetik etkileĢimi konusunda geliĢtirilmesine ağırlık verilmeli ve bu konuyla ilgili Sağlık 
Bakanlığı, YÖK, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek 
odalarının iĢ birliği içinde çalıĢması sağlanmalıdır. 

 
Kütahya Özelinde Arsenik Sorunu 
Yüksek miktarda arsenik içeren suların kullanımına bağlı olarak ülkemizde özellikle 

Kütahya-Emet‘ te sağlık sorunları ortaya çıkmıĢtır. Kütahya‘da içme ve kullanma sularında ölçülen 
yüksek arsenik konsantrasyonlarının en önemli kaynaklarından birisinin bölgede yer alan tersiyer 
çökellerdeki alünit, çört, kolemanit ve jips gibi mineraller olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 
karbonatlı kayalar, kireçtaĢı/dolomit ve travertendeki kırık zonlar boyunca oluĢan realgar ve 
orpiment formundaki epitermal jipsler ve volkano-sedimanter istiflerdeki volkanik kayaların da 
önemli arsenik kaynakları arasında bulunduğu belirtilmektedir. 

2005 yılında yapılmıĢ olan bir çalıĢmada; Ġğdeköy ve Dulkadir köylerinde, 40 ayrı içme 
suyundan alınan örneklerde yapılan arsenik ölçümleri ve buna bağlı olarak oluĢan cilt hastalıkları 
ile ilgili sonuçlar özetlenmiĢtir. ÇalıĢmada arsenik konsantrasyonundaki artıĢla birlikte ortaya 
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çıkan semptomlarda da artıĢ gözlendiğine iĢaret edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada arsenikten etkilenen 
kadınların sayısının erkeklere göre biraz daha fazla olduğu da ortaya çıkmıĢtır.  

ÇalıĢmalar; Emet ve civarında, uzun süre arsenik içeren sulara maruz kalan kiĢilerde cilt 
ve diğer bazı kanser vakalarının artabileceğini gösterdiğinden, Sağlık Bakanlığı tarafından bölge 
yakından takip edilmektedir.   

 

Kocaeli-Dilovası'nda Çevre ve Ġnsan Sağlığı 
Bu konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde 04.04.2006 tarihinde 10/254,258 

Esas Numaralı Kocaeli'nin Gebze Ġlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve 
Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonu özetle;  

Sanayi ile ilgili olarak; 
Organize sanayi bölgelerinde sağlık koruma bandının oluĢturulmadığına ve bu bölge ile 

iç içe olan konutlarda sağlık sorunlarının devam ettiğine iĢaret ederek kentsel dönüĢüm projesinin 
baĢlatılması gerektiğini,  

Bölgenin I. Derece deprem kuĢağında olması nedeniyle depolama alanları ile ilgili 
sözleĢmelerin yenilenmemesi ve yeni kiralamaların yapılmaması gerektiğine,  

Orman vasıflı olan kısmın orman alanı, arazi vasıflı olanının da yeĢil alan olarak 
korunmasının sağlanması gerektiğine, 

Sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi arttırmaya 
yönelik taleplerinin dikkatle değerlendirilmesi ve  mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılması 
gerektiğine,  

Bölgedeki metal ve hurda eriterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 
sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olmasından kaynaklanabilecek sorunların 
önlenmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından iĢletilmesi ve yeterli sayıda eleman 
istihdam edilerek 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerektiğine,  

Kirlilikle ilgili olarak; 
Dil Deresi‘nin sanayi ve yerleĢim yerleri tarafından ciddi düzeyde kirletildiğini ve 

Körfezin % 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiğini ve Dil Deresi‘nin ıslah 
çalıĢmalarının yapılması gerektiğine,  

Kocaeli BüyükĢehir Belediyesince bölgedeki uygun bir yere çöp depolama alanının bir 
an önce yapılması gerektiğine,  

OSB Yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‘nin 
ivedilikle yapılması gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde bulunan 8 adet limana gelen gemilerden salınan sintine ve balast 
suları için limanların ortak veya münferit atıksu arıtma tesisleri kurmlarının veya OSB'nin 
kuracağı merkezi atık su arıtma tesisine vermelerinin sağlanması gerektiğine, 

Hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikalarında üretim ve hurda metal 
depolama ve taĢıma süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayıldığını, baca 
gazı arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları gerektiğine ve  üretim süresince kesinlikle 
çalıĢtırılmalarının sağlanması gerektiğine, hurda depo alanlarının üzerleri kapatılarak çevreye toz 
yayılmasının önlenmesi ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmsı gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde boya ve tiner üretim tesislerinde organik madde yayınımlarının 
herhangi bir arıtma olmadan atmosfere salındığını, 

Dilovası‘nın çevresel kirlilik ve sağlık açısından riskli bir bölge olduğu dikkate alınarak 
bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatırımlara teĢvik verilmesi gerektiğine,  

Sağlıkla ilgil i olarak; 
Bölgede kanser hastalığından ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunun 

tespit edildiğini,  
Bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda kayıtlara 

dayalı bilgiye ulaĢılamadığını,  
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Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli ilinde ivedilikle 
baĢlanılması gerektiğine, ön teĢhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezinin ivedilikle 
kurulması gerektiğine,  

Bölgenin çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot 
Bölge olarak ilan edilmesi gerektiğine ve bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi 
hususunun da değerlendirilmesi gerektiğine, 

Dilovası‘nda bulunan iĢyerlerinde, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği denetimlerinin evrak ve 
belge üzerinde yapıldığı ve iĢ yeri havası ölçümlerinin de yapılmadığının tespit edildiğini, 
iĢyerlerinde iĢ yeri hekimi bulundurulması, iĢ sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, 
değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması gerektiğine iĢaret 
etmiĢtir. 

Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesinin dokümanlarına göre bu bölgeye yönelik bir 
dizi çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Konuyla ilgili çalıĢmalar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

- 2 Nisan 2007 tarihinde devlet hastanesine entegre Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezi (KETEM)  kurulmuĢtur. Bu merkez tarama ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.  

- 11.06.2007 tarihinde ―Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi‖  kurulmuĢtur. Bu merkezin 
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kayıt sayıları 1616, 2223 ve  2727‘dir.  2006‘da Dilovası‘nda 
meydana gelen 57 ölümün 23‘ü, 2008 yılında 52 ölümün 17‘sinin nedeni kanserdir.  

 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi‘ndeki YerleĢim Yerleri 
OSB alanı dıĢında ancak sanayi ile iç içe durumda olan iki mahalle (Fatih ve Yıldız 

Mahalleleri) vardır. Fatih Mahallesi yerleĢim itibariyle devlet ormanı niteliğindedir. Halk arasında 
2/b olarak nitelenen bölgede 05.05.2004 tarihli Kocaeli Valiliği Komisyonu raporuna göre 57 adet, 
orman sahası alanında ise 22 adet yapı vardır. Yeni Yıldız Mahallesinde  ise 85 adet konut (147 
daire) bulunmakta olup sadece 12 adet konut ruhsatlıdır. 

  
Bölgedeki Sanayi kuruluĢları 
Bölge de 171 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesisleri, 
• Boya ve tiner üretim tesisleri 
• Depolama tesisleri 
• Demir Çelik üretim tesisleri 
• Kömür ve tevzi dağıtım tesisleri  
olarak gruplamak mümkündür. Emisyon yayınımı olan tesislerin sayısı 34 adettir. 
 
Dilovası Hava Kirliliğini Önleme Projesi: 
TÜBĠTAK–MAM koordinatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü ve Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü iĢ birliğiyle 02.03.2007 tarihinde proje baĢlatılmıĢtır. 
24 aylık bir süreci kapsayan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirliliğinin ve Hava Kirletici 
Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje kapsamında, Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesinin hava kirlilik haritası çıkarılmıĢtır. Bölgenin hava kalitesinin 
iyileĢtirilmesi için çözüm önerileri oluĢturulmuĢtur. Sanayi kuruluĢlarının bazılarında atık 
yönetiminin uygulandığı, diğerlerinde ise halen önemli sorunların bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

Bölgede çevre temizliği, ağaçlandırma çalıĢmaları, ilaçlama çalıĢmaları 
gerçekleĢtirilmiĢ, altyapı eksikliklerinin tamamlanması amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

 
Türkiye Sularında Ağır Metal Dağılımı 
Ülkemiz 26 akarsu havzasına, 107 nehir sistemine sahip olup,  bu nehirlerin toplama 

havzaları 1500 km2 den büyüktür. Kızılırmak Nehri 1355 km ile en uzun nehirdir, bunu ülke 
sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km olan Fırat Nehri izler. Ayrıca toplam alanı 500.000 ha olan 
200 adet doğal göl; toplam alanları 150.000 ha olan 794 adet baraj gölü ve 15.000 ha alanına sahip 
700 adet yapay göl mevcuttur.  Bu sucul sistemlerin büyük bir kısmı evsel ve endüstriyel kirlilik 
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baskısı altındadır ve çoğu sucul sistemler içme suyu olarak kullanılamaz durumda olmakla birlikte, 
birçoğu sulama suyu olarak kullanılmaktadır.   Ülkemiz sucul sistemlerini tehdit eden en önemli 
kirlilik parametrelerinden birisi ağır metallerdir. Fırat nehri dıĢında Dicle, Kızılırmak, Seyhan, 
Büyük Menderes nehirlerinde yapılmıĢ olan çalıĢmalar, ağır metaller açısından potansiyel bir 
riskin varlığına iĢaret etmektedir. Bu durum göllerde yapılmıĢ ağır metal çalıĢmalarında da 
izlenmiĢtir. Manyas kuĢ cennetinde, Burdur Gölü‘nde, BeyĢehir Gölü‘nde ve Ulubat Gölü‘nde 
yapılan incelemelerde bu göllerde ağır metal konsantrasyonlarının yüksek olduğuna dair raporlar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli değiĢim gösteren sucul 
ekosistemlerin belirli aralıklarla izlenmesi oldukça önem taĢımaktadır.  

Türkiye toplam uzunluğu 10765 km olan kıyısal alana sahiptir.  Gerek deniz suyunda, 
gerek bu ortamlarda yaĢayan canlı gruplarında yapılan çalıĢmalar ülkemizi çevreleyen denizlerin 
de önemli miktarda metal yükü taĢıdığını göstermektedir. Midyelerle yapılmıĢ olan çalıĢmalar 
Marmara Denizinde özellikle boğaz Bölgesi‘nde ve Gemlik Körfezinde ağır metal kirliliğine iĢaret 
etmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından denizlerimizden ve iç sularımızdan elde edilen 
ürünlerde ağır metal izleme programları sürekli yürütülmektedir. Özellikle midyeler üzerinde 
yapılan çalıĢmalar ile kirlilik düzeyleri izlenmektedir. Ġzleme programlarının bir soruna iĢaret 
etmesi durumunda ürün hasadına izin verilmemekte, mevzuata uygun olmayan ürünlerin pazara 
arzı önlenmektedir. Yine ağır metallerin izlenmesine yönelik projeler Sağlık Bakanlığı‘nca 
yürütülmekte ve desteklenmektedir. Bunlardan biri; 2010 yılında baĢlanan ve bir grup bilim 
insanınca yürütülen, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının da dahil olduğu denizlerde ağır metal  
birikimine yönelik çalıĢmadır. Bu çalıĢmaya ait sonuçların Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede 
kamuoyuyla paylaĢılacağı ifade edilmektedir.  

Bu çalıĢmaların düzenli aralıklarla devam etmesi hem gıda güvenliğinin sağlanması hem 
de baĢta kanser kontrol faaliyetleri olmak üzere halk sağlığının korunması açısından çok 
önemlidir. 

 

Çernobil Nükleer Kazası ve Ülkemiz Açısından Önemi 
Türkiye genelinde değerlendirildiğinde, radyoaktif bulutun geçiĢi sırasında yoğun yağıĢ 

alması nedeniyle Trakya'da Edirne-Eskikadın, Ġsmailce, Kapıkule ve Büyükdoğanca bölgeleri ile 
Doğu Karadeniz'de Hopa-Pazar arasındaki kıyı bölgesi en fazla etkilenen yerler olmuĢtur. 

KiĢisel etkin doz değerleri, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde Fındıklı, Hopa, Arhavi, Pazar, 
Rize ve Of civarlarında diğer bölgelere göre daha yüksektir. Ancak, bu bölge içerisinde birbirine 
çok yakın 2 nokta dozları arasında bile önemli farklılıklar görülebilmektedir. Edirne Bölgesi‘nde, 
kazayı takiben alınan önlemler ile bölge halkının aldığı dozun, Türkiye'nin diğer bölgelerinin doz 
düzeyine düĢürülmesi sağlanmıĢtır.  

Kazanın sağlık etkileri ile ilgili gerçekçi verilere ulaĢmak üzere, 
• Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢayanlardan alınan kan örneklerinde biyolojik doz tayini 

yapılmıĢtır. Biyolojik doz tayinleri için rutin olarak kullanılan en güvenilir yöntem, insanların 
dolaĢan kan lenfosit hücrelerinde yapılan Kromozom Aberasyon Analizidir (CA). ĠyonlaĢtırıcı 
radyasyonlar yanısıra kimyasal ajanların da oluĢturduğu toplam kromozom hasarlarını 
değerlendirmek için Mikronukleus (MN) Tekniği kullanılmaktadır. Retrospektif-geçmiĢe 
dönük çalıĢmalarda ise en çok tercih edilen yöntem ise Fluorescence in situ Hybridization 
(FISH) tekniğidir. TAEK, Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde bulunan, 
dünyada kabul görmüĢ 12 laboratuvardan biri ve ülkemizdeki tek laboratuvarı olan Biyolojik 
Dozimetri Laboratuvarında yapılan çalıĢmada, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde tanısı konmuĢ 
ancak tedaviye baĢlanmamıĢ kanser hastaları ve yakınlarının kan örneklerinde biyolojik doz 
tayini yapılmıĢtır. Bu amaçla kromozom hasarları 3 ayrı sitogenetik yöntemle (Disentrik 
kromozom aberasyon, Mikronukleus ve FISH) incelenmiĢtir. Karadeniz Bölgesi‘nden 58 
kiĢinin kan örneğinde Kromozom Aberasyon (CA) analizi ve Mikronukleus (MN) analizi için 
kültür yapılmıĢtır. Kromozom analizi mümkün olabilen 23 kiĢinin 9'unda (5 kiĢinin dozu 100 
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mGy altında) disentrik aberasyona rastlanmıĢtır. Bu hastaların hemen hepsi beyanlarında teĢhis 
amacı ile iyonizan radyasyona maruz kaldıklarını belirtmiĢtir. Mikronukleus analizi yapılan 8 
kiĢinin kan örneklerinde MN sıklığı yüksek gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar iyonlaĢtırıcı 
radyasyonlardan çok daha fazla çevresel faktörlerden, yani kimyasal kökenli ajanlardan 
etkilenmeyi ortaya koymaktadır. Son yıllarda toplum genelinde MN sıklığında bir artıĢ olduğu 
gözlenmektedir. Bunun nedeninin toplumumuzda giderek artan hazır gıda tüketimi, sigara 
kullanımı, tıbbi ıĢınlanmalar, ilaç kullanımı, çevre kirliliği, petrol ve türevlerinin kullanımı 
gibi faktörlere bağlı olduğu düĢünülmektedir. ÇalıĢmanın kontrolü olarak Isparta ili seçilmiĢ 
ve 15.06.2006 tarihinden itibaren gönderilen 31 kan örneğinde CA ve MN kültürleri yapılmıĢ, 
35 kiĢinin MN slaytları değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; Ģu ana kadar elde edilen veriler 
ıĢığında son 2-3 yıl içinde tıbbi amaçlı olanlar dıĢında, kromozom hasarlarında radyasyona 
maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır. 

• Kazadan en fazla etkilendiği tespit edilen Edirne- Eskikadın, Fındıklı, Pazar ve ArdeĢen'de SB 
Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından hane halkı taraması çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu 
rapor 2006 yılında yayınlanmıĢtır. 

• Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması kapsamında Edirne, Trabzon, 
Samsun bölgelerinden 213, kontrol bölgesi olarak seçilen Ġzmir ve Antalya illerinden 115 
olmak üzere 328 tiroit kanser örneği araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada her iki bölgede bu 
kanserin geliĢiminde farklı etiyolojik faktörlerin rol aldığına iĢaret eden genetik bulgulara 
rastlanmamıĢtır.  

Türkiye genelinde yetiĢkinlerin yaĢam boyu alacakları en yüksek doz değeri ortalaması 
4.49 mSv olarak hesaplanmıĢtır. Uluslararası kuruluĢlar tarafından belirlenen halk için yıllık doz 
sınırı 1 mSv‘dir. Bu yaklaĢım, 70 yaĢındaki bir kiĢinin,  70 mSv doz alabileceğinin ifadesidir. Tek 
bir akciğer tomografisinden alınan doz 10 mSv civarındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan ―Çernobil Faciasının Türkiye'deki 
Etkilerini AraĢtırmak, Faciayla ilgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların 
Tespiti ve Giderilmesi Ġçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonu‖ çalıĢmaları sonucunda; ―Üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığınca 
oluĢturulan Bilim Kurulunun 1993 yılı baĢında hazırladıkları raporların incelenmesi sonucunda 
Türkiye genelinde ve kritik bölgelerde Çernobil nedenli kanser artıĢının bilimsel olarak mümkün 
görülmediği kanısına varmıĢtır.‖   

Sonuç olarak kanser artıĢının Çernobil kazası sonrası alınan dozlarla iliĢkilendirilmesi 
bugünkü bilimsel veriler doğrultusunda mümkün görülmemektedir.  

Bu konuda yapılan çalıĢmaların sistematik ve süreklilik arz edecek Ģekilde devamı ile 
halkımızın radyasyon duyarlılığına iliĢkin epidemiyolojik çalıĢmaların baĢlatılmasının bilimsel 
anlamda faydalı ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

 
Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması 
Kanser oluĢumunda çok önemli faktörlerden birisi de çevresel faktörlerdir. Bu nedenle 

son yıllarda Türkiye‘deki kanser açısından risk artıĢı olabilecek bölgelerde titiz çalıĢmalar 
yapılmıĢtır. Karadeniz bölgesinde, 1986 yılında gerçekleĢmiĢ olan Çernobil Nükleer Santral 
Kazası sonucu ortaya çıkan radyasyonun etkilerinin araĢtırılması amacıyla dört komponentli bir 
çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalara göre: 

1. Karadeniz Bölgesi‘nde kanserli oranı %  1,85 olup, kontrol grubu olan Isparta Eğirdir‘  
de kanserli oranı % 1,85 olarak bulunmuĢtur. Karadeniz bölgesi ile kontrol grubu olan Isparta 
arasında kanser görülme oranı bakımından bir fark tespit edilmemiĢtir. Muhtar beyanlarında % 90 
hanede ―kanser var‖  algılaması varken, anket sonuçlarında % 90 hanede ―kanser vakası yok‖  
olarak bulunmuĢtur.  

2. Karadeniz Bölgesi‘nde kanser diğer bölgelerimizden farklı bir artıĢ ve dağılım 
göstermemektedir. 
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3. Karadeniz Bölgesi kanser hastalarında ve hasta yakınlarında sitogenetik tekniklerle 
hastaların ve sağlıklı üçer yakınından kan örnekleri alınarak karĢılaĢtırılmalı olarak iyonize 
radyasyon etkisine kromozomlarda bakılmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda radyasyona spesifik özel 
bulgulara rastlanılmamıĢtır.  

4. Radyasyona bağlı geliĢebilen ve radyasyonun gösterilebilen etkileri tiroit 
kanserlerinde incelenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda da Karadeniz bölgesi ile kontrol bölgeleri 
arasında bir fark ortaya çıkmamıĢtır.  

Bu araĢtırma sonuçları bölgede Çernobil nedenli bir kanser artıĢının olmadığını ortaya 
koymuĢtur. 

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Kanser Vakalarının 

Konumsal Analizleri 
Bu baĢlık 16.06.2010 tarihinde Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU tarafından 

Komisyonumuza yapılan ―Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Ġle Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi‖  Bilimsel AraĢtırma 
Projesi‘nin sunumu ve teslim edilen dokümanların derlenmesiyle hazırlanmıĢ olan bölümden 
özetlenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın temel amacı, mevcut vakaların harita üzerinde coğrafi olarak adrese bağlı 
dağılımını gösterip buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesi hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bir coğrafi bilgi sistemi teknolojisi 
altyapısını kurmaktır. Kanser vakalarının adresleri üzerinden haritalamasını yaparak, bu vakalara 
etki edebilecek unsurlara ait verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemek üzere 
çalıĢılmıĢ bulunmaktadır. Konu olarak kanserin seçilmesinin sebebi ise bölgede gerçekten çok 
konuĢulan bir konu olmasıdır. ÇalıĢmada kanser vakaları ile iliĢkileri irdelenmek üzere ele alınan 
parametreler Ģunlardır: Arazi örtüsü, yükseklik, litolojik yapı, enerji nakil hattı ve suya ait 
kimyasal özellikler. 

Kanserle baĢarılı mücadele için, ülkemizde tespit edilen kanser vakalarının mutlaka 
sistematik bir biçimde, adrese dayalı sistemle entegre ve coğrafi bilgi teknolojisi desteği ile 
eksiksiz bir Ģekilde kayıt altına alınması gerekmektedir.  

Sağlık veri tabanlarının coğrafi bilgi teknolojisi ile entegre olması konusunda bu çalıĢma 
örnek teĢkil etmeli, bu tür çalıĢmalar geliĢtirilerek daha multidisipliner tasarımlarla ülke geneline 
yayılarak devam ettirilmelidir. 

 

Tıbbi Jeoloji Konuları-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 
AraĢtırmaları 

YerleĢim alanlarının yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, afet güvenliğinin ve sağlığının 
korunması sürecinde ― tıbbi jeoloji‖  sorunlarının da doğal tehlikeler arasında bulunduğunun 
bilincinde davranılması; ülke genelinde ―Tıbbi Jeoloji Tehlike Haritası‖nın hazırlanması ve 
konuya iliĢkin çalıĢmalarda eĢgüdüm sağlanarak Tıbbi Jeoloji Risk Yönetiminin geliĢtirilmesi; 
imar-afet-çevre ve sağlık üzerine mevcut yasaların bu bilinç temelinde gözden geçirilmesi ve 
ihtiyaçlar temelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ġmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon gazı, radyasyon ve iz 
element değerleri saptanmalıdır. YerleĢime açılacak olan zeminlerin, insan sağlığını tehdit eden ve 
hastalıklara neden olabilecek element, mineral, zehirli gazlar vb. yönünden araĢtırılması ABD ve 
Avrupa ülkelerinde özellikle Ġngiltere ve Ġsveç‘de yasal olarak uygulanmaktadır. 

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında, çevremizdeki kayaçlar, mineraller, 
elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı 
üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymada 
MTA‘ya önemli görevler düĢmektedir. 

MTA‘nın çalıĢmalarına göre Konya Sızma‘da cıva ve kurĢun, Ladik‘de cıva, ÖdemiĢ ve 
Beydağı‘nda cıva, UlukıĢla Maden‘de kurĢun, Balya‘da kurĢun, Lapseki Korudere‘de kurĢun, 
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Kütahya-GümüĢköy‘de gümüĢ iĢletmeleri ile terkedilmiĢ ocaklar ve çevresi, kömür madenleri 
pasaları ve ocakları çevresi kuyu ve içmesuları kirlenmektedir. 

Çevresel ve mesleki akciğer hastalığına neden olan unsurların baĢında asbest ve erionit 

lif ve tozları gelmektedir. MTA‘ya göre asbest bulunan yöreler Bursa-Orhaneli yöresi, Ankara-

Çankırı-ġabanözü yöresi, Amasya yöresi, Sivas-Beypınarı yöresi, Erzincan-Ġliç yöresi, Bitlis 

yöresi, Antakya-Kızıldağ yöresi, Mihallıççık yöresi, Denizli-Bekilli, UĢak-Karahallı yöresidir. 

Erionit bulunan yöreler ise NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı  Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, 

Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp 

merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini arasında, Zelve vadisinde,  NevĢehir merkeze 

bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, 

Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, 

AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapa‗da, Aksaray ili Güzelyurt‘a bağlı Selime ve 

Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz arasındadır.  

MTA tüm raporlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaĢmakta ve riskli görülen yerlerde gerekli 

islah çalıĢmaları yapılmaktadır. 

 

9.2. Kanserle Ġ lgili Bilimsel ÇalıĢmalarda Türkiye’nin Yeri 

KiĢi baĢı gelir düzeyi ve kiĢi baĢı doğrudan kanser tedavi harcamaları ile kiĢi baĢı kanser 

araĢtırma harcamaları arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir. Ayrıca kiĢi  baĢına 

doğrudan kanser tedavi harcamaları ve araĢtırma harcamaları ile kanser alanında yapılan yayınların 

etki değeri ortalaması arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir.  

Türkiye ortalama IF açısından diğer tüm ülkelerle anlamlı derecede farklılık 

göstermektedir ve düĢük bir değere sahiptir. Diğer ülkelerde etki değerlerinin (Impact Factor-IF) 

değerleri daha yüksek görünmesinin nedenleri arasında yayın sayısının çok az olması  ve bu 

yayınlar arasında çok az yüksek IF‘ li dergilerde yayın yapıldığından bu durumun ortalamayı çok 

kolaylıkla yükseltebiliyor olması da yer almaktadır. KiĢi baĢına düĢen yayın sayısı da Türkiye‘de 

diğer AB ülkelerine göre belirgin yüksektir. 

Türkiye‘de kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın arttırılması yanında sağlık 

harcamaları için ayrılan kaynağın kanserle etkin mücadele gibi doğru ve öncelikli alanlarda 

kullanılmasının bilimsel çalıĢmaların etki değerini artıracağı düĢünülmektedir.    

Ülkemizde araĢtırma fonları daha çok kamu kaynaklı olup üniversiteler, TÜBĠTAK, 

Devlet Planlama TeĢkilatı, Sağlık Bakanlığı ve kısmi ölçüde de vakıf ve dernekler sağlık 

araĢtırmaları için fonları oluĢturmaktadır. Bunun yanısıra ilaç firmaları farklı boyutlarda 

araĢtırmalara destek vermektedir. Maalesef ülkemizde özel sektörün sağlık araĢtırma fonuna net 

katkısı ve ayrıntısı bilinmemektedir. 

A.B.D. %  39,17‘ lik ortalama ile dünyada kanser konulu makalelere en çok katkıda 

bulunan ülke konumundadır. Batı Avrupa ülkeleri % 5 ila % 8,5‘ lik bir ortalamaya sahipken, Doğu 

Avrupa ülkeleri %  2 seviyesini geçememektedir. Türkiye % 1,22‘ lik ortalama katkı ile Doğu 

Avrupa ülkelerine benzer bir konumdadır. 2000 yılında Türkiye kaynaklı 164 makale ile bu 

toplamın %  0,7‘sini teĢkil etmiĢtir. 2008 yılında Türkiye kaynaklı 757 makalenin dünyada 

yayınlanan kanser konulu makaleler arasında %  1,4‘ lük bir orana sahip olduğu ve dünya 

genelindeki artıĢla paralel olarak arttığı görülmektedir. 

Türkiye‘de de kanser konulu yayınların yaklaĢık % 10‘  unun epidemiyolojik çalıĢmalar 

olduğu görülmüĢtür. Akciğer, meme ve deri kanserleri son 3 yılda en çok yayın yapılan kanser 

türleridir. Türkiye‘nin çalıĢmalarının yayınlandığı dergilerin 2007 yılında ortalama IF etki değeri 

beklenenden daha yüksektir. Öte yandan ülkemizin kiĢi baĢı gelirlere göre (GDP) üretilen bilimsel 

makale sayıları mukayese edildiğinde üretkenliği oldukça iyidir. Bu durum yeterli kaynak 

ayrıldığında var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  
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10. HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARI  
10.1. Kanser Hastaları Ġ le Ġ lgili Sorunlar 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanserli hasta ve hasta yakınlarının 

karĢılaĢtıkları ciddi sorunlar vardır. Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü‘nün yayımladığı kılavuzlar 
bu sorunları gidermede ülkemiz için önemli bir rehber olma niteliğindedir. Bu önlemlerin 
uygulanmasında hastaların da örgütlenmesi teĢvik edilmelidir. 

 

10.2. Kanser Hastalarının ve Yakınlarının Talepleri 
 Kanserli hasta ve hasta yakınlarının komisyon sunumunda özellikle çözüm bekledikleri 
konular Ģunlardır: 

 Kanserli hastaların tedavilerinde önceliklendirme yapılmaması, tanı ve tedavide gerekli 
iĢlemler için sıra bekletilmesi ve uzun süreli randevular ile hastaların özel kurumlara 
yönlendirilmesi, 

 Kanser hastalarını suistimal eden umut tacirleri için yasal önlemler alınmaması, 

 ġehir dıĢından gelen hastalara yönelik kalacak yer sorunu olması, 

 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkanları yönünden desteklenmesi, 

 Hastalara yönelik basit tedavi algoritmalarının olmaması, 

 Tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden bütünleyici bir palyatif bakımın 
ülkemizde olmaması, 

 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi desteklerin sıkça göz ardı ediliyor olması. 
 



- 684 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

I I - SONUÇ 
Yüzlerce farklı dokunun değiĢik moleküler mekanizmalarla ortaya çıkmıĢ proliferatif, 

invazif ve agresif yapıya sahip hastalıklarına topluca kanser denilse de, kanserlerde çok değiĢik 
klinik seyir, tedaviye cevap farklılıkları görülebilmektedir. 

2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken bu sayının 
2020 yılında 12 milyona yaklaĢacağı beklenmektedir. 2030 yılında ise; 27 milyon insanın kansere 
yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser nedeniyle yitireceği ve 75 milyon 
insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle az ve orta gelir düzeyi olan ülkeler 
açısından durumun daha da önemli yanı, bu ülkelerde kanser hastalığının % 80‘ ine ileri evrede tanı 
konuyor olması ve dolayısıyla diğer ülkelerden daha fazla hastalık yüküyle ve ekonomik yükle 
karĢılaĢıyor olmalarıdır. Her 5 kanserden 3‘ü alt ve orta düzey geliri olan ülkelerde ortaya 
çıkmaktadır.  

Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada 
yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile olmaktadır. Görülme sıklığı ve yüksek 
ölüm oranına ek olarak uzun süreli bir hastalık olması nedeniyle oluĢturduğu iĢgücü kaybı, 
topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yükü daha da arttırmaktadır. 

Aslında son yılların verilerine bakınca kanseri bir toplum sağlığı problemi olarak görmek 
hiç de yanlıĢ olmayacaktır. Özellikle ortaya çıkıĢının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok 
edilebildiği ve erken tedavinin yaĢam kalitesine çok Ģey katabildiği kanserleri göz önüne alırsak 
birincil ve ikincil korunmanın öneminin boyutu anlaĢılacaktır. Sadece tütün kontrolü ülkemizde 
yılda yaklaĢık 40.000 akciğer kanserinin önlenmesi anlamına gelmektedir. Kanser hastalığının % 
90-95‘ i çevresel etkenlere bağlı olarak geliĢmektedir (ġekil 1). Bir baĢka açıdan bakıĢla her üç 
kanserin biri beslenme hataları, biri de tütün kullanımı ile ilgilidir. Bu, her üç kanserli hastadan 
ikisinin bilinçli bir toplum yaratılarak kanser olmaktan kurtarılabileceği anlamına gelmektedir. 

 

 
 
ġekil 1: Kanser Yapıcı Faktörler 
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Türkiye‘de yıllık yeni olgu sayısı 150.000‘ lerde iken, kanserle yaĢayan kiĢi sayısı ise 
yaklaĢık olarak 400.000‘ lerdedir. En sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, kadınlarda ise 
meme kanserleridir. Diğer dünya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda ülkemizin 
kanser oranları halen düĢük seviyelerdedir. Ancak, ülkemizin esas sorunu tütün olup, meme, 
prostat ve barsak kanseri insidanslarımız diğer ülkelere kıyasla düĢük de olsa, akciğer kanseri ve 
tütün kullanım oranları açısından Avrupa‘nın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Tütün ile 
mücadele ile beraber aĢırı kiloluluk da ülkemizin gelecek yıllarda karĢılacağı ciddi bir sorundur. 
Ülkemizi kanser açısından bölge bölge karĢılaĢtırdığımızda ise, tüm bölgelerimizde kanser 
insidansının yaklaĢık aynı olduğu sadece çevresel ya da genetik bazı faktörler nedeni ile 
kanserlerin göreceli sıklıkları açısından bazı farklılıklar olduğu görülmüĢtür. 

Kanser tetkik ve tedavilerinin pahalı yöntemler olması da bireye getirdiği yük yanısıra 
devlete de önemli bir yük getirmektedir. Bunun yanısıra kanıtlanmamıĢ yöntemlerin kanser 
tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ ülkelerde bile önemli bir sorun olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. Kanserli hastaların büyük kısmını barındıran az ve orta düzey gelirli ülkeler, kansere 
dünyada harcanan toplam paranın sadece % 10‘una sahiptir. Bu nedenle kanser kontrol 
politikalarının daha çok önleyici, erken tanı ve tarama programlarına ağırlık verecek Ģekilde 
organize edilmesi zorunludur. Ülkemizin bu problemler karĢısında geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi 
uzun vadeli Kanser Kontrol Programı, Obezite Mücadele Programı, Tütün Kontrol Programı ve 
Tedavi Hizmetlerinin Planlanması gibi politikaları geliĢtirmiĢ olması son derece önemli bir 
noktadır. Ancak tüm bu programların baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için kurumlar arası iĢ 
birliği çok önemlidir. Öte yandan ülkemizin insan kaynakları açısından, özllikle medikal onkoloji 
uzmanı, onkoloji yan dal uzmanları ve radyasyon fizikçisi gibi personel sayıları açısından 
sıkıntıları vardır. Sağlıkta dönüĢüm programı ile beraber ciddi düzelmeler sağlanmıĢ olsa da bu 
konuda yapılan yatırımlar sonuçlarını en erken 10-15 yılda gösterebilecektir. 

Palyatif bakım yıllardır ülkemizde göz ardı edilmiĢ bir konudur. 2010 yılında baĢlatılan 
evde bakım takımları ve aile hekimliği sistemi kısa dönemde hasta ve hasta yakınlarımızın bu 
konuda yaĢadıkları sorunları çözecek gibi gözükmektedir.  

Ülkemizde kanser kontrolünde komisyon değerlendirmeleri neticesinde ulusal bir kanser 
enstitüsü ihtiyacı saptanmıĢtır. Yukarıda özetlenen tüm bu önerilerin tek elden yürütülmesi, ilgili 
uzmanların istihdam edilmesi, acil konularda dinamik olarak önlem alınabilmesi, kamuyu ve 
yurttaĢları hemen bilgilendirmesi açısından, dünya ülkelerindeki kanser kontrol devlet yapıları da 
irdelendiğinde ulusal bir kanser enstitüsünün giderek yaĢlanan ülkemizde gelecek yıllarda 
ağırlığını iyice hissettirecek olan kanserin kontrol altına alınmasında ne kadar önemli olduğu 
açıktır. Dünya örnekleri incelenerek ülkemiz Ģartlarına uygun bir yapıda kanser enstitüsü 
kurulmalıdır. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 

Komisyon çalıĢmaları sonucunda ülkemizde saptanan sonuçlar baĢlıklar halinde aĢağıda 
özetlenmektedir: 

 

1. Kanser Kayıtçılığı: 
Ülkemizde son yıllarda kurulan aktif kanser kayıt merkezleri ile toplam kayıt merkezi 

sayısı 8‘e çıkarılmıĢtır. Bu 8 il  (Antalya, Ġzmir, Ankara, EskiĢehir, Erzurum, Trabzon, Samsun, 
Edirne) aracılığı ile tüm ülke nüfusunun % 20‘sinden fazlası kanser geliĢimi açısından takip 
edilmektedir. 2010 yılında 3 yeni (Gaziantep, Malatya, Bursa) merkez daha açılarak toplam aktif 
kanser kayıt merkezi sayısı 11‘e yükselmiĢtir. Ġzmir ve Antalya merkezleri uluslararası kurumlarca 
da akredite edilmiĢtir. Merkezlerin kayıt verilerinin doğruluğu ve güvenirliliği sıkça 
denetlenmektedir. Sağlık Bakanlığı kanser kayıt verileri bu nedenle son yıllarda güvenilir bir 
duruma gelmiĢtir.  

Mevcut verilere göre, ülkemizde her yıl 150.000 yeni kanser vakası teĢhis edilmektedir. 
Kanserle yaĢayan hasta sayısı ise yaklaĢık 400.000‘dir. En sık görülen kanser genel populasyonda 
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akciğer kanseridir. Erkeklerde de en sık görülen kanser akciğer kanseri iken, kadınlarda en sık 
görülen kanser meme kanseridir. Ülkemizin kanser insidansı Batılı ülkeler ve diğer dünya ülkeleri 
ile kıyaslandığında orta seviyelerdedir ve artmıĢ bir kanser salgını söz konusu değildir. Ancak, 
ülkemiz açısından en önemli sorun, kanser insidansının her geçen gün yükselmesidir ki hiçbir 
önlem alınmazsa 2030‘ lu yıllarda yıllık teĢhis edilen kanser sayısının 400.000‘ lere kadar çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Ülkemiz açısından diğer önemli bir bulgu ise, teĢhis edilen kanserlerin 
çoğunlukla ileri evrede olması ve tütün ile iliĢkili olmasıdır. Akciğer kanseri sıklığımız ne yazık ki 
diğer pek çok ülkeye nazaran yüksek oranlarda seyretmektedir. Sadece sigara kontrolü ile yıllık 
150.000 kanserin 100.000‘ inin önlenebileceği hesaplanmaktadır.  

Ülkemiz kanser açısından bölge bölge incelendiğinde anlamlı bir fark görülmemektedir. 
En sık görülen kanser tipi açısından farklılıklar olsa da, genel kanser insidansı tüm bölgelerimiz 
için kabaca benzerdir. 

Ancak, ülkemizdeki esas eksiklik kanser ölüm verileridir. TÜĠK verilerine göre yaklaĢık 
yılda 70.000 kiĢinin kanser nedeni ile öldüğü düĢünülmektedir. Ne yazık ki, TÜĠK ve Sağlık 
Bakanlığı verileri bu konuda eksiktir. 2009 yılında yürütülen bir seri çalıĢtay sonrası geliĢtirilmiĢ 
olan yeni ölüm formlarının kullanılması ve 2011 yılı itibarıyla Aile Hekimliği Sistemi‘ninde 
entegrasyonu ile beraber sağlıklı ölüm verilerine ulaĢılacağı ön görülmektedir. Ancak sağlıklı 
verilerle doğru bilgiye ulaĢılabileceği gerçeğinden hareketle, kanser tanı formlarının ve ölüm 
formlarının eksiksiz ve doğru doldurulmasında tüm hekimler gerekli özveriyi göstermelidir. 

 

2.  Önleme ÇalıĢmaları: 
Sigara ve Tütün ile Mücadele: 
Tütün kullanımı önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinden birisidir.  
Sigaranın sağlığa zararlı olduğu çok sayıdaki araĢtırma ile kesin olarak kanıtlanmıĢtır. 

Sigara içmeyenlerde de aynı hastalıklar görülmesine rağmen, baĢta akciğer kanseri olmak üzere, 
gırtlak, ağız boĢluğu, yemek borusu, yutak, mesane ve pankreas kanserleri sigara içenlerde 
içmeyenlere göre daha sık görülmektedir. Ġçilen sigara miktarı arttıkça ve içilme süresi uzadıkça 
kanser riski daha da artmaktadır. 

Günümüzde % 80‘ i geliĢmekte olan ülkelerde olmak üzere, dünyada 1,3 milyar kiĢi, 
ülkemizde ise 17 milyon kiĢi sigara içmektedir. Türkiye dünyada en fazla tütün ürünü tüketilen 
ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasındadır. Ülkemiz sigara kullanım oranları açısından 
Avrupa‘nın da en önde giden ülkelerindendir.  

Dünya genelinde sigara kullananların sayısı göz önünde bulundurulduğunda tütün 
kullanımına son verilmesi coğrafi sınırları olmayan acil bir halk sağlığı önceliğidir. 

Tütün kullanımı neden olduğu hastalıklar ile, insanların acılar çekmesine ve üretken 
yıllarının boĢa geçmesine sebebiyet vermekte, ayrıca ücret kaybına, azalan verimliliğe ve sağlık 
giderlerinin artmasına yol açtığından ailelere ve ülkelere ekonomik zararlar vermektedir. 

Önlenebilen ölüm nedenleri arasında en önemlisi olan tütün, kullanıcıların yaklaĢık 
yarısını öldürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri tütün kullanımına bağlı ölümün 
dünyada ikinci sırada geldiğini göstermektedir.  Eğer eğilim böyle devam ederse, tütünün 2030 
yılına kadar yılda 8 milyondan fazla kiĢinin ölümüne yol açacağı beklenmektedir. Tahminlere 
göre, bu ölümlerin dörtte üçü, düĢük ve orta gelirli ülkelerde yaĢanacaktır. Ülkemizde ise her yıl 
yaklaĢık 100.000 kiĢi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.  

Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü‘nün tahminlerine göre, 700 milyon çocuk yani dünyadaki çocukların yarısı sigara 
dumanına maruz kalmaktadır. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne 
yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda yasaklanmasıdır. 

Türkiye‘de 2008 yılında yürürlüğe girmiĢ olan 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, tütün kontrolü konusunda uluslararası 
düzenleme olan Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi (TKÇS) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
geliĢtirilen MPOWER Tütün Salgınını Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi‘nde yer alan 
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stratejileri büyük ölçüde karĢılamaktadır. Bu Ģekilde Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyanın 
en ileri konumdaki ülkeleri arasında yer almaktadır. Öte yandan Tütün Kontrolü Ölçeği 
bakımından yapılan hesaplamada Türkiye‘nin alması gereken puan 50 veya daha yüksek olmalıdır. 
Bu puan ile de Avrupa‘daki 30 ülke arasında oldukça yukarı sıralarda yer almaktadır.  

Ülkemiz, tütün kontrol çalıĢmaları ve mevcut yasal düzenlemelerin kapsayıcılığı 
açısından dünyada 6., Avrupa‘da 3. ülke konumuna gelmiĢtir. TÜĠK tarafından 2006 ve 2008 
yıllarında yapılan Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması sonuçları karĢılaĢtırıldığında toplum 
genelinde sigara tüketim oranı % 33,4‘ ten % 31,2‘ye düĢmüĢ sigara kullanım oranları % 2,2 
azalmıĢtır. Sigara içenlerin ortalama % 7‘si sigarayı bırakmıĢ olup tütün ve ürünlerini kullanmayı 
bırakma eğilimi gençler arasında daha yaygın bulunmuĢtur. ÇalıĢanların % 44‘ü mesai saatlerinde 
daha az sigara tüketmeye baĢlamıĢtır. Yasak olmamasına rağmen sigara kullananların % 19‘u evde 
sigara içmeyi bırakmıĢtır. (Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması 2010 yılında tekrarlanmıĢ olup 
sonuçları 2011 yılı baĢında açıklanacaktır.)  

Sigara satıĢ rakamlarına bakıldığında 2000 yılında kiĢi baĢı sigara tüketimi 1646 adet 
iken bu sayı 2008 yılında 1508‘e, 2010 yılında ise 1482‘ye gerilemiĢtir. 

Sonuç olarak Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyada en önde gelen ülkelerden birisi 
konumundadır. Özellikle yenilenen tütün kontrolü kanunu ile ülkemiz pek çok ülke ve uluslararası 
kuruluĢ açısından ilgi odağı durumundadır. Ancak bu kapsamlı yasaya sahip olmanın yanında 
yasanın baĢarılı Ģekilde uygulanması tütün kontrolü konusunda baĢarıya ulaĢmak bakımından çok 
önemlidir.  

Kamuya açık alanlarda sigara kullanılmasını engelleyen yasa tüm toplumca 
sahiplenilmelidir. Tütünle mücadeleye yönelik faaliyetlere devam edilmeli ve boĢ kalan alanlar 
varsa tespitinin yapılarak tamamlanması yönünde çalıĢılmalıdır. 

Ulusal tütün kontrolü çalıĢmalarının baĢarısı için bu çalıĢmaların sürekli, kapsamlı ve 
detaylı olması, öncelik gerekliliklerinin üzerinde durması, düzenli aralıklarla izlenmesi 
gerekmektedir. Ülkedeki güçlü tütün karĢıtı yasalar ve kararlılığa rağmen, herkes için dumansız bir 
hava sahası sağlanabilmesi için tütün karĢıtı etkinliklere dikkatli bir Ģekilde devam edilmesi 
gerekmektedir. MPOWER stratejileri arasında, kısa vadede en çok vergilerin arttırılması ve sigara 
bırakma imkânlarının sağlanması konularında daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç duyulurken, 
diğer stratejiler konusunda sürdürülmekte olan baĢarılı çalıĢmalara aynı hızda devam edilmesi 
gerekmektedir. 

Tütün kontrolü hedefinin baĢarılı olabilmesi için uluslararası birliklerin ve kurumların 
desteğinin yanısıra ülke bazındaki devlet kurumlarının, akademik kuruluĢların, profesyonel 
birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin de koordineli bir yapıda çalıĢması gerekmektedir. 

 

Obezite Ġ le Mücadele  
Bireylerin günlük kalori (enerji) ihtiyacı yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 

özelliklere, hastalık durumuna göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak 
uzun süre yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her 
birinin yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü‘ne (WHO) göre obezite; sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında 
anormal ve aĢırı miktarda yağ birikmesidir. Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre 
(kg/m2) yapılmaktadır. BKĠ değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar obez  (ĢiĢman) olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılında yapılmıĢ olan projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar 
yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon 
çocuğun da aĢırı kilolu olduğu belirtilmektedir.  

Fazla kilolu olmak kanser riski ile ilgili iliĢkilendirilen önemli yaĢam faktörlerindendir. 
Kadınlarda (ileri yaĢlardaki) meme kanseri, endometriyal kanser ve karaciğer, kolon ve yemek 
borusu kanserleri ile obezite arasında bir iliĢki vardır. Obezite ve fiziksel aktivitenin olmaması 
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kolon, endometriyal, böbrek ve yemek borusu kanserlerinin % 30‘u ile iliĢkilendirilmiĢtir. Ġleri 
yaĢtaki kadınlardaki meme kanserinin % 30‘u için aynı durum söz konusudur.  

Yapılan araĢtırmalar, endüstrileĢmiĢ ülkelerin çoğunda, kiloluluk ve obezitenin arttığına 
iĢaret etmektedir. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, Ģu anda gözlenmekte olan eğilimler tersine 
çevrilmediği takdirde, kiloluluk ve obezitenin kanser insidansının artmasına önemli katkıda 
bulunacağı ifade edilmektedir.  

Türkiye; gerek dünya ülkeleri arasında gerekse AB ülkeleri arasında kilolu nüfus oranı 
en yüksek ülkelerden biridir. Bu nedenle, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından Obezite Kontrol 
Programı baĢlatılmıĢtır.  

Obeziteden korunmak için yeterli ve dengeli beslenme alıĢkanlığının topluma 
kazandırılması önemlidir. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde obezite taramaları yapılması 
sağlanmalı, taramalarda tespit edilen riskli çocuk ve gençler için özel tedbirler planlanmalıdır. 
Okul çağı çocuklarının sağlıklı beslenme konusunda eğitimlerinin sürdürülmesi önemlidir. 
Öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgilendirme çalıĢmalarının etkinliği arttırılmalıdır. Okullarda ve 
marketlerde satılan ürünlerin ve lokantalardaki menülerin kalorilerinin açıkça belirtilmesi 
sağlanmalıdır. Kantinlerde satılan ürünlerin, beslenme bozukluğuna yol açmayacak nitelikte 
olması hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı 
beslenmesi için devlet desteği sağlanması konusu değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı obezite 
kontrol programı her yönüyle desteklenerek bu programın baĢarılı bir Ģekilde yürütülmesi 
sağlanılmalıdır. 

 

Beslenme ve Gıda Güvenliği:  
Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 

getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken güvenilir gıdaya ulaĢmak önemlidir. Gıda maddesi, 
doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok öğenin yanısıra, sağlık için risk unsuru 
olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. Üstelik, gıda iĢi kurallara uygun olarak 
yapılmadığı takdirde birçok tehlikeyi beraberinde getirebilen üretim kollarındandır. Gıda kaynaklı 
risklerden özellikle proses kontaminatları, gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler 
ile kalıntı ve kontaminantlar insanlarda oluĢan kanser vakaları ile iliĢkilendirilmektedir. 
Dolayısıyla, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda iĢi; iĢletmecinin keyfiyetine 
bırakılamayacak konulardandır. Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin yeter sayıda 
olması ve etkinliği önemlidir. ―Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  Dünya 
Sağlık Örgütü‘nün küresel gıda güvenliği endiĢelerini açıklarken iĢaret ettiği temel konulardan 
biridir.  

Ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak üzere mevcut 
idari ve beĢeri kapasitenin güçlendirilmesi çalıĢmaları sürdürülmelidir. Bu çalıĢmalarda geliĢmiĢ 
ülkelerin yaklaĢımları takip edilmeli, gıda güvenliği otoritesinin gücü arttırılarak gelecekteki 
dönemde bağımsız bir otoritenin kurulması hedeflenmelidir. Gıda kaynaklı risklerin sürekli ve 
etkin kontrolü sağlanmalıdır. Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda üretimi, muhafazası ve 
dağıtımı gıda iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılmamalıdır. Üretimin tüm gıda zinciri boyunca konu 
uzmanının kontrolünde ve/veya danıĢmanlığında gerçekleĢtirilmesi güvence altına alınmalıdır.   

Mevcut raporlara göre, kanser riski ile ilgili spesifik bir gıdanın kanserojenitesinden 
bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte, yapılan çalıĢmalar; yüksek miktarda kırmız et, 
değiĢik tekniklerle dayanıklılık kazandırılmıĢ et, tuzla muhafaza edilmiĢ et ile aĢırı tuz tüketiminin 
mide ve kolorektal kanser riskini arttırabileceğini göstermiĢtir. AraĢtırmalar, meyve ve sebze 
tüketiminin yüksek olduğu diyetlerin bu kanserlerin riskini düĢürebildiğine de iĢaret etmektedir. 
Diyette kalori kısıtlamasının da çok sayıdaki kanser tiplerinin riskini düĢürebileceği gösterilmiĢtir.  

Kanserden korunmak için; yüksek yağlı gıda, kırmızı et, tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ 
gıdaların fazla miktarda tüketilmemesi konusunda toplumun bilinç düzeyi arttırılmalıdır. Tam 
tahıllı ürünler, meyve ve sebzece zengin, kalorisi kısıtlanmıĢ kiĢiye özel diyetle beslenmeyi 
sağlama konusunda yürütülen çalıĢmalar desteklenmelidir.  Fast food (hazır yemek) tarzı kalorisi 
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yüksek yiyeceklerle beslenmenin olumsuz etkileri konusunda toplum bilgilendirilmelidir. Özellikle 
fast food reklamları olmak üzere gıda ürünlerinin reklam ve satıĢ geliĢtirme uygulamalarına 
yönelik mevzuat düzenlemelerinin uygulaması takip edilmelidir.  

Günümüzde, teknolojik geliĢmelere bağlı olarak gıda muhafaza teknikleri de 
geliĢtirilmiĢ, halk sağlığı açısından daha güvenli muhafaza tekniklerinin kullanımına baĢlanmıĢtır. 
Bu kapsamda, pazara arz edilen birçok gıdanın muhafazasında tek baĢına tuzla muhafaza tekniği 
gibi geleneksel yöntemlerin yerine, üretilen ürünün özelliğine bağlı olarak soğukta muhafaza ile 
desteklenme gibi daha güvenilir tekniklerin kullanımına geçilmiĢtir. Yine, tuz ve nitrat ve 
nitritlerin kullanımına bağlı risklerin kontrol altına alınmasına yönelik olarak düzenlemeler 
yapılmıĢ, aĢırı tuz kullanımının önlenmesi için bilinçlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Diğer 
taraftan, kültürel mirasımız ve kırsal kalkınmada vazgeçilemez olan geleneksel gıdalarımızla ilgili 
halen bazı sorunlar mevcuttur. Bu ürünlerimizin kendine has özellikleri korunarak, bu gıdaların, 
sağlığı riske eden özelliklerini iyileĢtirmek üzere yapılacak araĢtırmalar teĢvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. 

Ülkemizde gıda iĢletmelerinde kayıtdıĢılık hala önemli bir problemdir. Uzmanlar; 
merdiven altı diye tabir edilen bu tip iĢletmelerde gıda boyaları ve koruyucuların kontrolsüz 
kullanımı, kalitesiz hammaddeyle sağlıksız  üretimin  büyük bir tehlike oluĢturduğuna iĢaret 
etmektedir. Bu nedenle, merdiven altı üretim engellenmeli, gıda zincirinde yer alan tüm iĢletmeler 
kayıt altına alınmalıdır.  

Birincil gıda üretiminde kullanılan kimyasalların belli bir disiplin altında pazarlanması 
ve kullanımına yönelik düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Bu çalıĢmalarda beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistem örnek alınarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve ilaç uygulamalarının 
etkin olarak kontrolü sağlanmalıdır.     

Genetiği değiĢtirilmiĢ ürünlerin (GDO) etiketlenmesiyle ilgili kuralların uygulanması 
takip edilmeli ve tüketicilerin doğru bilgiye ulaĢması güvence altına alınmalıdır.   

Kanserden korunmada ve tüketilen gıdaların kanseri önlemedeki rolü hakkında halkın 
doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Bu nedenle, yetkili kurum ve kuruluĢların bu konuda halkı 
doğru bilgilendirmesini teminen gerekli tedbirler alınmalı, bu alandaki mevcut düzenlemeler 
gözden geçirilerek yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne geçilmesi 
güvence altına alınmalıdır. Ayrıca, bitkisel madde, gıda takviyesi gibi isimler altında medyada 
geniĢçe yer alan ve halkımızda yanlıĢ bilgilenmelere yol açan programlar hakkında denetimler 
sıklaĢtırılmalıdır. 

 

Alkol  
Alkol içimi, insanlarda bilinen en önemli kanser sebeplerinden biridir. Aflatoksin dıĢında 

baĢka hiçbir beslenme faktörünün kanserojen etkisi hakkında bu derecede güçlü ve tutarlı kanıt 
bulunmamaktadır. Alkol tüketen kiĢilerde ağız, boğaz, karaciğer, gırtlak, yemek borusu kanseri 
riski yüksektir. Meme kanserini arttırdığına dair kanıtlar da vardır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri 
gibi alkol alımının yüksek olduğu bazı topluluklarda, alkol-bağlantılı kanser (ve alkol-bağlantılı 
diğer hastalıkların) yükü ciddi boyutlardadır. Alkol alan kiĢilerin sigara tüketiyor olmalarının bazı 
ağız ve boğaz kanserlerinin riskini yükselttiği belirtilmektedir. 

Alkolün ülkemizdeki tüketim miktarlarının diğer ülkelere oranla düĢüktür. Diğer 
taraftan, DSÖ verilerine göre ülkemizde 15 yaĢ üzerindeki yetiĢkinler için kiĢi baĢına alkol 
tüketimi artıĢ eğilimindedir. Gelecekte kanser yükü açısından bu durumun potansiyel bir tehlikeyi 
beraberinde getirebileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, alkolün zararlı etkileri hakkında toplumun 
bilinçlendirmesine yönelik projelerin uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda; alkolle 
mücadele programları desteklenmeli ve alkolün bilinen kanserojenlerden biri olduğu konusunda 
toplum bilgilendirilmelidir. BaĢta çocuk ve gençler olmak üzere insanların alkole özenmesinin 
önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.  
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Fiziksel Aktivite 
Fiziksel aktivitenin kanserden koruyucu etkisi olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. 

Yapılan değerlendirme çalıĢmalarında kolon ve meme kanserlerinde ― insanlarda fiziksel 
aktivitenin kanseri önleyici bir etkisi olduğuna dair yeterli kanıt olduğu‖ sonucuna varılmıĢtır. 
Fiziksel aktivitenin süresinin ve yoğunluğunun artmasıyla önleyici etkinin de arttığı 
belirtilmektedir. Ġnaktivite ise kanserde bir risk faktörüdür.  

Günde 30 dakika olacak Ģekilde haftanın birçok gününde egzersiz yapmanın (bu egzersiz 
30 dakika normal tempoda yürüyüĢ yapmak ile de olabilir) bile tek baĢına meme ve kolon kanseri 
riskini düĢürebildiği ifade edilmektedir. YaĢı 20 ve üzerinde olan yetiĢkinler için BKĠ değerinin 
25‘ in altında olması amaçtır.  

Sağlıklı bir yaĢam için halkın düzenli fiziksel aktivite yapılmasını desteklemek amacıyla 
programlar geliĢtirilmelidir. Fiziksel hareketliliğin sağlığa olumlu katkıları konusunda toplumda 
farkındalık oluĢturulmalı ve halk düzenli fiziksel aktivite yapmaya özendirilmelidir. Fiziksel 
aktivitelerin Ģehir yaĢamında rahatlıkla yapılmasını sağlamak üzere yürüyüĢ alanları, bisiklet 
sürme alanları gibi uygun alanlar oluĢturulmalı, bu tür alanlar ihtiyacı karĢılayabilecek sayıya 
ulaĢtırılmalıdır.   Çocuklarda fiziksel inaktiviteye neden olan internet ve bilgisayar oyunları gibi 
elektronik alet bağımlılığıyla mücadele edilmesi için stratejiler geliĢtirilmelidir.  

 
Enfeksiyonlar ile Mücadele 
ÇeĢitli enfeksiyon yapıcı ajanlar dünya genelinde kanserin ana nedenleri arasında yer 

almaktadır. Dünya genelinde kanserlerin takriben % 15-20'si enfeksiyon yapıcı ajanlara 
bağlanabilir. Ancak bu oran kaynakları düĢük seviyedeki ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere oranla daha 
yüksektir. 

Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonu dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Hepatit B insidansının azaltılması amacıyla, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk 
gruplarının geniĢletilmesi gerekmektedir. EriĢkin yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin 
yaygınlaĢtırılması, adolesan çağı aĢılama hizmetlerinin yaygınlığının ve ilköğretim çağı yakalama 
kampanyalarının sürdürülmesi, koruma ve bağıĢıklamada farkındalığın artırılması gerekmektedir 
Bebeklik çağı aĢılama hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi için GBP (GeniĢletilmiĢ 
BağıĢıklama Programı) kapsamında primer immunizasyonun tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 
saat içerisinde Hepatit B ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir. 

HPV prevalansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer oranlara yükselebilme riski 
vardır ve bu konuda dikkatli olunmalıdır. Gelecekte bizleri bekleyen bu risk nedeni ile hem 
servikal kanser taramalarına devam edilmeli hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda rutin HPV 
aĢılamalarına geçilmesi konusu tartıĢılmalıdır. HPV aĢılamanın etkililiğini sorgulayan araĢtırmalar 
sürdürülmelidir. HPV enfeksiyonu ile mücadelede hedefe ulaĢmak için eriĢkin yaĢ grubuna 
yönelik strateji farkındalığın artırılmasıdır. Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve 
riskli grupların eğitimi amaca yönelik etkinlikler olacaktır. 

Tüm yenidoğanlara Hepatit B aĢısının yapılması ve okul çağı kızlarına HPV aĢılarının da 
ulusal aĢı programına alınmasının gelecek yıllarda özellikle karaciğer ve servikal kanser üzerinde 
olumlu etkileri olacağı düĢünülmektedir. Ülkemizde halen tüm yenidoğanlara Hepatit B aĢısı 
yapılmaktadır. 

Ayrıca enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi 
için, sağlık personeline güvenli enjeksiyon uygulama becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. 
Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, güvenli enjektör atık kutularının uygun 
bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin 
sağlanması uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

Günümüzdeki verilere göre, H. pylori infeksiyonu mide kanseri için önemli bir risk 
faktörü olarak kabul edilmiĢtir. Bu nedenle, mide kanseri geliĢmesi açısından risk taĢıyan kiĢiler 
(mide kanserlilerin asemptomatik birinci dereceden akrabaları, intestinal metaplazisi olan ya da 
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olmayan atrofik gastritli hastalar, mide kanseri açısından etnik risk faktörü taĢıyanlar ile hipo ya da 
aklorhidrisi olan hastalar,) H. pylori yönünden taranmalı ve pozitif olanlar tedavi edilmelidir. 

 

Elektromanyetik Dalgalar 
Cep telefonları, baz istasyonları ve yüksek gerilim hatları mevcut bilimsel veriler direkt 

olarak kanser yapıcı yönde bir delil ortaya koymasa da, mevcut dolaylı veriler nedeni ile dikkat 
edilmesi gereken bir konudur. Özellikle, genç nesiller tahminen önümüzdeki 20-40 yıl boyunca bu 
belirsiz riskin altında kalacaktır. Bu nedenle, 24 Temmuz 2010 tarih ve 27651 sayılı Resmî 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren  ― ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz 
Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere 
ĠliĢkin Yönetmelik‖  gerekleri yerine getirilmeli ve uygulaması takip edilmelidir. Ayrıca, söz 
konusu yönetmelik kapsamına alınmayan konularda da çalıĢmalar yapılmalıdır.  

Bu alanda gerek ulusal gerekse uluslararası standartlar (bu alanlara kısa süreli (akut) 
vücutta oluĢabilecek sıcaklık artıĢını göz önüne alarak belirlenmiĢ ve diğer sağlık etkilerini göz 
önüne alan standartlar) ile uzun süreli (kronik) maruziyete iliĢkin standartlar dünyada henüz 
oluĢturulmamıĢtır. Yapılan deneysel çalıĢmalar kısa süreli maruziyette bir etki gözlenmese dahi 
maruziyetin uzaması sonucunda önemli etkilerin ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde baz istasyonlarında olduğu gibi yıllar boyunca bu alanlara maruz kalan 
kiĢilerde söz konusu alanların sağlık açısından ne etki yapacağı henüz bilinmemektedir.  

Bugün birçok ülkede EM alanların ileride görülebilecek olası zararlarına karĢın ― Ġhtiyat 
Ġlkesi" kuralının uygulanması benimsenmiĢtir. Ülkemizde de bundan sonra elektromanyetik 
alanlardan halkı ve çalıĢanları korumaya yönelik oluĢturulacak yasa, yönetmelik ve uygulamalarda 
ihtiyat ilkesinin göz önüne alınması/alınmaya devam edilmesi hayati önemdedir. 

Bu konuda mevzuat geliĢtirilirken, tüm dünya ülkelerinin sınırlarının ne olduğu bilinmeli 
ve ülkemiz bilim insanlarının yaptığı araĢtırmaların sonuçları da göz önüne alınarak Türkiye‘nin 
yasaları oluĢturulmalıdır. 

Yüksek Gerilim Hattı (YGH) ve trafolardan kaynaklı EM alanların IARC tarafından 2B 
sınıfı kanserojen ilan edilmiĢ olması nedeniyle YGH altında ve yakınındaki yerleĢim birimlerinin 
tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu önlem 
Devlet Planlama TeĢkilatının 2007-2013 yılları için hazırladığı 9. Kalkınma Planı Çevre Özel 
Ġhtisas Komisyonu Raporu ve Avrupa Birliği Elektrik Ġletim Koordinasyon Birliği (UCTE) 
direktiflerince de önerilmektedir. 

 

Çevresel Kanserler   
Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 

kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
göre bu değer % 80‘dir) iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtırmalar, çevresel faktörler arasında 
olan sigara kullanımı ve alkol içiminin varlığı ve gıdanın, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz 
ajanlar ile hava, su ve toprakta bulunabilen maddelere maruz kalma ile kanser arasında bir iliĢkili 
olduğunu göstermektedir. Yine, kanser nedeniyle ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin 
değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam Ģeklinin değiĢtirilmesiyle birl ikte bu etkilerin ortadan 
kaldırılabileceğini veya en az düzeye düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır.  

Bu nedenle, kanserle mücadelede önlenebilir nitelikte olan çevresel etmenlerin 
azaltılması önemlidir. Bu alandaki ilk sorumluluk, çevresel etmenlerin kontrolünden sorumlu olan 
resmi otoritelere düĢmektedir.  

Çevresel etmenlerle ilgili sorumluluklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birden fazla 
bakanlığın yetkisi dahilindedir. Ülkemizde, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde mevzuatın 
günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellendiği bilinmektedir. Ancak, bu otoriteler, görevli 
oldukları alandaki tehlikelerin önlenmesini teminen, mevcut düzenlemelerin uygulamalarını 
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yerinde kontrol etmek ve denetlemek üzere yeterli altyapıya ve uzmana sahip olmalı ve çok yıllık 
denetim programları ile potansiyel tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdırlar.  

 
Mesleksel Etkenler  
Mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserler arasında baĢta akciğer kanseri olmak 

üzere, deri kanseri, mesane kanseri, lösemi en sık görülen kanserlerdir. Mesleğe bağlı kanserler 
korunulabilir kanserler olduğundan, iĢ yeri ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma 
baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. KiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının önüne geçilmeli, kiĢinin 
etkenle teması önlenmelidir. Ayrıca, kanserojen maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar 
aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

Kanserli bir hasta, kanser riski yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma 
öyküsü dikkatle alınmalı ve hastalığın oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. 

Mesleğe bağlı kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere, hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlığa etkileri, etkilenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

Mesleki kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının dökümü çıkartılmalı ve bu iĢ kollarına 
yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır. Ayrıca, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat gözden 
geçirilmeli ve mesleğe bağlı kanserlerin önlenmesi konusunda eksiklik tespiti halinde gerekli yasal 
düzenleme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmelidir. 

 

Genetik ÇalıĢmalar 
Kanser, yaĢanılan çevrede karĢılaĢılan ve/veya hücrede ortaya çıkan, fiziksel kimyasal ya 

da biyolojik etkenlere maruz kalınması nedeniyle normal hücre DNA‘sının değiĢime uğraması 
sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.  

KiĢinin genetik yapısı kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, kiĢinin 
çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Bir baĢka deyiĢle, genetik yapı çevresel 
faktörlerin zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir 
faktördür. Görülüyor ki kanser oluĢumunda çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup etkin 
bir kanser kontrol politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte 
incelenmesi gerekir. Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün 
incelenmesinin üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ olduğu, elde edilen bulguların 
toplum düzeyine taĢınamamıĢ bulunduğu gözlenmektedir.  

Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler konularında 
bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilerek kansere yatkınlık ya da direnç genlerinin tanımlanmasına 
çalıĢılmalıdır. Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmalara ağırlık verilebilmesi için gerekli 
bütçelerin sağlanması konusunda gayret sarf edilmelidir. Kamusal ihtiyaçlara yönelik toplum 
tabanlı genetik çalıĢmalar desteklenmelidir. Bu tür çalıĢmalarda kamusal kurumların (KSDB ya da 
olası bir Onkoloji Enstitüsü) yetkili ve mali olarak etkin bir duruma getirilmeleri önemlidir. 

Ailesel/bölgesel kanser birikimlerini saptamaya yönelik kanser kayıt sistemleri 
tasarlanmalı ve geliĢtirilmelidir. Ülkemizde, genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, 
semptom öncesi tedavi ve bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetinin kanser konusunda 
verilmesi konusunda da çalıĢılmalıdır.  

 

Bölgesel Önleme: 
NevĢehir:  
Malign mezotelyoma asbest ve erionit mineralleriyle iliĢkili olarak bölgede çok ciddi bir 

problemdir ve son yıllardaki genetik-epidemiyolojik araĢtırmalar genetik yatkınlığın mezotelyoma 
geliĢiminde önemli bir rol alabileceğini göstermektedir. 
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Haritalanarak genel dağılımı ortaya konulan ve akciğer kanseri nedeni olduğu bilinen 
erionitli volkanik tüf kayaları üzerinde bulunan yerleĢim yerlerinde yaĢayan halkın sağlık riski 
özellikle bazı yerleĢim birimlerinde devam etmektedir. Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam 
etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zaman içerisinde bitirilmeli, gerek halkın gerekse 
kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli tüf kayalarını kullanması önlenmeli, 
yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli, bu gibi alanlar yeni yerleĢimlere açılmamalıdır. Yeni Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu merkezlerin ıslahı kararı alınmıĢtır. Sağlık Bakanlığınca yurt dıĢı bağlantılı 
yürütülen çalıĢmalar yeni yapılan köylerdeki evlerde havada erionit sorunu kalmadığını 
göstermiĢtir. 

Bölgede gerçekleĢtirilen saha incelemesi sonucunda; bölgesel düzeyde NevĢehir 
Bölgesi‘nde görülen kanser konusunda, köylülere bu konuda yeterli bilgi verilmesi ve önleyici 
tedbirlerin alınmıĢ olması takdirle karĢılanmıĢ, ancak bölgede vatandaĢlar üzerinde halen bilgi 
kirliliğine bağlı bilinçsizliklerin devam ettiği saptanmıĢtır. 

 

Doğu Karadeniz: 
Karadeniz Bölgesi‘nde Çernobil nükleer kazası sonrası yapılan bilimsel araĢtırmalar, 

kanser insidansında belirgin bir artıĢ ortaya koymamıĢtır. Ülkemiz kazadan en hafif etkilenen 
ülkeler arasında yer almıĢtır. Ancak, bölge bundan sonra da yakından takip edilmeli ve olası 
bulgulara göre erken müdahaleler yapılmalıdır. 

 

3. Kanser Erken TeĢhis ve Tarama ÇalıĢmaları: 
Ülkemizin her ilinde en az bir tane olan KETEM‘ lerde ücretsiz kanser taramaları 

yapılmaktadır. Ulusal standartlarımıza göre, her kadın 30 yaĢına kadar en az 1 kere smear (rahim 
ağzından fırça örneklemesi) yaptırmalı ve bu testi 65 yaĢına kadar her 5 yıl da bir tekrarlamalıdır. 
Meme kanseri açısından da, her kadın 50 yaĢından baĢlayarak 69 yaĢına kadar her iki yılda bir 
mamografi çektirmeli, daha genç ancak riskli görülen olgularda kendi kendine meme muayenesi 
ve doktor tarafından klinik meme muayenesini düzenli yaptırmalıdır. Barsak kanseri açısından da, 
her kadın ve erkek, 50-70 yaĢları arasında her iki yılda bir gaytada gizli kan testi yaptırmalı, tüm 
sonuçları negatif de olsa her on yılda bir kolonoskopi yaptırmalıdır. Prostat kanserlerinin kanda 
Prostat Spesifik Antijen (PSA) ile taranması konusunda bilimsel tartıĢmalar devam etmektedir. 50 
yaĢ üzerinde tüm erkeklerin yıllık ürolojik muayeneye gitmesi, ailesinde prostat kanseri olanların 
ise daha sık olarak kontrollere gitmeleri önerilmektedir. 

Tarama konusunda KETEM‘ lerce yürütülen bu hizmetler takdirle karĢılansa da halen 
devam eden bazı sorunlar vardır. KETEM sayıları henüz tüm ülkeyi kapsayacak oranda değildir ve 
kısa sürede sayıları 250‘ye ulaĢmalıdır (mevcut 122). 2000‘ li yıllara kadar sayıları çok az olan 
KETEM‘ ler Sağlıkta DönüĢüm Projesi ile beraber hızla yurt çapında yayılmıĢtır. Sosyal Güvenlik 
Kurumu, tarama testlerini sadece global bütçe kapsamında KETEM‘ lerde değil, tüm hastanelerde 
yaygınlaĢtırmalıdır. Bu amaç dahilinde ülkemiz Ģartlarına uygun mobil tarama araçları da 
kullanılabilir. Halen bu programlara katılım oranları hedeflenenden çok uzaktır. 2011 yılı itibari ile 
aile hekimliğine geçiĢ bu kapsamda katılım oranlarını yükseltecek olsa da, toplumda bu konuda 
farkındalık ihtiyacı olduğu açıktır ve toplumun her kesimi özellikle yerel yönetimler bu kapsamda 
elinden geleni yapmalıdır. 

KETEM‘ ler 2010 yılı itibari ile aynı zamanda sigara bıraktırma merkezi ve obezite 
tarama merkezi olarak da çalıĢmaktadır. KETEM‘ lerde tüm bu hizmetler ücretsiz 
gerçekleĢtirilmektedir.  

 
4. Tedaviye Yönelik Hizmetler: 
Tedavi hizmetleri iki alt baĢlıkta incelenebilir. Birincisi tedavinin ihtiyaç duyduğu teknik 

donanım ve ilaçlardır. Komisyonca yapılan değerlendirmelerde ülkemizdeki teknik altyapının 
Sağlık Bakanlığınca planlanan yeni yatırımlarda göz önüne alındığında yeterli olduğu kanısında 
varılmıĢtır. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar ile ülkemizde yeterli sayıda görüntüleme 
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cihazı, PET-BT, mamografi sayısına ulaĢılmıĢtır. Radyoterapi imkanları henüz tam olarak yeterli 
olmamakla birlikte cihazların da en az % 20‘sini yenilemek gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının bu 
cihaz alımlarını Sağlıkta DönüĢüm Programı çerçevesinde belirli onkolojik bölgeler düzeyinde 
yapmıĢ olması umut verici olup, daha önceki yıllardaki gibi ülkemiz artık bir cihaz çöplüğü haline 
gelmeyecektir. Ülkemizde önemli bir ihtiyaç da, mevcut merkezlerinin kalitesini ve verdikleri 
hizmetleri değerlendirecek ulusal bir akreditasyon kurumunun olmamasıdır. 

Kanserli hastaların ilaca ulaĢımı konusunda yapılan değerlendirmelerde, tüm dünyada 
kullanılan kanser ilaçlarının % 95‘ ine ülkemizde de kolaylıkla ulaĢılabildiği saptanmıĢtır. Nadir 
olgularda gerekli olan bazı ilaçlar ülkemizde eksiktir ancak bu ilaçların da Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğüne baĢvurularak komisyon onayı alınmak kaydıyla Türk Eczacıları 
Birliği aracılığı ile 30 gün içerisinde temin edildiği saptanmıĢtır. 

Ġlaç teminindeki esas sorun nadir ilaçlarda değil, ancak ucuz fakat gerekli ilaçlarda 
zaman zaman ortaya çıkmaktadır (adrenalin, steroid, morfin gibi). Bu tip ilaçların temininde 
aksaklık yaĢanmaması için gerekirse ulusal bir üretim merkezinin kurulması zaruridir.  

Ġlaçlar konusunda saptanan ikinci bir problem ise, mevcut ruhsatlandırma ve geri ödeme 
iĢlemlerinin diğer ülkeler ile kıyaslandığında biraz daha yavaĢ bir süreçte ilerliyor olmasıdır. 
Kanser ilaçlarının ruhsatlandırılması ve geri ödeme kapsamında yaĢanan sürecin hızlandırılması ve 
geliĢmiĢ ülkelerin standartlarına ulaĢtırılması gerekmektedir. Bu konuda gerekli tedbirlerin 
alınması ve bu süreçlerin/uygulamaların Ģeffaflık ve öngörülebilirliğinin artırılması gerekmektedir. 

Kemoterapi uygulamalarında merkezi ilaç hazırlama tekniklerinin kullanımı hem hata 
payını düĢürecek, hem de maliyet etkin kullanım sağlayacaktır. 

Türk ilaç firmalarının dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret göstermesi,  
AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ve ihracata önem vermeleri gerekmektedir. Kısaca, 
klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması 
için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

Ülkemizde mevcut yasal düzenlemeler ile kanserli hastaların tüm tedavileri herhangi bir 
katkı payı alınmaksızın gerçekleĢtirilmektedir. Bu konuda aykırı davrananların tespiti açısından 
gerekli önlemler alınmalı, denetimler sıklaĢtırılmalıdır.  

Kanser hastalığı özelinde hastalarımızın hizmete eriĢimini artıracak özel önlemler 
alınmıĢ bulunmakta ve yenilenen SUT vasıtasıyla her geçen gün iyileĢtirmeler yapıldığı 
gözlenmektedir. Ancak, özel hastanelerde kanserli hastaların ayaktan tedavilerinde muayene 
katılım payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri 
tarafından kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep 
edilmemesi hususlarına rağmen, kanser tanısı ile hastaneye kabulden sonra ilave ücretlerin özel 
sağlık hizmet sunucularınca hastadan talebi bir realitedir. Bu çeliĢkinin nereden kaynaklandığı 
(otelcilik hizmetleri, konsültasyon ücretleri vb.) araĢtırılarak gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) 
SGK tarafından SB‘a ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece KETEM‘ lerce 
ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin mağduriyeti açısından 
uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 

 KETEM‘ lere ödenen bütçenin global bütçe dıĢına alınması haricinde, tarama amaçlı 
iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında da (belediyelerin veya özel hastanelerin bile tarama yapmasına izin 
verecek Ģekilde) ödemeye alınması gerekmektedir. Ancak, tarama hizmeti alınan sağlık hizmeti 
sunucuları için belirli standartların Sağlık Bakanlığınca geliĢtirilmesi ve ayrıca merkezi KETEM 
veri tabanına bilgi aktarımının sağlanması gerekmektedir. Bu standartları ve Ģartları sağlayan 
merkezlerde tarama maksatlı yapılan tetkiklerin geri ödeme kapsamına alınması uygun olacaktır. 

Ayrıca, hastalarımızın böylesine acil tedavi gerektiren bir hastalık konusunda özel sağlık 
hizmeti sunucularından da etkin bir Ģekilde yararlanabilmelerinin sağlanması için ilgili Kurumca 
sigortalılarının bilgilendirilmelerinin sağlanması gerekmektedir. 
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Hastalığa iliĢkin harcamaların belirlenmesi her ülke için zordur ve bunun temel nedeni 
hem hastalık için yapılan harcamalara iliĢkin verilerin hem de epidemiyolojik verilerin doğru 
olması zorunluluğudur. Harcamalara iliĢkin verilerdeki güçlük maliyetlerin hesaplanmasındaki 
güçlüklerden kaynaklanmakta, epidemiyolojik verilerdeki güçlük ise etkili ve güvenilir kayıt 
sistemlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‘de her iki konuda da önemli eksiklikler söz konusudur. Ancak sağlık hizmetleri 
ile ilgili gelinen noktada sağlıklı politikalar belirleyebilmek ve bunları uygulayabilmek için 
önümüzdeki yıllarda bu konularda somut adımlar atmak ve uygulamak gerekmektedir. Bunun ilk 
ve önemli adımları TÜĠK‘ in sağlık hesaplarını daha ayrıntılı bir Ģekilde hesaplaması ve SGK‘nın 
MEDULA verilerini daha etkin kullanmasıdır. 

Önemli diğer bir konu ise kanserli hastalarda randevu tetkik ve muayene için bekleme 
süreleridir. Özellikle hafta sonları ya da tatillerde kemoterapi/radyoterapi gibi hizmetler 
verilmemektedir. Aciliyet gösteren bazı tetkiklerde haftalarca süren bekleme süreleri 
olabilmektedir. Onkolojik hastaların bakımında ilgili kalite kriterlerinin geliĢtirilmesi ve tüm 
hastanelerde bu konuda yaptırımların gerçekleĢtirilmesi önemlidir. Kanser tanısı alan hastalar için 
―öncelikli hasta prosedürü‖  uygulaması düzenlenmelidir. 

Tedavi konusunda mevcut teknik altyapının dıĢında ikinci sorun insan gücüdür. 
Ülkemizde hekim, hemĢire, eczacı ve diğer sağlık personelinin sayısı yeterli değildir. Bir hekime 
ya da hemĢireye düĢen hasta sayısı geliĢmiĢ ülkelerin gerisindedir.  Sağlıkta DönüĢüm Programı 
dahilinde hem sayılarda hem de yurt çapında dağılımlarda önemli düzelmeler sağlanmıĢtır. Ancak 
hekim ve hemĢire eksikliği özellikle onkoloji alanında halen kendisini göstermektedir. Ülkemizde 
mevcut medikal onkolog sayısı 180‘dir. Sağlık Bakanlığına bağlı çalıĢan medikal onkolog sayısı 
ise sadece 56‘dır. Benzer Ģekilde, radyosyon onkoloğu, cerrahi onkolog, hemato-onkolog sayıları 
da istenilenin altındadır. Bu kapsamda pek çok onkoloji dalında da yan dal ihtisas edilmemiĢtir. 
Kanser hastalığının önümüzdeki yıllarda artacağı düĢünülürse ve bir onkoloğun en azından 15 
yıllık bir eğitimle yetiĢtirilebileceği de göz önüne alındığında YÖK‘ün bu konuda acil tedbirler 
alması ve zaman kaybetmeden gerekli altyapının oluĢturulması gerekmektedir. Öte yandan 
merkezi kemoterapi ünitelerinde çalıĢacak onkoloji alanında uzmanlaĢmıĢ eczacılara da 
ihtiyacımız vardır. Onkoloji alanında çalıĢan hekim, hemĢire, eczacı ve diğer tüm sağlık 
personelinin de bu motivasyona ihtiyacı vardır. Kanser konusunda yan dal ihtisası yapan 
hekimlerin onkoloji alanında hizmet veren hemĢirelerin ve diğer personelin maaĢ ve özlük hakları 
(mecburi hizmet gibi) konularında düzeltmeler yapılmalıdır. 

Personel konusunda önemli bir diğer sorun da ara eleman açığıdır. Özellikle tarama 
programları ve radyoterapide bu konu çok önemlidir. Radyoterapide cihaz sayısı ve hekim sayısı 
yeterli de olsa, her cihazın çalıĢtırılabilmesi için radyasyon fizikçisine ihtiyaç vardır ve mevcut 
sayı çok gerilerdedir. Bu konuda bu ara meslek grubuna da teĢvik edici önlemler alınmalıdır. 
Amerika ve Avrupa‘da pek çok ülkede tarama programlarında ara elemanlar kullanılmaktadır. 
Örneğin, meme kanseri taramasında mevcut radyolog sayısının yetersizliği mamographerlar ile, 
servikal kanser taramasında patolog eksikliği sitoteknikerler ile tamamlanabilir. Bu yaklaĢım kısıtlı 
sayıdaki hekimlerin verimli kullanımı açısından da önemlidir. Gerekli yasal düzenlemeleri ile 
beraber bu konuda da YÖK ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce çalıĢmalar 
baĢlatılmalıdır. 

 

5. Palyatif Bakım Hizmetleri 
Palyatif bakım hizmetleri ülkemizin kanser konusunda saptanılan en eksik yönüdür. 

Ülkemizde mevcut palyatif bakım merkezlerinin sayısı sadece 7‘dir. Morfin hammaddesinin        
% 95‘ i ülkemizde üretilse de, kiĢi baĢı morfin kullanım oranlarımız dünya ortalamasının çok 
gerisindedir. Hekimlerimizin palyatif bakım ve ağrı yönetimi konusunda bilgi ve beceri düzeyleri 
gerilerdedir. Bu nedenle, ülkemizde pek çok terminal kanser hastası kaderlerine terk edilmekte ve 
ağrı içerisinde ölmektedir. Son derece basit müdahalelerle rahatlatılabilecek olan bu hastalar, 
terminal dönemlerini evlerinden uzakta, büyük Ģehirlerde geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu 
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aslında ülke sağlık ekonomisi açısından da büyük bir yüktür ve yapılan bilimsel çalıĢmalar palyatif 
bakım ile kanserli hastalara yapılan masrafların en az % 30 oranında azaltıldığını vurgulamaktadır. 

Palyatif bakım konusunda çok acil eylem planları devreye sokulmalıdır. Opioid 
reçetelendirmesi hakkında mevzuat değiĢikliği yapılmalı ve sadece birkaç uzmanlık dalının dıĢında 
gerekirse tüm aile hekimlerinin reçete yazabileceği, bürokratik iĢlemlerden uzak bir mevzuat 
ortaya konulmalıdır. Hekimler, özellikle aile hekimleri  temel palyatif bakım, ağrı kesici kullanımı 
ve morfin kullanımı açısından eğitimelidir. Ülkemizde hiç bulunmayan morfin tabletleri ithalat 
yolu ile gerekirse Sağlık Bakanlığı aracılığı ile getirtilmelidir. Hastanelerimizde bu konuda 
eğitilmiĢ evde bakım üniteleri ve palyatif bakım merkezleri kurulmalı, basit tedaviler ile 
rahatlatılacak bu hastaların kendi kaderlerine terk edilmesinin önüne geçilmesi, evlerinde huzur 
içerisinde ve yüksek yaĢam kalitesi ile yaĢamaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığının bu konuda 
hazırladığı palyatif bakım projeleri umut verici olup, zaman kaybedilmeden uygulamaya 
geçilmelidir. Palyatif bakım konusu ayrıca multidisipliner bir konu olduğu için, terminal 
dönemdeki bu hastaların hastalığa bağlı semptomlar dıĢında, ekonomik, sosyal, psikolojik ve dini 
desteklere de ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu nedenle, toplumun her kesimi, baĢta belediyeler olmak 
üzere tüm sivil toplum örgütleri bu konuda Sağlık Bakanlığı ile iĢ birliği yapmalıdır. 

 

6. Hasta ve Hasta Yakınları Savunuculuğu: 
Kanserli hasta ve hasta yakınlarının oluĢturduğu sivil toplum örgütlerin sayısı oldukça 

yeterli görülmektedir. Fakat STK‘ ların, ülke çapında yaygınlığı, hekimlerle ve teĢhis konulan 
hastalarla temas gibi konularda yeterli olmadıkları görülmüĢtür. Bu tür sivil toplum örgütlerinin 
Bakanlıkca desteklenmeye devam etmesi, profesyonel yönetimlerinin sağlanması ve hastaya daha 
teĢhis konulur konulmaz baĢvurabilecekleri, bilgi alabilecekleri ve olası sorunlarına çözüm talep 
edebilecekleri, hastanelerde yerleĢik sivil toplum örgütlerinin geliĢtirilmesi sağlanmalıdır. 
Komisyon toplantılarında hasta ve hasta yakını derneklerden bilgi alınmıĢ ve aĢağıdaki sorunların 
varlığı saptanmıĢtır; 
 Kanserli hastaların tedavilerinde önceliklendirme yapılmaması, tanı ve tedavide gerekli 

iĢlemler için sıra bekletilmesi ve uzun süreli randevular ile hastaların özel kurumlara 
yönlendirilmesi, 

 Kanser hastalarını suistimal eden umut tacirleri için yasal önlemler alınmaması, 
 ġehir dıĢından gelen hastalara yönelik kalacak yer sorunu olması, 
 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkanları yönünden desteklenmesi, 
 Hastalara yönelik basit tedavi algoritmalarının olmaması, 
 Tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden bütünleyici bir palyatif bakımın 

ülkemizde olmaması, 
 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi desteklerin sıkça göz ardı ediliyor olması. 

 

7. Türkiye’de Kanser Konusunun Kamusal Yönetimi: 
Ülkemizde kanser konusu birincil olarak Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi 

BaĢkanlığınca yürütülmektedir. Esas olarak önleyici faaliyetler ve tarama faaliyetleri üzerinde 
yoğunlaĢan daire baĢkanlığı, aynı zamanda bakanlığın diğer daireleri (Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) ile iĢ birliği içerisinde çalıĢmaktadır. Ancak, 
ülke ekonomisinde bu kadar geniĢyer bulan kanser hastalığının yönetiminin 75 milyonluk bir 
ülkede sadece küçük ve altyapısı yetersiz olan bir dairece yürütülmesi mümkün değildir.  Dairenin 
özellikle, bilimsel verilerin oluĢturulması, ülke genelinde epidemiyolojik verilerin takip edilmesi, 
ulusal kanser araĢtırma projelerinin gerçekleĢtirilmesi için mevcut altyapısı, teknik kadrosu ve 
bütçesi yeterli değildir. 

Yurt dıĢı örnekler göz önüne alındığında, bu kapsamda tüm ülkeyi bölge bölge hatta 
kanser temelli takip edecek, gerekli bilimsel araĢtırmaları yapıp kamuoyunu bilgilendirecek ve 
ortadaki bilgi kirliliklerini ortadan kaldıracak ulusal bir kanser kurumunun (UKK) kurulması 
kanser konusunda önümüzdeki 30 yıl içerisinde bizi bekleyen ağır yükün önlenmesi açısından son 
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derece zaruridir. Rapor içerisinde geliĢmiĢ tüm ülkelerdeki kanser kontrolünün kamusal 
yönetimleri ülkemizle kıyaslanarak detaylı irdelenmiĢ ve olası bir kanser kurumunun maliyet 
etkinlik hesapları da detaylıca verilmiĢtir. UKK‘nın 2010-2030 yıllarında kullanacağı kaynak 
kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen toplam 113,4 milyar Dolar tutarındaki 
harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. 

GeçmiĢten farklı olarak UKK ile dikkat çekilen nokta, kanserin sağlık politikaları 
içerisinde daha öncelikli alan haline gelmesi, kamusal hizmetin yürütülmesinde farklı kurumları ve 
uzmanlıkları gerektiren süreçte etkin bir koordinasyon ve liderlik rolüyle kurumsal yapının 
güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Bu anlamda baĢta Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler olmak üzere ilgili 
diğer kurumların görev ve yetkilerinde ve kamu hizmetinin yürütülmesinde tamamlayıcılık ve 
koordinasyon rolü öne çıkacaktır. 
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I I I - ÖNERĠLER 
Kanser yükünün hızlı artıĢı dünya çapında halk sağlığı ve sağlık sistemleri için bir kriz 

teĢkil etmektedir. Gelecek yıllarda tanı konacak çok sayıdaki kanser hastalarının tümünü bir 
Ģekilde tedavi etmek ve palyatif ya da destekleyici bakım için yeterli ödenekleri temin etmek 
birçok ülke için, hatta yüksek gelirli ülkeler için dahi önemli bir sorun olacaktır. Öte yandan tüm 
ülkeler için kanser önleme konusunda baĢarı Ģansı bulunmaktadır. Etkin önleme kanser riskini 
azaltacak ve etkin tarama birçoklarının baĢarıyla tedavi edilmesine imkân tanıyacaktır. 

Kanser oluĢumunda genetik faktörlerin etkisinin % 5-10 oranında olduğu ifade edilirken, 
çevresel faktörlerin kanser oluĢumundaki etkisinin % 90-95‘ lere varan düzeylerde olduğu 
belirtilmektedir. Çevresel etmenler arasında; diyete bağlı etkinin % 30-35, sigaraya bağlı etkinin % 
25-30, enfeksiyonlara bağlı etkinin % 15-20, obezitenin % 10-20, alkolün ise % 4-6‘ lık oranında 
olduğu belirtilmektedir. Tütün içimi insanlarda kansere neden olan baĢlıca etkenlerin en iyi 
anlaĢılmıĢ olanıdır. Fazla kilo ve obezite, beslenme etkenleri, alkol tüketimi, güneĢ ıĢığına 
haddinden fazla maruz kalmak, fiziksel faaliyet eksikliği, mesleki maruziyetler ve kronik 
enfeksiyonlar da tıpkı tütün içimi gibi kanser için değiĢtirilebilir risk faktörlerdendir. Bu bilimsel 
verilerin ıĢığında kanser kontrol politikalarında önleme ve erken teĢhise yönelik faaliyetlerin ne 
kadar önemli olduğu açıktır.  

Kanser hastalığı konusunun araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Komisyonumuz çalıĢmalarına 26.05.2010 tarihinde baĢlamıĢtır. Komisyonca, 
toplam 4 aylık çalıĢma süresi içerisinde kamu kurumlarından, üniversitelerden, mesleki 
derneklerden, sivil toplum kuruluĢlarından, ilaç sanayicilerinden ve konuyla ilgili uzmanlardan 
yazılı ve sözlü bilgi alınmıĢtır. Ayrıca, NevĢehir yöresine, Karadeniz bölgesine, Ankara‘da çeĢitli 
hastanelere gidilerek ilgili tarafların yer aldığı geniĢ katılımlı toplantılar yapılmıĢ ve sorunların 
yerinde tespit edilmesi sağlanmıĢtır.  

Komisyonumuz, kanser hastalarının, hasta yakınlarının, hekimlerin, araĢtırma 
kurumlarının, üniversitelerin, kamu ve özel kurum ve kuruluĢlarının ve tüm halkımızın 
sorunlarının çözümüne yönelik olarak aĢağıdaki önerileri ortaya koymuĢtur;  

 

1. Kanser Kayıtçılığı 

 Kanser hastalarının aktif sürveyansının yapıldığı 8 ildeki (Antalya, Ġzmir, Ankara, EskiĢehir, 
Erzurum, Trabzon, Samsun, Edirne) kanser kayıt merkezleri teknik ve insan gücü açısından 
desteklenmelidir, yeni açılan 3 merkezin (Gaziantep, Malatya, Bursa) faaliyetleri 
hızlandırılmalıdır.  

 Aktif kanser kayıt merkezleri sayıları yıllar içerisinde tüm yurtta yaygınlaĢtırılacak Ģekilde 
artırılmalı ve öncelikler coğrafik ve topografik kriterlere göre belirlenmelidir. 

 Pasif kayıtçılık konusunda kanserli hastaların tedavi gördükleri her hastanede mutlaka bir kayıt 
elemanı (tercihen tıbbi sekreterlik eğitimi almıĢ kiĢiler) istihdam edilmeli ve bu hastanelerde 
tedavi gören tüm kanserli hastalar Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca 
kayıt altında bulundurulmalıdır.  

 Pasif kayıtçılık konusunda Aile Hekimliği Sistemi‘ne geçiĢ önemli bir fırsattır. Tüm aile 
hekimleri takip ettikleri hastalarda bir kanser teĢhis edildiğinde bunu bilgisayar ortamında 
Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına bildirmelidir. 

 Ülkemizde mortalite verileri (ölüm verileri) Aile Hekimliği Sistemi‘ne entegre edilmelidir. 
Her aile hekimi takip ettiği hastaların ölüm formunu doğru ve eksiksiz doldurmakla yükümlü 
olmalıdır. 

 Kanser kayıt formları ve ölüm sertifikalarının doldurulmasından hekimler sorumlu 
tutulmalıdır. 

 Kanser kayıtlarının tutulmasında ve ölüm verilerinin toplanmasında kurumlar arası kullanılan 
programlarda da iĢ birliği sağlanmalı (ĠçiĢleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık 
Bakanlığı ve TÜĠK arasında) ve istatistiklerde kurumlar arası birlik sağlanmalıdır. 
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2. Önleme ÇalıĢmaları 
Sigara ve Tütün ile Mücadele:  

 Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi konusundaki kapsamlı yasanın baĢarılı 
Ģekilde uygulanmasının sağlanması için çalıĢılmalıdır.  

 Ulusal tütün ve tütün ürünleri kontrolü çalıĢmaları sürekli, kapsamlı ve detaylı olmalı, öncelik 
gerekliliklerinin üzerinde durulmalı, düzenli aralıklarla izlenmeli ve gözden geçirilmelidir. 

 Kamuya açık alanlarda tütün ve tütün ürünleri kullanılmasını engelleyen yasanın tüm toplumca 
sahiplenilmesi sağlanmalıdır.  

 Kamuya açık yerlerde tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasaklanması ile ilgili Kanun, 
uygulamada ek tedbirler ile desteklenmelidir 

 Tütün ve tütün ürünleri ile her türlü muadillerinin (meyve nargileleri gibi) tanımı yeniden 
düzenlenmelidir. 

 Tütün ve tütün ürünlerinden alınan vergilerin belirli bir miktarının kanser önleme faaliyetleri, 
kanser tedavisi ve kanser araĢtırmalarında kullanılması, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 
Dairesi BaĢkanlığı bütçesine aktarılması yönünde düzenleme yapılmalıdır. 

 Sigara bıraktırma ile ilgili farmakolojik ilaçların devlet güvencesinde geri ödeme kapsamına 
alınması değerlendirilmelidir.  

 Temel eğitimde içerisinde kanser konusunun yer alacağı sağlık bilgisi derslerine yer 
verilmelidir. 

 Tütünle mücadeleye yönelik faaliyetlere devam edilmeli ve boĢ kalan alanlar varsa tespitinin 
yapılarak tamamlanması yönünde çalıĢılmalıdır. 

 
Obezite ve AĢırı Kilo Ġ le Mücadele: 

 Obeziteden korunmak için topluma yeterli ve dengeli beslenme alıĢkanlığı kazandırılmalıdır.  

 Çocukluk ve ergenlik döneminde obezite taramaları yapılarak riskli çocuk ve gençler için özel 
tedbirler planlanmalıdır.  

 Okul çağı çocuklarının sağlıklı beslenme konusunda eğitimleri sürdürülmelidir. Öğretmen, 
öğrenci ve velilerin bilgilendirme çalıĢmalarının etkinliği arttırılmalıdır.  

 Okullarda ve marketlerde satılan ürünlerin ve lokantalardaki menülerin kalorileri açıkça 
belirtilmelidir. 

 Kantinlerde satılan ürünlerin beslenme bozukluğuna yol açmayacak nitelikte olması hususunda 
gerekli tedbirler alınmalıdır.  

 Okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı beslenmesi için devlet desteği sağlanması konusu 
değerlendirilmelidir.  

 Sağlık Bakanlığı obezite kontrol programı her yönüyle desteklenerek bu programın baĢarılı bir 
Ģekilde yürütülmesi sağlanılmalıdır. 

 
Beslenme ve Gıda Güvenliği  

 Kanserden korunmak için; yüksek yağlı gıda, kırmızı et, tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ 
gıdaların fazla miktarda tüketilmemesi konusunda toplumun bilinç düzeyi arttırılmalıdır. Tam 
tahıllı ürünler, meyve ve sebzece zengin, kalorisi kısıtlanmıĢ kiĢiye özel diyetle beslenmeyi 
sağlama konusunda yürütülen çalıĢmalar desteklenmelidir.   

 Fast food (hazır yemek) tarzı kalorisi yüksek yiyeceklerle beslenmenin olumsuz etkileri 
konusunda toplum bilgilendirilmelidir. 

 Özellikle fast food reklamları olmak üzere gıda ürünlerinin reklam ve satıĢ geliĢtirme 
uygulamalarına yönelik mevzuat düzenlemelerinin uygulaması takip edilmelidir.  

 Ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak üzere mevcut idari ve 
beĢeri kapasitenin güçlendirilmesi çalıĢmaları sürdürülmelidir. Bu çalıĢmalarda geliĢmiĢ 
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ülkelerin yaklaĢımları takip edilmeli, gıda güvenliği otoritesinin gücü arttırılarak gelecekte 
bağımsız bir otoritenin kurulması hedeflenmelidir. Gıda kaynaklı risklerin sürekli ve etkin 
kontrolü sağlanmalıdır.   

 Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda üretimi, muhafazası ve dağıtımı gıda 
iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılmamalıdır. Üretimin tüm gıda zinciri boyunca uzmanı 
kontrolünde ve/veya danıĢmanlığında gerçekleĢtirilmesi güvence altına alınmalıdır. 

 Birincil gıda üretiminde kullanılan kimyasalların belli bir disiplin altına pazarlanması ve 
kullanımına yönelik düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Bu çalıĢmalarda beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistem örnek alınarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve ilaç uygulamalarının 
etkin olarak kontrolü sağlanmalıdır.     

 Kültürel mirasımız ve kırsal kalkınmada vazgeçilemez olan geleneksel gıdalarımızın kendine 
has özellikleri korunarak, sağlığı riske eden özelliklerini iyileĢtirmek üzere yapılacak 
araĢtırmalar teĢvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

 Kanserden korunma ve tüketilen gıdaların kanseri önlemedeki rolü hakkında doğru bilgi lenme 
önemlidir. Bu nedenle, bu konuda halkın doğru bilgilenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirler 
alınmalı, bu alanda yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne 
geçilmelidir. Ayrıca, bitkisel madde, gıda takviyesi gibi isimler altında medyada geniĢçe yer 
alan ve halkımızda yanlıĢ bilgilenmelere yol açan programlar hakkında denetimler 
sıklaĢtırılmalıdır. 

 Genetiği değiĢtirilmiĢ ürünlerin (GDO) etiketlenmesiyle ilgili kuralların uygulanması takip 
edilmeli ve tüketicilerin doğru bilgiye ulaĢması güvence altına alınmalıdır.   

 Merdiven altı iĢletmelerde gıda boyaları ve koruyucuların kontrolsüz kullanımının ve kalitesiz 
hammaddeyle sağlıksız gıda üretiminin büyük bir tehlike oluĢturduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle, merdiven altı üretim engellenmeli ve gıda zincirinde yer alan tüm iĢletmeler kayıt 
altına alınmalıdır.  

 

Alkol 

 Alkolle mücadelede toplum duyarlı kılınmalı ve alkolün bilinen kanserojenlerden biri olduğu 
konusunda toplum bilgilendirilmelidir.  

 BaĢta çocuk ve gençler olmak üzere insanların alkole özenmesinin önüne geçilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır.  

 
Fiziksel Aktivite 

 Fiziksel aktiviteyi desteklemek amacıyla programlar geliĢtirilmelidir.  

 Fiziksel hareketliliğin sağlığa olumlu katkıları konusunda toplumda farkındalık oluĢturulmalı 
ve düzenli fiziksel aktivite yapılması özendirilmelidir. 

 Fiziksel aktivitelerin Ģehir yaĢamında rahatlıkla yapılmasını sağlamak üzere yürüyüĢ alanları, 
bisiklet sürme alanları gibi uygun alanlar oluĢturulmalı, bu tür alanlar ihtiyacı karĢılayabi lecek 
sayıya ulaĢtırılmalıdır.    

 Çocuklarda fiziksel inaktiviteye neden olan internet ve bilgisayar oyunları gibi elektronik alet 
bağımlılığıyla mücadele edilmesi için stratejiler geliĢtirilmelidir.  

 

Enfeksiyonlar ile Mücadele  

 Servikal kanserlere yönelik olarak; 

- Servikal kanser taramalarına ülke geneline yaygınlaĢtırılarak etkin bir Ģekilde devam 
edilmelidir.  

- HPV (Human Papilloma Virüs) aĢılarının yurt genelinde devlet güvencesi altında yapılması 
için maliyet etkinlik çalıĢmaları yapılmalı ve aĢı ülkemiz açısından ekonomik bulunduğu 
zaman geri ödeme kapsamına alınmalıdır. 
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-  Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli grupların eğitimi ile eriĢkin yaĢ 
grubunun farkındalığı arttırılmalıdır.  

 Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonu insidansının azaltılmasına yönelik olarak; 

- Yenidoğan yaĢ grubunda Hepatit B aĢılamalarına kesintisiz devam edilmelidir, GeniĢletilmiĢ 
BağıĢıklama Programı (GBP) kapsamında bağıĢıklama çalıĢmaları sürdürülmelidir. 

- Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk grupları geniĢletilmelidir. 

- EriĢkin ve adolesan yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve ilköğretim çağı 
yakalama kampanyaları sürdürülmelidir. 

- Halkın korunma ve bağıĢıklama konusunda farkındalığının artırılması yönünde çalıĢılmalıdır. 

 Kansere neden olduğu bilinen tüm enfeksiyon etkenleri (HBV, HCV, HPV, H. Pylori gibi) 
konusunda halkın bilgilenmesinin ve korunma amaçlı farkındalığının artırılması sağlanmalıdır. 

 

GüneĢ IĢınları 

 Açık arazide çalıĢan iĢçilerin korunmasına yönelik Ģapka, gözlük, güneĢ kremi gibi önlemler 
alınmasına yönelik yasal düzenleme getirilmelidir. 

 Özellikle çocuklarda olmak üzere, tüm vatandaĢlarda güneĢ ıĢığının zararlı etkilerinden 
korunma yollarına yönelik farkındalık geliĢtirilmelidir. 

 
Elektromanyetik Dalgalar 

 24 Temmuz 2010 tarih ve 27651 sayısı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 
― ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının 
Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere ĠliĢkin Yönetmelik‖  gerekleri yerine 
getirilmeli ve söz konusu Yönetmelik ihtiyaç halinde bilimsel veriler ıĢığında kapsamına 
alınmayan konuları da içerecek Ģekilde güncellenmelidir. 

 Elektromanyetik alanların olumsuz etkilerinden bu alanda çalıĢanları korumaya yönelik yasa, 
yönetmelik ve uygulamalar ihtiyat ilkesi göz önüne alınarak/alınmaya devam edilerek 
yapılmalıdır. 

 YerleĢim yerlerinden geçen yüksek gerilim hatlarının (YGH) altında ve yakınındaki yerleĢim 
birimlerinin tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

      YGH‘nin kanserle iliĢkisi hakkında daha çok bilimsel inceleme yapılmalıdır. Bu hatlar yaĢam 
alanlarından uzak yerlere alınmalı, alınamıyorsa bilimsel ölçüler ıĢığında yeni yapılaĢmaya 
izin verilmemeli ve hattın geçtiği yerlerde ıslah çalıĢması yapılmalıdır. (Örneğin, yer altına 
alınması gibi.) 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortam için önerilen 0.1 W/kg SAR (Specific Absorbtion Rate-
Özgül Emme Hızı) ve Avrupa Birliği tarafından cep telefonlarının üretimi için önerilen 2 
W/kg SAR değeri üzerindeki cep telefonları denetlenmeli ve bu değerin üzerindeki cep 
telefonlarının ithalatına izin verilmemelidir. Tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi için 
satıĢ noktalarında SAR değeri hakkında bilgi verilmesi, mümkünse cihazların üzerine 
yazılması, ücretsiz kulaklık verilmesi sağlanmalı ve kullanımı tavsiye edilmelidir.   

 Sabit telefonlarda kablosuz (DECT) iletiĢim yerine kablolu iletiĢim özendirilmelidir.  

 Halkımızın, sabit telefonlar (DECT) ile cep telefonlarının bilimsel çalıĢmalarda ortaya konulan 
etkileri konusunda yetkili resmi otoritelerce düzenli bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Kablosuz iletiĢimde elektromanyetik alan etkileĢiminin en aza indirilmesi için gerekli 
önlemlerin alınması konusunda TV, radyo vb. medya aracılığı ile halkımızın bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. 

 Elektromanyetik dalga yayan cihazların reklam ve kampanyalarının duyuru ve tanıtım 
biçimine iliĢkin ilkeler Reklam Kurulu tarafından belirlenmeli ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun denetim görevini hassasiyetle yapması sağlanmalıdır.  
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 Cep telefonları toplu taĢıma araçlarında yolcuların konforu için zorunlu olmadıkça 
kullanılmamalıdır.   

 Küçük çocukların kablosuz telefon ve cep telefonu kullanımı konusunda toplum 
bilinçlendirilmelidir. 

 Baz istasyonlarının kurulumuna ve maruziyet standartlarına iliĢkin yönetmelikler yeni 
araĢtırmaların ıĢığında sık aralıklarla yeniden güncellenmelidir.  

 Baz istasyonları üzerinde uyarı anlamına gelen ve düzenlemelere uygun kurulduğunu gösteren 
güvenlik sertifikası olması gerekmektedir.  

 Baz istasyonları Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunun GSM anten tesislerinin 
paylaĢılması ile ilgili düzenlemelerine uygun olarak kurulmalı ve aynı direkte toplanması 
çalıĢmalarına devam edilmelidir.  

 Sağlık çalıĢanları elektromanyetik dalgaların etkilerinin ortaya çıkardığı sağlık sorunları 
hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.  

 Elektromanyetik alanların biyolojik etkilerini araĢtıran bilim insanlarına destek için; ilgili 
bakanlıklarca ortak bütçe ayrılmalıdır. Ayrıca elektromanyetik dalga yayan tüm cihazların 
üretim, ithalat ve satıĢını yapan Ģirketlerin sağlık etkileri çalıĢmaları için bütçe ayırmaları ve 
ilgili projeleri desteklemeleri konusunda zorunluluklar getirilmesi yönünde düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

 Türkiye‘de kanser araĢtırmalarını desteklemek ve mücadele çalıĢmalarını geliĢtirmek amacıyla 
özel sektörün bu çalıĢmalara katılımının teĢvik edilmesi sağlanmalıdır.  

 Kurum ve kuruluĢlar, halkımızın Ģikayet ve sorunlarını yanıtlama etkinliğini artırmalı buna 
yönelik gerekli altyapı tamamlamalıdır. 

 ―Ulusal Non-Ġyonize Radyasyondan Korunma Kurulu‖  kurulması için yasa çalıĢması 
yapılmalıdır. 

 
Çevresel ve Mesleğe Bağlı Faktörler 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat gözden geçirilmeli ve mesleğe bağlı kanserlerin 
önlenmesi konusunda eksiklik tespiti halinde gerekli yasal düzenlemeler gerçekleĢtirilmelidir. 

 Mesleğe bağlı kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının dökümü çıkartılmalı ve bu iĢ kollarına 
yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır. 

 Mesleğe bağlı maruziyetin bilimsel olarak saptanması konusunda, toksikologlar, iĢ sağlığı 
uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve epidemiyologlar, ergonomistler, iĢ psikologları gibi 
destek unsurlarının önü açılmalı ve bu konudaki uzmanların iĢ sağlığı alanına yönelmesi teĢvik 
edilmelidir. 

 Yazılı ve görsel basın unsurları, okul içi ve sonrası eğitimler gibi dinamikler kullanılarak 
toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır.  

 

Önlemede Farkındalık 

 Tüm toplumda kanserin ölümcül olmadığı, aslında pek çok kanserin önlenebildiği, bir çoğunun 
taramalar ile erken teĢhis ve tedavi edilebildiği, ileri evrelerde dahi palyatif bakım ile hayat 
kalitesinin yükseltilerek hastaların yaĢatılabildiği bilinci ve farkındalığı oluĢturulmalıdır.  

 
Bölgesel Önleme 
NevĢehir  

 Bölge halkı mezotelyoma konusunda eğitilerek farkındalık düzeyleri artırılmalıdır. 

 Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zamanda  
bitirilmeli, gerek halkın gerekse kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli 
tüf kayalarını kullanması önlenmeli, yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli , bu gibi alanlar yeni 
yerleĢimlere açılmamalıdır. 
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 Yıkım ve ıslah çalıĢmaları gerçekleĢtirilirken kanser yapıcı maddelerin etrafa yayılmaması için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 Beyaz toprak olarak bilinen ve içinde asbest ve erionit bulunan toprağın badana yapma ve sıva 
iĢlemlerinde kullanılmasının önlenmesi yönünde ilgili kurumlar tarafından gerçekleĢtirilen 
halk eğitimlerine devam etmelidir. 

 

Doğu Karadeniz  

 Tüm Türkiye‘de olduğu gibi Karadeniz bölgesindeki kanser insidansı sıkı takip edilmeye 
devam edilmelidir. 

 Elde edilen bilimsel veriler ve gerçekler doğrultusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Kanserin etiyolojisi, epidemiyolojisi ve alınması gerekli tedbirler konusunda TV, radyo vb. 
medya aracılığıyla bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

 TAEK bölge ile ilgili yaptığı çalıĢmaların sonucu konusunda bölge insanlarına bilgilendirici 
toplantılar yapmalıdır. 

 

Diğer Bölgeler 

 Yürütme kurulları ve diğer kurumlar arasındaki iletiĢime önem verilmeli, bilimsel çalıĢma 
sonuçları hakkında halkı paniğe düĢürmeden gereken yapılmalıdır. 

 Ġçme sularında, göl, ırmak ve nehirlerde ağır metal birikimleri halen yapıldığı gibi sürekli 
olarak takip edilmelidir ve sonuçları toplumla paylaĢılmalıdır. 

 Çevresel etkenlerin kansere neden olduğu tespit edilen bölgelere ivedilikle müdahale edilmesi 
ve afet bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanmalıdır. 

 

3. Kanser Erken TeĢhis ve Tarama ÇalıĢmaları 

 KETEM‘ lerin yaygınlığı artırılmalı ve mobil tarama cihazları hizmete sunulmalıdır.  

 Kanser taramalarında Aile Hekimliği Sistemi ile entegrasyon sağlanmalı ve toplum tabanlı 
taramalarda bilimsel veriler ıĢığında en az  % 70‘ lik kapsama oranına hızla ulaĢılmalıdır. 

 Ulusal standartlara uygun Ģekilde meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarına 
KETEM‘ lerde devam edilmelidir. 

 50 yaĢ üzerindeki erkekler yıllık ürolojik muayeneye gitmelidir.  

 Ailesinde prostat kanseri olanlar gibi riskli gruplar da sık sık ürolojik kontrollere gitmelidir. 

 Kanser taramalarında KETEM‘ ler ile tüm hastaneler arasında bilgisayar ağı ile veri akıĢı 
sağlanmalıdır. 

 Kanser taramalarında ve farkındalık çalıĢmalarında yerel yönetimlerin aktif rol alması 
sağlanmalıdır. 

 

4. Tedaviye Yönelik Hizmetler: 
Ġ laca UlaĢım: 

 Kanser ilaçlarının ruhsatlandırılması ve geri ödeme kapsamında yaĢanan sürecin 
hızlandırılması ve geliĢmiĢ ülkelerin standartlarına ulaĢtırılması gerekmektedir. 

 ― Ġyi Üretim Uygulamaları‖  denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi 
için tedbirler alınmalıdır. 

 Ürünlerin ruhsatlandırıldığı ve ödendiği endikasyonların, Avrupa ve dünyadaki uygulamalara 
paralel olması sağlanmalıdır. 

 Ruhsatlandırma ve ödeme süreçlerinin/uygulamalarının Ģeffaflık ve öngörülebilirliği 
arttırılmadır. 

 Ruhsat ve ödeme süreçlerinde kanser ilaçları için öncelik sağlamak amacıyla yeni metotlar 
geliĢtirilmelidir. 

 Onkoloji DanıĢma Komisyonu‘nun toplanma sıklığı ve sayısı artırılmalıdır. 
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 ―Yetim ilaç grubu‖ statüsünün netleĢtirilerek, ruhsat ve ödeme süreçlerinde bu ilaçlara öncelik 
verilmelidir. 

 Sık kullanılan ancak ucuz olması nedeni ile özel firmalarca ilgi görmeyen bazı ilaçların 
(steroidler, morfin tabletler, adrenalin gibi) ulusal üretim tesisleri kurulmalıdır. 

 Ruhsatlandırma ve geri ödemeden sorumlu kurumların ihtiyacı olan yetiĢmiĢ insan gücünün 
temini (eğitim, teĢvik vs.) konusunda planlamalar yapılarak uygulanmalıdır.   

 Belli hasta sayısından daha fazlasının tedavi edildiği onkoloji merkezlerinde merkezi 
kemoterapi hazırlama üniteleri oluĢturulmalıdır. 

 Kanserle iliĢkili harcama kayıtlarına (ilaç ve diğer tedavi harcamaları) iliĢkin mevcut sistemler 
geliĢtirilmeli ve etkin hizmet vermeleri sağlanmalıdır. (Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA 
verilerini daha etkin kullanmalıdır.) 

 Geri ödeme kurumunda veriyi kısa zamanda bilgiye dönüĢtürecek bir yapı tesis 
edilmeli/geliĢtirilmelidir. 

 Türk ilaç firmaları, dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret göstermeli,  AraĢtırma 
GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢtırmalarına ve ihracata önem vermelidirler. 

 Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

 TÜĠK sağlık harcamalarını daha ayrıntılı Ģekilde hesaplamalıdır. 

 
Sağlık Hizmetlerine UlaĢım 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereğince ―özel hastanelerde kanserli 
hastaların ayaktan tedavilerinde muayene katılım payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık 
hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri tarafından kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, 
radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep edilmemesi‖  hususlarının uygulanması, Kurumca 
sıkı takibe alınmalıdır.  

 Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan tebligatların kanser tanısı, tetkiki ve tedavisi ile ilgili 
uygulamaları içeren bölümlerinin sağlık hizmet sunucularında halkın göreceği ve dikkatini 
çekeceği yerlere asılarak duyurulması zorunlu hale getirilmelidir.  

 Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) SGK 
tarafından Sağlık Bakanlığı‘na ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece 
KETEM‘ lerce ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin 
mağduriyeti açısından uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 
(KETEM‘ lere ödenen bütçe global bütçe dıĢına alınmalıdır.) 

 Kanser taraması amaçlı iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında (belediye hastaneleri, özel hastaneler 
gibi kurumları tarafından da yapılmasına izin verilerek) belirli standartlar altında geri ödeme 
kapsamına alınmalıdır. 

 Kanserli hastaların tetkik ve tedavilerinde -suistimale neden olmayacak sistemlerin 
kurgulanması kaydıyla-  önceliklendirme yapılmalıdır. Tanı ve tedavide gerekli iĢlemler için 
sıra bekletilmemeli, uzun süreli randevular ile hastaların özel kurumlara yönlendirilmesinin 
önüne geçilmelidir. 

 Kanser hastalarını istismar eden umut tacirleri için yasal önlemler alınmalıdır. 

 ġehir dıĢından gelen hastalara için özellikle yerel yönetimler tarafından, hasta otelleri 
kurulmalıdır. 

 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkânları yönünden yasal olarak engelli kiĢilere yapıldığı 
gibi pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gereklidir. 

 Kanserli hastaların tedavilerine yönelik basit algoritmalar geliĢtirilmeli ve hastalara tanı anında 
bu algoritmalar sunulmalıdır. 

 Tüm kanserli hastalar tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden süre içerisinde 
bütünleyici bir destek tedavisi almalıdır. Terminal dönem ve evde bakım hizmeti alamayan 
kiĢiler için yataklı bakım üniteleri planlanmalıdır. 
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 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi destekler göz ardı edilmemelidir ve hastane din adamları 
özellikle terminal dönem hastalarında aktif rol almalıdır. 

 
Ġnsan Gücü 

 Ülkemizdeki onkoloji alanında çalıĢan hekim, eczacı, hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısı 
arttırılmalı, bu meslek gruplarının özlük hakları hakkında düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Üroonkoloji, jinekolojik onkoloji, cerrahi onkoloji, palyatif bakım uzmanlığı gibi alanlarda 
yan dalların geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara gerek hemĢirelerin gerekse de hekimlerin 
eğitimi açısından devam etmelidir.  

 Onkoloji yan dal ihtisası yapan hekimlere yönelik teĢvik edici önlemler alınmalı, mecburi 
hizmet zorunluluğu değiĢtirilmeli, uygun Ģartlar oluĢtuğunda kaldırılmalıdır. 

 Ülkemizdeki kısıtlı sağlık insan kaynakları hem Sağlık Bakanlığı hem de üniversitelerce 
ortaklaĢa kullanılmalıdır. 

 Tarama programlarının uzman hekimlerin üzerinden yürümemesi, birinci basamak sağlık 
hizmetleri personelince idare edilmesi etkin bir toplum tabanlı tarama programı için 
sitoteknolog ya da mamographer gibi bazı ara meslek gruplarının yetiĢtirilmesi ve aile 
hekimlerinin KETEM‘ lerle iĢ birliği içerisinde tarama programlarına entegre edilmesi 
gerekmektedir. 

 Radyoterapi merkezlerinde ciddi oranda radyasyon fizikçisi eksikliği söz konusudur ve bu 
meslek grubunda da teĢvik edici önlemler alınmalıdır. 

 Kanserli hastaların muayene ve tetkik süreçlerinin kısa tutulmasına yönelik yaptırımları olan 
kalite kriterlerinin geliĢtirilmesi önemlidir. 

 Özellikle kanser taramaları ve palyatif bakım olmak üzere, kanser önleyici dersler tıp 
fakülteleri ve hemĢirelik yüksekokullarında eğitim programlarına entegre edilmeli ve kanser 
konulu derslere ağırlık verilmelidir. 

 Aile hekimleri kanser taramaları palyatif bakım, kanser formları ile ölüm formlarının 
doldurulması konularında eğitilmelidir. 

 

5. Palyatif (Destekleyici) Bakım Hizmetleri 

 Ülkemizde mevcut morfin türevlerinin çeĢitliliği arttırılmalıdır. 

 Morfin reçetelendirilmesi ile ilgili mevzuat düzeltilmeli, hekim ve kanserli hastalar üzerindeki 
morfin reçetesinin getirdiği bürokratik iĢlemler azaltılmalıdır. 

 Hekimler ve hastalar bazında ağrı yönetimi konusunda eğitimler verilmeli ve morfin kullanım 
korkusu yenilmelidir. 

 Palyatif bakım ve evde bakım hizmetleri birinci basamaktan (aile hekimleri ve evde bakım 
takımları ile) yürütülebilir olmalıdır. 

 Ülkemizde hastaların ekonomik, sosyokültürel, psikolojik ve manevi tüm ihtiyaçlarını karĢılar 
düzeyde palyatif bakım merkezleri kurulmalıdır. 

 Hastaların psikososyal ve ekonomik yönden desteklenmesinde yerel yönetimler aktif rol 
almalıdır. 

 Hekim, hemĢire, eczacı ve tüm sağlık çalıĢanlarına yönelik sertifikalı hizmet içi eğitimler 
baĢlatılmalıdır. Aile hekimlerine yönelik kanser konusunda hizmet içi eğitimler 
tamamlanmalıdır. 

 Sağlık Bakanlığınca baĢlatılan evde bakım ve palyatif bakım çalıĢmaları bu öneriler ıĢığında 
ivedilikle gerçekleĢtirilmelidir. 

 

6. Hasta ve Hasta Yakınları Savunuculuğu 

 Onkoloji hastanelerinde teĢhis esnasında hastaların baĢvurabileceği, bilgi ve destek alabileceği, 
sorunlarını paylaĢabileceği ve mevcut problemlere hastaneler içerisinde çözüm yollarını 
üretebilecek sivil toplum örgütlerinin kurulması teĢvik edilmelidir. 
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 Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanserli hasta ve hasta yakınlarının karĢılaĢtıkları 
ciddi sorunlar vardır. Ülkemize uygun bir rehber yayımlanmalı ve hasta hakları savunuculuğu 
güçlendirilmelidir. 

 

7. Türkiye’de Kanser Hastalığı Konusunun Kamusal Yönetimi: 

 Tüm ülkeyi bölge bölge hatta kanser temelli takip edecek, gerekli bilimsel araĢtırmaları yapıp 
kamuoyunu bilgilendirecek ve ortadaki bilgi kirliliklerini ortadan kaldıracak Ulusal Kanser 
Kurumu kurulması son derece önemlidir. 

 Bu kurumun kanserin kontrol altına alınması nihai amacına yönelik olarak; ulusal politikaların 
oluĢturulması, kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu, kansere yol açan 
bireysel ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi, bu konuda kamuoyunun ve ilgili tarafların 
bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, etkin tarama programlarının 
uygulanması, kanserle ilgili tüm alanlarda uzmanlık hizmeti verilmesi, kanser tarama, teĢhis ve 
tedavi standartları oluĢturulması, kanser konusunda araĢtırmalar yapılması veya yaptırılması, 
özel ve kamu kurumlarının araĢtırmalarının desteklenmesi, özendirilmesi ve ortak projeler 
yürütülmesi gibi konularda hizmet vermesi öngörülmektedir. 

 
Yukarıda özetlenen tüm bu önerilerin tek elden yürütülmesi, ilgili uzmanların istihdam 

edilmesi, acil konularda önlem alınabilmesi, kamuyu ve yurttaĢların hemen bilgilendirilmesi, 
giderek yaĢlanan ülkemizde gelecek yıllarda ağırlığını iyice hissettirecek olan kanserin kontrol 
altına alınması açısından ulusal bir kanser kurumu oluĢturulmasının ne kadar önemli olduğu 
açıktır. Bu nedenlerle dünya örnekleri de incelenerek ülkemiz Ģartlarına uygun yapıda bir ulusal 
kanser kurumu kurulmalıdır. 

 
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü  
(UICC- Union for International Cancer Control)  
DÜNYA KANSER BĠLDĠRGESĠ  
Dünya Kanser Bildirgesi 2008, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından 

hazırlanmıĢ, 2008 yılı Dünya Kanser Zirvesi‘nde kabul edilmiĢ ve 2008 yılı Dünya Kanser 
Kongresince desteklenmiĢtir. Önümüzdeki yıllarda da bu bildirge esas alınarak sağlık yönetiminde 
kansere öncelik verilmelidir. 

 
1. Bütün ülkelerde etkin kanser kontrol programlarının oluĢturulması için, sürdürülebilir 

sistemler yürürlüğe konulacaktır. 
2. Küresel düzeyde kanser yükünün ve kanser kontrolüne yönelik giriĢimlerin etkilerinin 

izlenmesi önemli derecede iyileĢtirilecektir.  
3. Küresel düzeyde tütün tüketimi, ĢiĢmanlık ve alkol tüketimi önemli derecede azaltılacaktır. 
4. HPV ve HBV viruslarından etkilenen bölgelerde halk aĢılama programları kapsamına 

alınacaktır. 
5. Halkın kansere karĢı olan yaklaĢımları iyileĢtirilecek ve bu hastalık hakkında gerçek dıĢı 

efsaneler ve yanlıĢ bilinenler düzeltilecektir. 
6. Tarama, erken tanı programları ve kanserin erken belirtileri konusunda halkın 

bilinçlendirilmesi ile çok sayıda kanser türüne erken dönemde tanı konulacaktır. 
7. Kanserde doğru teĢhis,  uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 

bakıma eriĢim hakkı bütün hastalar için dünya genelinde iyileĢtirilecektir. 
8. Etkin ağrı kontrolü, ağrı çeken tüm kanser hastaları için evrensel düzeyde eriĢilebilir olacaktır.  
9. Kanser kontrolünde farklı alanlarda hizmet veren sağlık profesyonelleri için eğitim fırsatları 

önemli derecede artırılacaktır.  
10. Kanser kontrolünde uzman sağlık elemanlarının görev yeri değiĢtirmesi önemli ölçüde 

azaltılacaktır. 
11. Kanser hastalarının yaĢam süresi tüm ülkelerde önemli derecede arttırılacaktır. 

http://www.uicc.org/
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ KANSER ÖNLEME ÖNERGELERĠ VE 
ULUSAL KANSER TARAMA STANDARTLARIMIZ 

• Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın. 
• Obeziteden kaçının. 
• Her gün orta düzeyde fiziksel egzersiz yapın.  
• Günlük değiĢik türlerden sebze ve meyve tüketiminizi arttırın. 
• Alkol içmekten sakının.   
• AĢırı güneĢe maruziyetten kaçının.  
• 35 yaĢına kadar her kadın en az bir kez smear aldırmalı, ilk smearden sonra da 65 yaĢına kadar 

her beĢ yıl da bir bunu tekrarlamalıdır.  
• 50 yaĢından sonra her kadın 70 yaĢına kadar iki yılda bir mamografi çektirmelidir.  
• 50 yaĢından sonra her kadın ve erkek, 70 yaĢına değin iki yılda bir dıĢkıda gizli kan testi ile 

barsak kanseri taraması yaptırmalı, tüm sonuçları negatif de olsa her on yılda bir de 
kolonoskopi yaptımalıdır.  

• Hepatit B virüsüne karĢı herkes aĢılanmalıdır. 
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Kanser Hastalığı Konusunun AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan 10/348, 551, 666, 667, 668 Esas Numaralı Meclis AraĢtırması Komisyonunun 
yaptığı araĢtırmalar ve incelemeler sonucu düzenlemiĢ olduğu iĢ bu rapor Genel Kurul‘a sunulmak 
üzere Yüce BaĢkanlığa saygı ile arz olunur. 
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EKLER: 
Tutanak Özetleri 
 

26 Mayıs 2010 

 
Komisyonun ilk toplantısı olan bu toplantıda BaĢkanlık Divanı seçimi yapılmıĢtır. 

BaĢkanlık Divanı seçiminin ardından bir sonraki toplantı tarihi belirlenmiĢtir. 
 

02 Haziran 2010 

 
Komisyonun çalıĢma takviminin, odaklanacağı konuların, rapor yazımı için çağrılacak 

konu  uzmanlarının, bilgi almak için çağırılacak kiĢi ve kurumların belirlendiği bu toplantıda  
Trabzon Milletvekili Cevdet ERDÖL (TBMM Sağlık Komisyonu BaĢkanı) önerge sahibi olarak 
söz isteyip Ģu konulardan bahsetmiĢtir; 

Özellikle önlenebilir kanser hastalıklarıyla ilgili çok ciddi bir araĢtırma yapılması 
gerektiğini, 

Kanser AraĢtırma Enstitüsü kurulmasının bu konunun devamlılığındaki takibi 
kolaylaĢtıracağını,  

Yüksek gerilimli elektrik nakil hatlarının etrafında oturan kiĢilerde, kanser oranın 
arttığına dair yayınlar olduğunu,    

Baz istasyonlarını ve cep telefonunun yanında diğer radyasyon yayan mikrodalga 
fırından tutun da her Ģeye kadar, televizyonlara kadar belki bilgisayarla vesair bunların da hepsinin 
bilim adamlarıyla incelenmesi veya onlardan bilgi alınması gerektiğini,   

Tarım stratejimizin belki yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,   
Çiftçimizin bilinçlendirme programlarında alınacak kararların mutlaka aydınlatıcı 

olacağını, çiftçimizin belki de bilinçsiz bir Ģekilde sebzeye veya meyveye ilaç kullandığını,  
Nükleer atıklar veya diğer atıkları farklı topladığını, ama bununla ilgili uygulamaların 

kontrol edilmesinin gerekebileceği,  
Radyoloji muayenehaneleriyle ilgili defektlerin olma ihtimallerinin kontrol edilmesi  

gerekebileceğini,   
Tıbbi atıklar veya diğer atıklar uygun toplanıyor mu bakılması gerektiğini,  
ĠĢ ve iĢçi sağlığı bakımından mutlaka kontroller yapılması ve belli yerlerdeki kanser 

artıĢının da, iĢçilerle ilgili artıĢın da göz önüne alınması gerektiğini,  
Önleme stratejilerini belirlemek ve erken tanıya yoğunlaĢmak gerektiğini,  
Kök hücre, etik kurul izinleri konusunun incelenmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 
 

04 Haziran 2010  

 
Kanser hastalığı ile ilgili istatistiki verilerin edinildiği bu toplantıda aĢağıdaki konulara 

değinilmiĢtir.  
Mehmet GÜNAL ve Nevin UYSAL (Türkiye Ġstatistik Kurumu)  
Avrupa Birliği istatistikleriyle karĢılaĢtırdığımızda 27 Avrupa Birl iği üyesi ülke 

içerisinde verileri kalite ve kapsamı açısından en eksik olan ülke Ģu anda Türkiye‘dir. 2009 
yılından itibaren, Avrupa Birliğine uyum sürecinde gerçekleĢtirilen ölüm nedeni istatistiklerinin 
geliĢtirilmesi projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün de önerileri dikkate alınarak ICD 10 
sınıflamasını kullanarak birden fazla ölüm nedeni derleyerek kalite biraz daha artırılmıĢtır. Ölüm 
verilerinde kalite açısından 2009‘dan itibaren bir sorun olmadığı, sadece kapsam açısından bir 
eksikliğin söz konusu olduğu, kapsamı tam derleyebilmemiz için tüm Türkiye genelinde ve kırsal 
kesimde hekimin olması gerektiği ve eğer aile hekimliğine geçilirse bütün illerde kapsam 
sorununun da ortadan kalkacağı ifade edilmiĢtir.  
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2009 sonuçları henüz derleme aĢamasında olduğu için Meclise sunulamamıĢtır bunun 
yerine 1999-2008 ölüm nedeni istatistikleri verileri sunulmuĢtur. Verilerin sadece il ve ilçe 
merkezlerinden geldiği, ICD-8 kodlaması ile elde edildiği, kayıtlardan direkt elde edilen veriler 
olmadığı için, ölüm verilerinin projeksiyonla elde edildiği, buna göre TÜĠK‘ in sadece ölümlerin % 
60‘ ını derleyebildiği ifade edilmiĢtir  

Yıllık ortalama ölüm sayısı 191.740‘ tır. Bu 10 yıllık verilerin ortalamasına göre, yıllık 
kanser nedeni ile ölüm oranı toplamda % 14,2, erkeklerde % 16,7, kadınlarda ise % 11,0 olarak 
görülmektedir. 

1999-2008 ölüm nedeni istatistikleri verilerini incelediğimizde, ölüm sayıları 1999‘dan 
2008 yılına doğru sürekli artan bir eğilim göstermektedir. Buna bağlı olarak kanser nedenli ölüm 
sayılarında da sürekli bir artıĢ olmakta ama ölüm sayılarındaki artıĢa oranladığımızda, kanser 
nedeniyle ölüm sayılarında ciddi bir fark görülmektedir.  

Kanser nedeniyle ölümlerin toplam ölümler içerisindeki payına bakıldığında genel olarak 
bir artıĢ gözlenmekte, sadece 2003 yılında bir azalıĢ olduğu, diğer yıllarda sürekli bir artıĢ olduğu 
yani kanserin ölüm nedenleri içerisindeki payının yıldan yıla artmakta olduğu ifade edilmiĢtir.  

1999 ve 2008 yılları için akciğer kanserinin en fazla görülen kanser türü olduğu (% 33) 
vurgulanmıĢtır. Kanser türlerine göre ölümler; erkekler için akciğer kanseri oranı % 43-44, diğer 
kanserler % 23-24 iken mide kanseri % 9, prostat kanseri ise % 7‘ye tekabül ediyor. Bu kanser 
türlerini kadınlar açısından incelediğimizde ise ilk baĢta diğer kanser türleri geliyor. Ondan sonra 
% 15 ile yine akciğer kanseri gelmektedir. Kadınlarda bu kanserleri, meme kanseri (% 15) ve mide 
kanseri (% 10) takip etmektedir.  

Ölüm formları açısından Sağlık Bakanlığı, TÜĠK, Adalet Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı 
Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile MERNĠS arasında bir bütünlük sağlanması 
gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Ayrıca halkımızda da bu duyarlılığın olması gerektiği belirtilmiĢ ve ölümlerin en kısa 
sürede Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne haber verilmesi önerilmiĢtir. Ölüm 
istatistik formunu doldurmayı ne yazık ki doktorlarımızın angarya iĢ olarak gördüğü ve 
eğitimlerinin de olmadığı ifade edilmiĢtir. 

 

09 Haziran 2010  

 
Türkiye‘de Kanser hastalığı ile ilgili genel bilgiler ve Kanserle SavaĢ Dairesinin 

faaliyetleri ile Akciğer kanseriyle ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
  Prof. Dr. A. Murat TUNCER (Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı)  

2005 ve 2030‘da kanserin dünyadaki profiline bakıldığında DSÖ‘ye göre, 11 milyon 
yeni vaka 2030‘da 27 milyona çıkacağı, 2005‘ teki 7 milyon ölümün 17 milyon ölüme çıkacağı, 25 
milyon yaĢayan kanser hastasının 75 milyona çıkacağı ifade edilmiĢtir. 21. yüzyılda obezite, 
yaĢlılık ve sigara içen kiĢi sayısının her geçen gün artacağı belirtilmiĢtir. ġu an 2,3 milyar avro 
olan ülkemizin kanser tedavisine harcadığı paranın (Avrupa‘da en çok para harcayan 6. ülkesi), 
2030 yılında 10 milyar avroya çıkacağı belirtilmiĢtir.Kanser tedavisinin ülke ekonomilerine olan 
etkisi her geçen gün kendini hissettirmekle beraber, bu etkinin özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 
olduğu, kanserli olguların büyük bir bölümünün bu ülkelerde ortaya çıktığı ve yıllar içerisinde 
ülkelerin sağlık politikalarını tedaviden çok koruyuculuğa yönlendirdiği ifade edilmiĢtir.  

Ülkemizde kanser insidansının erkeklerde 100 binde 244‘e, kadınlarda da 100 binde 
152‘ye çıktığı, Türkiye‘de her yıl % 2 ilâ 6‘ lık bir kanser artıĢı olduğu, Amerika BirleĢik 
Devletleri ve Avrupa Kıtasında ise % 1-2‘ lik azalıĢa geçtiği, aĢağı yukarı Avrupa kıtasında her 15 
kanserden bir tanesinin Türkiye‘de oluĢtuğu ifade edilmiĢtir. En sık kanserler ise; kadınlarda 
meme kanseri 100 binde 37,3‘ le birinci, tiroit ikinci, mide ve uterus kanserleri de dördüncü olarak 
sıralanmaktadır, erkeklerde de trakea, bronĢ ve akciğer kanserinin 100 binde 57,6‘yla birinci sırada 
olduğu belirtilmiĢtir. Bu veriler ile akciğer kanseri hariç diğer kanser türleri açısından Türkiye‘nin 
Avrupa ve dünyayla karĢılaĢtırdığımız zaman aslında daha düĢük insidansa sahip olduğu, ancak 
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sigarayla iliĢkili kanserlerin ülkemizde çok yüksek insidansta görüldüğü ifade edilmiĢtir.  Ayrıca 
bölgesel dağılımlara bakıldığında da ülke genelinde çok ciddi bir farkın olmadığı ifade edilmiĢtir.  

DSÖ kılavuzluğunda önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulanması planlanan Ulusal Kanser 
Kontrol Programının 1) Kanser Kayıtçılığı 2) Koruma 3) Erken TeĢhis ve Tarama 4) Tedavi ve 
Palyatif Bakım baĢlıklarından oluĢtuğu, ayrıca programın uygulamasında 80 bilim adamından 
oluĢan Ulusal Kanser DanıĢma Kurulundan yararlanıldığı ifade edilmiĢtir.  

Kanserden korunma yolunda NevĢehir‘ in bazı köylerĢinde,Kocaeli Dilovası yöresinde, 
Kütahya Emet Bölgelerinde Bakanlık olarak yapılan çalıĢmalardan bahsedilmiĢ, sigara yasağının 
arkasında durulması gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.  

Kanser taraması konusunda KETEM‘ ler (Kanser Erken TeĢhis, Eğitim ve Tarama 
Merkezleri)‘ in toplum temelli meme, servikal ve kolorektal kanser taramaları yaptığı, ayrıca sigara 
bıraktırma ve eğitim merkezi olarak çalıĢtığı, her ilimizde en az bir tane KETEM olduğu, toplam 
120 tane olan KETEM sayısının 2015‘e kadar 285‘e çıkarılacağı, mevcut durumda toplum tarama 
% lerinin düĢük olduğu fakat aile hekimliğine geçiĢle tarama % lerinin ve KETEM‘ lerin üzerine 
düĢen görevlerin de hızla artacağı ifade edilmiĢtir.  

Türkiye‘de PET-BT, görüntüleme cihazları, radyoterapi cihaz sayısı kapsamında mevcut 
durumun fena olmadığı, yeni planlamaların hayata geçirilmesi ile bu konuda hiçbir sorunun 
kalmayacağı, ancak ülkemizdeki esas sorunun insan kaynaklarında görüldüğü ifade edilmiĢtir. 
Ġnsan kaynakları açısından Avrupa‘yla Türkiye kıyaslandığında aĢağı yukarı pratisyen olarak ikide 
1, uzman olarak üçte 1 seviyesinde olduğumuz, hemĢirelerimizi kıyasladığımız zaman yedide 1 
sayısında olduğumuz ifade edilmiĢtir. Uzman sayılarımızın daha çok toplumun büyük kesimine 
hitap eden hizmet sektörüne (özel sektörden kamuya) aktarılması, kaydırılması zorunluluğu ve bu 
sıkıntının giderilmesi zorunluluğu olduğu belirtilerek, özellikle açığın medikal onkoloji, radyasyon 
fizikçisi ve radyasyon teknisyeninde görüldüğü ifade edilmiĢtir. Ayrıca dosimetrist, mamografer 
ya da sitoteknisyen gibi bazı ara meslek gruplarının; ihtiyaca rağmen ülkemizde hiç olmadığı 
belirtilmiĢtir.  

Palyatif bakım konusunun ülkemizde en zayıf hizmetlerden olduğu, morfine ulaĢımın 
ülkemizde çok zor olduğu ve hastaların bu konularda mağdur edildiği belirtilmiĢtir.  

Kapsamlı ve değiĢik meslek grupları ve bilim insanlarıyla ortak götürülmesi gereken bir 
kanser politikasının mutlaka ulusal kanser enstitüsü tarzında yapılanması gerektiği, bu konuda 
kanun ve etki analizi yapıldığı ve geciktirilmeden ülkemizin ulusal kanser enstitüsüne kavuĢması 
gerektiği vurgulanmıĢtır.  

 
Prof. Dr. Pınar ÇELĠK (Türk Toraks Derneği, Akciğer Plevra Maligniteleri ÇalıĢma 

Grubu)  
Tüm dünya genelinde, akciğer kanserinin birinci sırada görüldüğü, mortalite oranlarında 

da tüm kanserler içerisinde birinci sırada yer aldığı ve esasen önlenebilir bir kanser olduğu (% 90 
sigara ile iliĢkili) belirtilmiĢtir. Akciğer kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser olmakla 
beraber (% 38,6), kadınlarda Ģu an için altıncı sırada olduğu fakat pasif sigara içiciliğinin ve aktif 
sigara içiciliğinin gittikçe artması nedenleriyle akciğer kanserine yakalanma riskinin kadınlarda 
belirgin Ģekilde yükselme trendinde olduğu ifade edilmiĢtir. 

GeliĢmiĢ ülkelerdeki erkeklerde insidans yüz binde 55,6 iken, mortalite oranları 50,15 
olduğu, bunların bu kadar birbirine yakın olmasının prognozu kötü olan bir kanserle karĢı karĢıya 
olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun kısa bir süre içerisinde kısa bir sağ kalımla 
mortaliteye dönüĢtüğünü gösterdiği belirtilmiĢtir. 

Kansere bağlı erken ölümlerin neden olduğu ve olacağı üretim kaybı incelendiğinde, 
2000 yılında milyar dolar olarak baktığımızda akciğer kanserleri aĢağı yukarı dörtte 1 gibi bir oran 
teĢkil ederken, 2020 yılında bunun çok daha yüksek oranlarda görüleceği, Amerika BirleĢik 
Devletlerindeki maliyet hesabına baktığımızda, 2005 yılı verilerine göre, toplam tıbbi tedavi 
masrafları hasta baĢına toplam maliyetinin 45.800 dolar civarında olduğu belirtilmiĢtir. 
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Ġllere göre hasta sayısına bakıldığında akciğer kanserleri açısından, Ġzmir‘ in en % 30,3 
ile ön sırada,  Ġstanbul‘un % 23 ile ikinci ve Bursa‘nın % 15,6‘yla da  üçüncü sırada yer aldığı 
ifade edilmiĢtir. 

2008 SGK verilerine göre yapılan projeksiyonda ülkemizde bir yılda akciğer kanseri için 
250 milyon dolar para harcandığı, buna rağmen ülkemizde median yaĢam süresinin 9 ay, 3 yıllık 
sağ kalım oranının ise % 13,7 olduğu tespiti yapılmıĢtır. Bu kadar ölümcül bir kanseri önlemek 
için sigara yasağı ile ilgili kanunun tek baĢına yeterli olmadığı ilk adımda kanser olan ve sigarayı 
bırakamayan kiĢilerin sıgarayı bırakma tedavi giderlerinin SGK tarafından ödenmesi gereği ifade 
edilmiĢtir.  

 

11 Haziran 2010  

 
Elektronik cihazların ve manyetik alanların kanser hastalığı ile iliĢkisi, cep telefonu ve 

baz istasyonların yaydığı manyetik dalgaların ölçülmesi ve standart değerlerin belirlenmesi ilgili 
bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
 Prof. Dr. Selim ġEKER (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü)  

Elektromanyetik enerjinin insanlar üzerindeki biyolojik etkileri konusunda bilgi veren 
konuĢmacı; Ģu anda içinde bulunduğumuz bilgi çağında, elektromanyetik enerjinin bazı yan 
etkilerinin bulunduğundan söz etmiĢtir. Bu bağlamda özetle aĢağıdaki Ģekilde sunumunu 
gerçekleĢtirmiĢtir: 

―Elektrik enerjisini kullanan bütün cihazlar normal fonksiyonlarını icra ederlerken, 
kaçınılmaz olarak ortama elektromanyetik alan yayarlar ve bu elektromanyetik alan da insanlarda,  
hayvanlarda ve çevrede biyolojik etkilere sebep olur, cihazlarda da interforus denilen etkiye sebep 
olur (Uçakların etkilenerek düĢme tehlikesi atlatması gibi). Elektrik yükleme hareketinden oluĢan 
enerji elektromanyetik enerjidir. Elektromanyetik enerji eskiden beri var olan bir Ģeydir, insan 
doğada yaĢarken elektromanyetik alanların içinde yaĢamaktadır. Ancak, elektromanyetik enerjiyi 
nükleer radyasyonla karıĢtırmamak gerekir. Nükleer radyasyonla elektromanyetik enerjinin 
yaydığı enerjiler farklıdır. Teknik olarak ifade edilecek olunursa sıfır hertzden 300 on üzeri 9 herze 
kadar olan frekans bölgesine iyonize etmeyen radyasyon denir, onun üstündekine nükleer 
radyasyon denir. 

Bir cihaz üretilirken, bunun artıları eksileri, kimlere ne zararı dokunabileceği hesaplanır. 
Cihaz piyasaya sürülmeden önce bazı cihazlarda beĢ sene, bazılarında on sene bir test ve onay 
periyodundan geçer. Cep telefonu için piyasaya çıktığı zaman böyle bir onay bulınmamaktaydı. 

Elektromanyetik kirliliğin diğer (çevre) kirliliklerden farklılıkları ise Ģunlardır: 
- EM kirlenme duyularla (göz, burun vb.) hissedilemez. (Çevre kirliliği görülebilir, 

koklanabilinir, tadılabilir ama elektromanyetik kirliliği göremezsiniz, koklayamazsınız, 
hissedemezsiniz, anlayamazsınız; anladığınız zaman maalesef geç olabilir.) 

- Terepatik etkiler: Vücut ısısında bazı parametrelere bağlı olarak hastalık olmadığı halde 
0,5-2 °C sıcaklık artıĢı doğal dengeyi bozar.  

- Etkiler tam olarak anlaĢılmıĢ değildir ve uzun süreli maruziyetin kümülatif etkiler 
oluĢturması kuvvetle muhtemeldir. 

Elektromanyetik enerjinin etkileri, kısa zaman ve uzun zaman etkileri diye ikiye 
ayrılabilir. Kısa zamanda görülen etkiler: BaĢ ağrıları, göz yanmaları, yorgunluk, hâlsizlik, baĢ 
dönmeleri, gece uykusuzluğu, bazen de hiperaktivitedir.  Tabii ki bütün bu etkiler kiĢiden kiĢiye 
değiĢiklik gösterebilir. 

Uzun zamanda hissedilen etkiler: moleküler ve kimyasal bağlara etkiler, hücre yapısına 
etkiler ve bağıĢıklık sistemine etkilerdir. Moleküler ve kimyasal bağlara etkileri çok önemlidir, 
zira hücre yapısını değiĢtirmektedir.  

Yapılan araĢtırmalara göre EMA etkilerinin bağlı olduğu parametreler Ģunlardır: 
1. Frekans, 
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2. Güç ve alan yoğunluğu,  
3. Kaynağın uzaklığı (Yakın alan/ Uzak alan), 
4. Maruziyet süresi, 
5. Etkilenenin ölçüleri ve elektriksel özellikleri.  
Cep telefonlarının tehlikeli olmasının nedeni Ģudur: O cihazın bir-iki dakikadan sonra 

vücut zararlarını telafi ediyor ve hiçbir Ģey olmamıĢ gibi hayat devam ediyor. Ama çok uzun süre 
kaldığınız zaman onların etkilerinin telafi edilmesi için vücuda herhangi bir imkân vermiyorsunuz. 
Bu yüzden zaten devamlı televizyon yayını, devamlı radyo, devamlı bunlar insanın içindeki 
biyoritmliği etkiliyor. 

Cep telefonunun çocuklar için kesinlikle zararlı olması dört tane nedene dayanır: 
Bir, biyolojik olarak çocuklar geliĢme aĢamasında olduğu için koruma, savunma, bütün 

mekanizmaları geliĢmektedir. Bunu olumsuz etkileyebileceği için risklidir. Ġkincisi, kafatasları çok 
incedir, radyasyon olduğu gibi giriyor. Bir de fizikte rezönans diye bir olay vardır, çocukların 
kafataslarının ölçüleri dalga boyuna çok yakın oldukları için büyüklerden daha fazla radyasyon 
yutuyorlar. Sonuncusu da mesela sigara içen erken baĢlarsa kansere yakalanma olasılığı erken 
yaĢta daha çok olur, burada da erken yaĢta çocuklar cep telefonu kullanırlarsa ileride riske 
girmeleri daha kolay olur.  

Amerika ve dünyanın sayılı üniversitelerinden toplanmıĢ 14 bilim adamının 
gerçekleĢtirdiği biolnitiative çok düĢük radyo frekanslarının zararları, meme kanseri yapması, 
beyin kanseri, tümör oluĢumu, bunların hepsiyle ilgili detaylı bilgi var, bunun tıp otoritelerinden 
oluĢan kiĢilerce incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor.  

Elektromanyetik alanların kanser oluĢumuyla iliĢkisiyle ilgili çalıĢan bilim dalı var, buna 
elektromanyetik uyumluluk deniyor. Elektromanyetik alanlar insanlarda melatoninin azalmasına 
neden oluyorlar. Sonunda bu melatoninin azalmasıyla ilgili genlerde zarar olabilir. Genetikteki 
etkiler hücrelerin kanserli hücreye dönüĢmesine neden olabiliyor, bağıĢıklık sisteminde hasarlar, 
büyümede anomaliler ve ileride kanser ile sonuçlanabiliyor.  

Yedi Avrupa ülkesinden 12 enstitü tarafından yapılan Refleks ÇalıĢması ―Cep 
telefonlarının kullandığı frekanslar insan DNA‘sını bozuyor.‖  demiĢtir.  

ĠletiĢim hatlarının tam altında sağına ve soluna ― ride a away‖ dedikleri emniyetli 
bölgeler vardır, koridorlar vardır. Nasıl ki, emniyetli mesafe vardır baz istasyonlarında, burada da 
bu var. Böyle bir emniyetli bölgeler tespit edilmiĢ değil. BTK güvenlik mesafesi var, tartıĢılır 
tartıĢılmaz, o ayrı mesele, ama vardır ve ileride de aĢağı çekecekler yahut da modifiye edecekler. 
Ama taĢıma hatları için bir Ģey yok. TaĢıma hattının altında sağında ve solunda emniyetli bölgeler 
tamamen enerji kurumuna aittir, yani devletindir. 

Cihazların standartlara uygun radyasyon yayıp yapmadığını kontrol edecek bir Ģey yok. 
BTK 50 hertz veya diğer cihazları kontrol edemez, yetkisi dıĢındadır. Böyle bir kuruluĢ Türkiye‘de 
yoktur.‖  

KonuĢmacı ayrıca; 
- Elmayla armudu karıĢtıran ve kamuoyunu yanlıĢ bilgilendiren bazı bilgilerin 

ortalıkta geziyor olduğunu, 
- Jammer adlı cihazların yüksek güç verdiğini ve insan sağlığı açısından çok 

riskli, çok tehlikeli cihazlar olduğunu, bir konuyu önlemeye çalıĢırken baĢka bir Ģekilde riskle 
karĢılaĢıldığı, 

- Firmaların enerjiyi beyne iletecek mekanizmalar yerine dıĢarıya verecek 
Ģekilde cep telefonu üretimi yapmalarının gerekliliği, 

- Ġnferiör isimli ısıtıcıların ev içinde kullanılan cihazların içinde en risklileri 
olduğu, 

- Tipik bir bilgisayarda hem elektrik hem manyetik alana maruz kalındığı ve 
arkası tüplü olanların daha çok tehlikeli olduğu, 

- Baz istasyonları, diğer taĢıma hatları için, hepsi için radyasyon seviyesini aĢağı 
çekerek insan sağlığına zarar vermeyecek seviyelere ulaĢtırmak gerektiği, 
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- Dünya Sağlık Örgütüne göre cep telefonlarının üç türlü beyin tümörü, tükürük 
bezi kanseri yaptığı, 

- Türkiye‘de her zaman CE markası olan ürünleri kullanmanın gerektiği, 
- Türkiye'de tıp camiasının bu konulara eğilmediği, genetik mühendisleri ve 

biyofizikçilerin daha çok uğraĢtığı, tıp camiasının destek olunarak bu konuda çalıĢması gerektiği, 
- ICNIRP standardını kullanmakta olduğumuzu, ancak bu değerlerin sadece 

rehber niteliğinde olduğu, ülkelerin hangi değerleri kullanacağının teknik değil politik bir karar 
olduğu, 
ifade edilmiĢtir.  

 
Mehmet GÜLġEN (Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Spektrum Ġzleme Dairesi) 
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) Kurumun elektromanyetik ıĢınım 

maruziyeti düzenlemeleri konusunda bilgi veren konuĢmacı özetle aĢağıdaki Ģekilde sunumunu 
gerçekleĢtirmiĢtir: 

-  BDK, Türkiye'de elektronik haberleĢme ve bilgi teknolojileri için düzenleyici 
bir kurumdur. Amacı, bu alanda hizmetlerin verilmesini sağlamak, bununla ilgili piyasaların 
oluĢmasını, geliĢmesini sağlamak, tüketici beklentilerine göre hizmet üretilmesini sağlamak ve 
dünyada bu alanda yapılan yarıĢın, rekabetin içerisinde ülkemizin de geri kalmamasına destek 
vermektir. Yurt dıĢındaki diğer düzenleyici kurum örneklerine bakıldığında bu genel çerçevenin 
içerisinde insan sağlığını ayrıca bir parametre olarak kullanmadıkları, fakat BTK‘nın ülkede bir 
sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek, bu konuyu önemli bir mevzu olarak almıĢ ve 
uygulamıĢ olduğu görülmektedir. 2000 yılında Telekomünikasyon Kurumu olarak ilk düzenleyici 
kurum kimliğini kazanan Kurum, 2001 yılı Temmuz ayında da çıkardığı ilk teknik 
düzenlemelerden birisi olarak baz istasyonlarıyla maruziyetle ilgili yönetmeliğini yayınlayarak, bu 
konuyla ilgili pozisyonunu almıĢtır. Kurum, 2008 yılında yapılan değiĢiklikle, 5809 sayılı 
Elektronik HaberleĢme Yasası ile artık ilkeleri arasına elektronik haberleĢme cihazı ve 
sistemlerinin kurulması, kullanılması ve iĢletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre 
ve tüketicinin korunması açısından asgari uluslararası normların dikkate alınması ilkesini de yasal 
temeline katmıĢtır. 

- HaberleĢme olgusunu gerçekleĢtirebilmek için bilginin bir yayılım ortamı 
içerisinde bir noktadan öbür noktaya taĢınması lazım. Telsiz haberleĢme sistemlerinde teorik 
olarak bakıldığında bir verici taraf, bir de alıcı taraf var ve bunun arasında da bilginin bir Ģekilde 
ulaĢtırılması gerekiyor. Aslında bu bir titreĢim yani bir verici kaynaktan bir titreĢim gönderiliyor, 
bunun üzerine bilgi yüklenmiĢ oluyor, bu titreĢim bir noktadan öbür noktaya giderken üzerinde 
öbür bilgiyi de taĢımıĢ oluyor. Arada herhangi bir fiziksel bağlantı olmaksızın haberleĢme 
sağlayan tüm cihaz ve sistemler için bu fiziksel realite kullanılmak zorunda, dolayısıyla 
elektromanyetik dalgalar ortamda var oluyor. 

- Ortamda baz istasyonu sayısı çoğaldıkça her birinin çalıĢtığı güç seviyesi de 
dramatik Ģekilde aĢağı doğru çekilmiĢ oluyor. Yani tek tük ortalıkta baz istasyonu olan bir 
yerleĢimdeki ortalama seviye ile çok sayıda baz istasyonunun olduğu bir ortamdaki ortalama 
seviye ciddi Ģekilde fark ediyor, bu denetimlerlerde de belli ölçüde görülüyor. Yani bu hizmet 
verilecekse hücresel yapının bu sağladığı imkân kullanılmak zorunda. 

- ĠyonlaĢtıran radyasyon: Morötesi, X-ıĢınları, gama ıĢınları. ĠyonlaĢtırmayan 
radyasyon: HaberleĢmede kullanılan telsiz dalgaları (RF), gene haberleĢmede kullanılan 
Mikrodalgalar, Kızılötesi, Görünür IĢık.  RF ya da telsiz dalgaları, mikrodalgalar dediğimiz kısma 
elektromanyetik haberleĢme hizmetlerinin verildiği alan olarak biraz daha yakından bakacak 
olursak Ģöyle bir tablo karĢımıza çıkmakta: Elektrik Ģebekesi 50 Hz ile önemli bir unsur. 
HaberleĢmede kullanılan 10 kHz-300 GHz arası alan. Kızıl ötesi ve görünür ıĢık konusu ise Ģu 
anki kurum görev kapsamı dıĢı olan bir alan. 

- Elektromanyetik Dalga Kaynakları: Telsiz haberleĢme cihazları, 
elektrikli/elektronik cihazlar, doğal elektromanyetik yayılım kaynakları diye tasnif edilebilir. 
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Doğal dediğimiz, uzaydan bize gelen ve dünyada doğal olarak üretilen elektromanyetik yayılımlar. 
Bunlardan kaçılması mümkün değil, ama hiçbir zaman da bunlar öyle çok yüksek seviyelere de 
ulaĢmıyor zaten. Bu anlamda bakıldığında elektrikli/elektronik cihazlar ve telsiz haberleĢme 
cihazları burada önemli iki kalem olarak karĢımıza çıkmakta.  

- 50 hertzlik Ģebeke gerilimi ve onun oluĢturduğu elektromanyetik yayılımın 
önemli bir parametre olduğunu düĢünmemiz lazım. Bunun aslında iki de alt boyutu var. Bir tanesi 
Ģebekeler, iletim hatları; ikincisi görevi telsiz haberleĢmesi yapmak olmayan ama elektrik 
kullandığı için her hâlükârda ortama elektromanyetik dalga yayan elektronik cihazlar. Bu iki husus 
için Türkiye‘de bir muhatabın bulunması illa ki Ģart, bunlarda da belli bir düzenleme ve denetleme 
mekanizması oluĢturulması lazım. 

- ĠyonlaĢtırmayan dalgalar ve sağlık üzerine etkileri konusu, dünyanın sürekli 
gündemidir ve çok sayıda araĢtırma yapılmaktadır. AraĢtırmalar genellikle olasılıklara 
dayanmaktadır, bulgularda kesinlik yoktur, sağlığa zararlı olduğu kesin olarak 
kanıtlanamamaktadır.  

- Ortamdaki elektromanyetik dalgaları yok etmek fiziken mümkün olmadığına 
göre, ihtiyatlı olmak ve gerekli tedbirler alınarak elektromanyetik dalgalarla yaĢamayı öğrenmek 
gerekmektedir. Bu konuda, ülkeler gerekli düzenlemeleri yapmakta, uygulamakta ve süreci 
denetlemektedir. 

- Elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini 
ortaya koymak, tanımlamak biyomedikal mühendisliği çalıĢmasıyla mümkündür. Yani Ģöyle bir 
etki var, Ģöyle durumlarda ortaya çıkar, Ģu dozda çıkar vb. diye bunları ortaya koyar. Buradan, 
yapabilirse tedavide kullanmak için, ya da zararlı bir etki varsa bunu tanımlamak için bu kullanılır. 
Fakat burada kritik olan, vücutta oluĢan bu etkinin sonra vücutta nasıl bir patolojiye dönüĢeceği 
noktasıdır ki tartıĢmalı alan budur. Yani her etki illa bir patolojik sonuç doğurmayabilir. 
Patolojiyle etki arasındaki iliĢki ise, orada artık daha ziyade tıp doktorlarının devreye girip 
çalıĢacağı bir konu durumuna getiriyor. Bu yüzden de interdisipliner bir alandır. Böylesine 
interdisipliner alanda da, iĢin herkesin birbirine birikimlerini katarak sonuca götüreceği bir sürece 
dönüĢtürmesi lazımdır. 

- 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu‘nun 37‘nci maddesine göre 
―Ulusal ve uluslararası kuruluĢların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz 
cihaz ve sistemlerinin kul lanımında uyulacak elektromanyetik alan Ģiddeti limit değerlerinin 
belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu 
iĢlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının görüĢleri de 
dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile 
belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler baĢkaca bir iĢleme 
gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip kurulur ve 
faaliyete geçirilir.‖  BTK‘da ilgili kanun uyarınca ülkemizde bu konuda yetkili ulusal bir kurum 
olmadığı için, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın onayı ve katkısıyla Dünya 
Sağlık Örgütü‘nün desteklediği Uluslararası ĠyonlaĢtırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu 
(ICNIRP) kuruluĢunun limit değerlerini referans alıp kendi düzenlemelerini geliĢtirmiĢtir. 

- Standartlar oluĢturulurken bilimsel yaklaĢım gereği ölçülebilir ve 
tekrarlanabilir olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Standart oluĢturulurken insan vücudu üzerine 
olan fiziksel etkiyle patoloji arasında Ģöyle bir iliĢkilendirme yapılmaktadır: Ortalama bir insan 
eğer kilogram baĢına 4 W SAR (Specific Absorbtion Rate-Özgül Soğurma Oranı) değerine maruz 
kalır ise vücut ısısı 1 derece artar. Bu tanımlanabilir, tekrarlanabilir bir Ģeydir. Yurt dıĢında, kiĢiyi 
çalıĢan ve halk olarak ayırma eğilimi daha yüksektir. Bizde tek değer vardır, halk için bir değer 
kullanılır ve bu çalıĢanlara da uygulanır. 36,5 derece olan vücut ısımızın 0,1 derece artmasına 
karĢılık gelen değer 0,4 W/kg SAR değeridir. O zaman vücutta 0,1 derece ısı artıĢı olursa bu 
herhangi bir patolojik sonuç doğurmaz. Standardın referansı çalıĢanlar için budur. Halk için bunu 
bir 50 kat daha koruma yapınca 0,08 W/kg gibi daha da koruyucu bir değere düĢmüĢ oluyor. 
Ölçülebilir ve tekrarlanabilir olduğu için ICNIRP bunu standart hâline getirmiĢtir, ülkeler de bunu 
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bu Ģekliyle korumaktadır. BTK, ICNIRP‘nin aslında halk için olan 50 kat koruma değeri 0,08 
W/kg‘ ı ülke referansı olarak almıĢ durumdadır. Türkiye en düĢük değeri uygulayan dünyadaki ilk 
on ülke içerisindedir. 

- Kurulacak her baz istasyonu için Kuruma bir dosya hâlinde yönetmelikteki 
hesaplara, burada getirilen hükümlere uygunluğunu belirten tüm detaylar -krokiler dâhil- iletiliyor. 
Kurum tarafından bir güvenlik sertifikası düzenlenip, bunun üzerine istasyonun inĢaatına 
baĢlanıyor. ĠnĢaat bitip faaliyete geçtiği anda Kurumca ölçüm yetkisi verilen kuruluĢlar tarafından 
yerinde ölçüm yapılıp -etrafta daha ne kadar kaynak varsa hepsinin bileĢke etkisi fiilen ölçülmüĢ 
olarak- hazırlanan raporun Kuruma intikalinden sonra istasyon çalıĢmasına baĢlamıĢ, faaliyetini 
sürdürebilir hâle gelmiĢ olur. 

- Türkiye'de Ģu anda üç iĢletmeciye ait kırk bin civarında baz istasyonu 
bulunmaktadır. Bunların tamamının güvenlik sertifikası mevcuttur. Gene düzenleme uyarınca baz 
istasyonu kurmak üzere güvenlik sertifikası alındıktan sonra iki ay içerisinde kurulmazsa sertifika 
iptal oluyor, bu Ģekilde de her istasyon fiilen takip edilmiĢ oluyor ve güvenlik sertifikasının ibraz 
edilmesi suretiyle de bunların faaliyetini sürdürmesi mümkün hâle gelmiĢ oluyor. Ayrıca, faaliyete 
geçildikten sonra da denetim için, örnekleme usulü çıkılarak sahada ölçüm yapılmaktadır. 

- BTK olarak, baz istasyonlarının mümkün olduğunca aynı yerde toplanmasını 
sağlamaya yönelik düzenlemeler üzerinde çalıĢılmaktadır. 

- BTK, denetim faaliyetleri arasında Piyasa Gözetimi Laboratuvarı da 
bulunmaktadır. Piyasa gözetimi denetimi Avrupa Birliği uyum sürecinden dolayı Türkiye'de 
serbest dolaĢabilecek elektronik haberleĢme cihazları için bir denetim mekanizmasıdır. Ülkeler 
burada sadece Ģunu yapıyor: Piyasaya bu Ģekilde CE markalı gelmiĢ cihazlardan gidip örnek 
topluyorlar, bunların CE gereklerini yerine getirip getirmediğini denetliyorlar. Eğer uygunsuzluk 
bulurlarsa düzeltilmesini istiyorlar, düzeltilmezse o modelin ülkeye giriĢi yasaklanıyor, hatta 
Avrupa Birliği ülkelerine duyuruluyor, hepsine o giriĢ yasaklanmıĢ oluyor. BTK‘nın bir de SAR 
ölçüm imkânı bulunmaktadır SAR değeri uygunsa satıĢı, değilse düzeltilmesi, düzeltemiyorsa da 
piyasadan toplatılması gibi bir sürece giriyor. 2009 yılı içerisinde efektif olarak bu laboratuvar 
kullanılmaya baĢlandı ve o yıl elli civarında cep telefonu piyasadan toplanarak burada SAR testine 
tabi tutulmuĢtur.  

 

16 Haziran 2010  

 
Çernobil nükleer faciasının kanser hastalığı ile iliĢkisi, elektrik iletim hatlarının kanser 

hastalığına etkileri, Karadeniz Bölgesi kanser araĢtırmaları ilgili bilgi alınan bu toplantıda 
aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir.  
 AyĢe Gönül BUYAN (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaĢkanlığı) 

Çernobil kazasının Türkiye ve diğer ülkeler üzerindeki etkileri konusunda sunumunu 
gerçekleĢtiren konuĢmacı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)  BaĢkanlığı‘nın konu ile ilgili 
çalıĢmaları ve bu kapsamda geliĢtirilen yedi kitap hakkında bilgi vermiĢtir. KonuĢmasını özetle 
aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirmiĢtir:  

―Radyasyonun etkileri, stokastik ve deterministik olarak ikiye ayrılır. Deterministik 
etkiler, belirli bir doza geldiği zaman ortaya çıkan, kesinlikle ortaya çıkan etkilerdir. Bu etkilerin 
ortaya çıkması için yüksek dozda radyasyona maruz kalmak gerekir. Stokastik etkiler ise biyolojik 
mekanizmalarla belirlenemeyen, düĢük doz bölgesi denilen bölgede alınan dozların ne tür etkiler 
yapabileceği olasılığıyla ilgili bulgulardır. 

Gerek Çernobil‘ le ilgili olarak gerek diğer alanlarda radyasyon kullanımıyla ilgili olarak 
radyasyonun etkileri denildiği zaman, düĢük doz Bölgesi‘nde somut olarak ortaya koyulamayan 
ancak yüksek dozlardan elde edilen bilgilerin lineer ekstrapolasyonuyla elde edilen olasılıklara ve 
yaklaĢımlara, matematiksel beklentilere dayalı etkilerden söz edilmektedir. Bugüne kadarki 
karmaĢanın en büyük sebebi de budur. Biyolojik olarak 100 milisievertte veya 10 milisievertte, 5 
milisievertte radyasyon Ģu etkiyi yapar diye bir bulgu bugüne kadar mevcut değildir. Dünya da 
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hâlâ bu konuya çalıĢmaktadır. Tamamen epidemiyolojik çalıĢmalara dayalı, biyolojik bulguları 
olmayan, yüksek dozlardan ekstrapolasyona dayanan bu bilgiler nedeniyle risk konusunda, 
özellikle bu konuda bilimsel ve teknik altyapıya sahip olmayan çevreler tarafından yanlıĢ ve 
spekülatif bilgiler ortaya çıkabilmektedir. 

Diğer önemli bir husus, radyasyonun kanser etkisiyle ilgili beklentilerin onuncu yıldan 
sonra ortaya çıkacağıdır. On yıla kadar lösemi, on yıldan sonra da solid kanserler, diğer kanser 
türleriyle ilgili beklentiler vardır ve bunlar otuzuncu yıllarda en yüksek değerlere ulaĢırlar. Bu 
bilgiler, HiroĢima Nagazaki‘de atom bombası uygulamalarından sonra etkilenen kiĢiler üzerinde 
yapılan araĢtırmalar, takipler, programlar ve bunların da radyoterapi gören hastalar, diğer taraftan 
radyasyona maruz kalan, radyasyon kazası geçirmiĢlerde görülen etkilere dayalı bulgulardan 
ortaya çıkmıĢ değerlendirmelerdir. 

TAEK kaza sonrası geçen yirmi dört yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı ile paralel Kanser 
SavaĢ Daire BaĢkanlığı ile belirli noktalarda birlikte çalıĢmıĢ çeĢitli çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. 
Onun için artık somut diyebileceğimiz bilimsel bulgular mevcuttur. Çernobil ‘ in yirminci yılında 
ise, kanser etkileriyle ilgili ortaya çıkacak sonuçların çok önemli ve belirleyici olması nedeniyle 
TAEK tarafından bir çalıĢma planlanmıĢtır. Yirminci yılda Çernobil çalıĢmasına, hakikaten kanser 
artıĢı varsa bunu ortaya koymak, dolayısıyla hem bilime hizmet etmek hem de böyle bir Ģey varsa 
takip etmek, ulusal olanaklarımızı kullanarak bu insanların takibi, tedavisi için bir katkı varsa 
yapmak üzere baĢlanmıĢtır.‖  

KonuĢmacı Çernobil kazası sürecini Ġngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından hazırlanan 
haritalar üzerinde anlatarak, aĢağıdaki noktaların altını çizmiĢtir:   

- Önemli olan radyoaktif bulutun yüklülüğünden daha ziyade, yüklü bulut 
ülkemizin üstünden geçerken nerede yağmur yağdığıdır. Olayı belirleyen tamamen budur. 
Edirne‘de ve Doğu Karadeniz‘de bu olmuĢtur. 

- Bu kaza sonrası çevreye salınan radyonüklitlerden bulutlarla taĢınabilen ve 
anlamlı olan;  iyot 131, sezyum 134 ve sezyum 137‘dir. Daha partikül tipinde olanlar (örneğin 
stronsiyum) Çernobil‘e yakın bölgeye düĢmüĢtür.  

- UNSCEAR (BirleĢmiĢ Milletler Atomik Radyasyonun Etkilerini AraĢtırma 
Komisyonu), OECD Nükleer Enerji Ajansı, Dünya Sağlık TeĢkilatı çalıĢma ve araĢtırmalarına 
göre; Çernobil kazasından en çok etkilenen ülkeler: Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya 
Federasyonu‘dur. 

- 26 Nisan 1986 akĢamında Çernobil Nükleer Güç Santrali alanında bulunan 400 
iĢçiden Akut Radyasyon Sendromu (ARS) görülen 134 kiĢi içerisinde 2005 yılına kadar ölenlerin 
sayısı 50 kiĢidir.  

- Ukrayna ve Beyaz Rusya‘da en çok kirlenmiĢ alanlarda, özellikle reaktörün 30 
km çevresinde yaĢayan halktan 100.000‘den fazla kiĢi, kazayı takip eden ilk günlerde tahliye 
edilmiĢtir. 

- Eski Sovyetler Birliği‘nde yaĢayan halkta görülen sağlık etkileri ise Ģu Ģekilde 
özetlenebilir: 

150 mGy üzerinde doz alan acil durum çalıĢanları ile iyileĢtirme personelinde ilk 10 
yılda lösemi vakalarında iki kat artıĢ gözlenmiĢtir. Önemli ölçüde kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayan 
çocuklarda ve genel halkta ise lösemi vakalarında anlamlı bir artıĢ görülmemiĢtir. 

Üreme fonksiyonlarında herhangi bir azalma gözlenmemiĢtir. 
Doğum anomalileri, düĢük, erken doğum gibi vakaların meydana gelmesi olası 

görülmemektedir. 
Genetik etkilerle ilgili herhangi bir artıĢ beklenmemektedir. 
Yüksek dozda radyasyonla iliĢkilendirilebilecek kardiyovasküler hastalıklarda artıĢ, Rus 

acil durum çalıĢanları ve iyileĢtirme personelinde dolaĢım sistemi rahatsızlıkları, 250 mGy 
üzerindeki dozlarda katarakt ve ayrıca sindirim, sinir, iskelet, kas ve dolaĢım sistemlerinde yüksek 
oranda kronik etkiler söz konusudur. 
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- Çernobil kazasının Eski Sovyetler Birliği‘nde görülen en belirgin sağlık etkisi, 
tiroit kanserlerindeki artıĢtır. Buradaki en önemli bulgu da Ģudur: Tiroit kanserinin on yıl sonra 
artması beklenirken beĢ yıl sonra artıĢ gözlenmiĢtir.  

- Kaza duyumu 29 Nisan 1986 tarihinde alınmıĢtır. 30 Nisan 1986 tarihinde 
TAEK tarafından Ankara, Ġstanbul ve Trakya Bölgesi‘nde ölçümler alınmaya baĢlanmıĢ ve 
çevresel gama radyasyon düzeylerinde yükselmeler tespit edilerek radyasyon izleme programı 
baĢlatılmıĢtır. Hava, su, toprak, gıda olmak üzere yüz binlerce ölçüm yapılmıĢtır. Türkiye için doz 
değerlendirmeleri (dıĢ ve iç ıĢınlanma doz hesapları) yapılmıĢtır. Bu bağlamda, en pesimist 
(kötümser) yaklaĢımla (çay bahçesinde, evi de orada olan, evin koruması da olmayan, sürekli de 
çay içen, kontamine süt de içen) bireyler için 20 milisievert civarında değer bulunmuĢtur. Bu da 
her radyasyon görevlisinin her yıl aldığı zaman kanser riski açısından en güvenli olduğu değerdir. 

- Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleĢtirilen ―Hane Halkı ÇalıĢması‖  Karadeniz 
Bölgesi‘nde kanser dağılımı ve artıĢının diğer bölgelerden farklılık göstermediğini ortaya 
koymuĢtur. 

- Biyolojik doz tayinleri için rutin olarak kullanılan en güvenilir yöntem, 
insanların dolaĢan kan lenfosit hücrelerinde yapılan Kromozom Aberasyon Analizidir (CA). 
(TAEK, Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde bulunan Biyolojik Dozimetri 
Laboratuvarı dünyada kabul görmüĢ 12 laboratuvardan biridir ve ülkemizdeki tek laboratuvardır.) 

- Karadeniz Bölgesi kanser hastalarında ve hasta yakınlarında sitogenetik 
tekniklerle biyolojik doz tayini çalıĢması sonuçlarına göre; tıbbi amaçlı ıĢınlanmıĢ olanlar dıĢında, 
son 2-3 yıl içinde kromozom hasarlarında radyasyona maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır. 

- Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada;  
Trabzon‘da kanser olan hastalardan veya yakınlarından, eğer kanserli hasta ekstra doz aldıysa 
teĢhis tedavi için yakınlarından kan örnekleri alınmıĢ. Mikronükleuslarına bakıldı, disentrik 
aberasyon, FISH tekniği yapıldı, anlamlı artıĢa iĢaret edecek bir doz biyolojik dozimetrede 
çıkmadı. Sonuç olarak; tıbbi amaçlı olanlar dıĢında, son 2-3 yıl içinde kromozom hasarlarında 
radyasyona maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır.   

- Sağlık Bakanlığı ―Moleküler Genetik AraĢtırma‖sında Karadeniz Bölgesi‘nde 
ortaya çıkan tiroit kanseri örnekleri ile kontrol gruplarında ortaya çıkan tiroit kanseri örneklerinde 
DNA mutasyonlarının karĢılaĢtırılması gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu çalıĢma sonuçlarına göre; 
Karadeniz Bölgesi‘nden elde edilen vakalarla Ġzmir ve Antalya‘dan tiroit vakalarındaki 
çalıĢmaların sonuçlarında farklılığa iĢaret eden bulgulara rastlanmamıĢtır. 

 
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi) 
KonuĢmacı, ―Coğrafi Bilgi Sistemleri Ġle Doğu Karadeniz Bölgesi‘ndeki Kanser 

Vakalarının Konumsal Analizleri‖  konulu çalıĢma hakkında detaylı olarak bilgi vermiĢtir. 
ÇalıĢmanın temel amacının ―mevcut vakaların harita üzerine coğrafi olarak,  adrese bağlı 
dağılımını gösterip buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesi hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bir coğrafi bilgi sistemi teknolojisi 
altyapısını kurmak‖  olduğunu ifade etmiĢtir.  Konu olarak kanserin seçilmesinin sebebinin ise 
bölgede gerçekten çok konuĢulan bir konu olması olduğunu belirtmiĢtir. Özetle: Kanser 
vakalarının adresleri üzerinden haritalamasını yaparak, bu vakalara etki edebilecek unsurlara ait 
verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemek üzere çalıĢılmıĢ bulunmaktadır. ÇalıĢmada 
kanser vakaları ile iliĢkileri irdelenmek üzere ele alınan parametreler Ģunlardır: arazi örtüsü, 
yükseklik, litolojik yapı, enerji nakil hattı ve suya ait kimyasal özellikler. 

KonuĢmacı sunumu esnasında;  
- Hastanelerdeki kayıt sisteminin mutlaka organize edilmesi gerektiğini, 
- Sağlıklı, kaliteli bilgi, veri olmadığı sürece net konuĢulması mümkün olmadığı 

için, önce bunun altyapısının oluĢturulması gerektiğini, 
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- GeliĢmiĢ ülkelerde enerji nakil hatlarının yerleĢim alanlarının üzerinden 
geçmediği ve enerji nakil hattının güzergâhının geçtiği yerlerin kamulaĢtırılıp yerleĢime 
yasaklandığını 

vurgulamıĢtır. 
 

18 Haziran 2010 

 
Kanser hastalığına sebep olan gıda, gıda katkı maddesi ve gıda ile ilgili diğer maddelerin 

denetimi ve kontrolü hakkında, Tütün mamullerinin kanserle iliĢkisi ve tütün mamullerinin 
tüketimi ile mücadele ile bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
 Ġbrahim ĠLBEĞĠ, (Tarım ve KöyiĢleri BaĢkanlığı Gıda Kontrol Hizmetleri Daire 
BaĢkanlığı) 

Yaptığı sunumunda özetle; gıda mevzuatına göre gıdanın tanımını yaptıktan sonra gıda 
maddelerinin tarımsal üretim sürecini izleyerek yani tarladan, bahçeden, seradan, ahırdan, 
kümesten hatta sudan baĢlayarak tüm süreç içerisinde birtakım riskleri içerebildiğini,  

Gıda güvenliği kapsamında, gıda kaynaklı risklerin; fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
kaynaklı riskler olduğunu, kimyasal risklerin pestisit, veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri, ağır 
metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. maddelerden kaynaklandığını, deterjan kalıntılarının da 
kimyasal risklere dahil olduğu, biyolojik risklerin ise mikroorganizmalar ve toksinleri olduğunu, 
mikotoksinler grubunda yer alan aflatoksin, okratoksin ve patulin‘ in mikroorganizmalar tarafından 
üretilmiĢ olan toksinler olduğunu, patulin elma sularında bir risk unsuru iken af latoksinlerin kuru 
ve yağlı gıdalarda, tahıllarda risk unsuru olduğunu, okratoksinin ise kahvede, çekirdeksiz kuru 
üzümde, Ģarapta risk etmeni olduğunu, yine virüsler, bakteriler, küfler, mayalar, parazitler, bitki 
zehirleri, mantar zehirlerinin de biyoloj ik risklerden olduğunu,  

Gıda katkı maddelerinin kullanımına teknolojik gereklilik olması gerektiği ve insan 
sağlığına zarar vermemesi gerektiğini, bu maddelerin E kodlarıyla sistematize edildiğini ve ―E‖  
iĢaretini içeren katkı maddelerinin zararlı olduğu yönündeki iddiaların yerinde olmadığını, bu 
kodların Avrupa Birliğinin onayladığı ve gıda katkı maddelerinin kimlik numarası anlamına 
geldiğini, gıda katkı maddelerinin fonksiyonlarına göre; renklendirici, tatlandırıcı, antioksidan, 
köpüklenmeyi önleyiciler, metal bağlayıcılar gibi fonksiyonları baz alınarak sınıflandırıldığını,  

Gıda bulaĢanlarının gıdaların üretim, iĢleme, depolama ve tüketim sürecinde gıdalara 
istek dıĢı dıĢarıdan bulaĢan veya oluĢan kimyasal maddeler olduğunu, kurĢun, cıva, arsenik, 
dioksin, PAH‘ lar gibi çevresel bulaĢanlar, piĢme sırasında oluĢan piroliz ürünleri, akrilamid, gıda 
üzerinde kimyasal tepkimelerle oluĢan N-nitroso bileĢikleri, gıdalarda üreyen küflerin 
metabolizma artıkları olan mikotoksinler ve gıda ambalaj maddelerinden gıdalara bulaĢan 
kimyasalların gıda bulaĢanı olarak adlandırıldığını,  

Pestisitlerin, genelde, tarımsal üretim aĢamasında hastalık ve zararlılara karĢı kullanılan 
kimyasallar olduğu, ürün kalitesini ve görselliği geliĢtirmeye yönelik olarak da kullanıldığı, 
hayvan ve hayvansal ürünlerde de çeĢitli amaçlarla kullanılabildiği, ancak tüm bunların kalıntıları 
insan sağlığı için risk oluĢturduğunu,  

Hayvan ve hayvansal ürünlerde de çeĢitli amaçlarla veteriner ilaçları ve anobolizonlar 
kullanıldığı, bunların kalıntılarının limit değerleri aĢması durumunda insan sağlığı açısından risk 
oluĢturduğunu,  

Kalıntılarla ilgili olarak hiçbir etkinin görülmediği doz (NOAEL) ve kabul edilebilir 
günlük alım miktarları (ADI) dikkate alınarak gıdalardaki sınır değerlerin belirlendiğini, 

Kalıntılarla ilgili ülke limitlerinin belirlenmesinde uluslararası düzenlemelerin esas 
alındığı, bu kapsamda Türk Gıda Kodeksi‘ne bağlı 100‘den fazla tebliğin uygulamada olduğu ve 
bu tebliğlerin Avrupa Birliği ve Kodeks Alimentarius‘ la uyumlu olduğunu,  

Bakanlığın ithalat aĢamasında ve ülke içi üretim aĢamasında gıda ve yem maddelerine 
izin ve tescil hizmeti verdiği, kayıt altına alınan gıda ve yem iĢletmelerine çalıĢma izni ve gıda 
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sicili verildiği, 52 bin civarında gıda üretim yerinin çalıĢma izni ve gıda siciline sahip olduğu ve 
200 binin üzerinde de üretim izni verildiğini,  

Tüm gıda maddelerinin ve gıda temas maddelerinin taĢıması gereken asgari kalite ve 
hijyen kriterlerinin belirlendiği mevzuatın uluslararası mevzuata ve Avrupa mevzuatına uyumlu 
olarak yayımlandığı ve sürekli güncellendiğini, 

Yıllık gıda denetim ve kontrol programlarının risk esaslı olarak oluĢturulduğu ve 
numunelerin 81 ilde Tarım Ġl Müdürlüğü tarafından alınarak Bakanlık laboratuvarlarında analiz 
edildiğini, numune planlamasının ildeki üretime göre oluĢturulduğunu,  

Hile ve tağĢiĢin önlenmesi için denetim programlarının yürütüldüğü, et ürünleri, süt 
ürünleri ve bitkisel yağların üretiminde kullanılmaması gereken veya bileĢiminde bulunmaması 
gereken maddelerin tespiti amacıyla yürütülen bir denetim programı kapsamında, ürün kalitesinin 
tespitine yönelik hile ve tağĢiĢlerin ortaya çıkarıldığı, sektörde ekonomik çıkarlarını ön planda 
tutulması nedeniyle tüketici sağlığının göz ardı edilebildiği, örneğin et ürünlerinde ürün yapısında 
yer almayan unsurları, bileĢenleri ürünün içine katarak ticari kazancı artırmaya matuf hareketlere 
geçilebildiği, ürün yapısında hayvansal protein olması gerekirken bitkisel protein katımının 
yapıldığı, sığır eti yerine kanatlı eti, soya etinin katılabildiği değiĢtirilmiĢ (tağĢiĢ edilmiĢ) ürünün 
piyasaya arz edilebildiği, uygunsuzlukların tespitinden sonra cezai müeyyide ve değiĢtirilmiĢ 
ürünün raftan toplatılmasının yapıldığını,  

Piyasaya arz edilen ürünlerde etiket kontrollerinin yapıldığını, Bakanlığın ithalat 
kontrollerini de gerçekleĢtirdiği, ülkemize ithal edilecek gıda ve gıda temas maddelerinin ithalat 
kontrolleri belirli illerde belirli gümrük kapılarından yapıldığını, ürünlerin ithalatı öncesinde DTS 
Tebliği EK 6/A‘da bulunan ürünler için Kontrol Belgesi düzenlendiği, ürün giriĢi sırasında fiili 
ithalat kontrolünün yapıldığını, ihracat kontrollerinin alıcı ülkenin talepleri doğrultusunda 
yapıldığı, istenen kriterleri taĢıyan ürün partisine ürün güvenliğini belgeleyen Sağlık Sertifikası 
düzenlendiği, ihracattan bir nedenle geri gelmesi durumunda gümrük giriĢi sırasında denetim ve 
kontrole tabi tutulduğunu, halkın gıda kontrolüne etkin katılımını sağlamak, tüketici sağlığı ile 
haksız rekabeti önlemek açısından 2009 yılından itibaren Bakanlıkça ALO GIDA 174 hizmeti 
yürütüldüğünü,  

Türkiye'nin yedi coğrafik Bölgesi‘nde sadece tarım ürünleri değil, çayır, mera, toprak 
gibi ürünleri de içeren bir radyasyon izleme programının baĢlatıldığı,  bu program kapsamında 
ülkemizin radyasyon haritasının çıkarıldığı,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumuyla yapılmıĢ olan 
protokol çerçevesinde Bakanlığın aldığı numunelerin radyasyon analizlerinin Atom Enerji 
Kurumu‘nda yapıldığı,  protokol çerçevesinde yıllık olarak yürütülen izleme programı kapsamında 
analizi yapılan numunelerde radyoaktivite değerlerinin doğal radyasyon seviyelerinde olduğu ve 
insan sağlığı açısından sakınca yaratabilecek herhangi bir radyoaktif bulaĢma riski ile 
karĢılaĢılmadığını, 

Hastalıklara yakalanma riski ile beslenme ve gıdaların bir iliĢkisi bulunduğunu, Türk 
Gıda Kodeksindeki kriterleri taĢımayan gıdaların insan sağlığına kısa, orta, uzun vadede birtakım 
etkiler yapabileceğini, mikotoksinler, mikrobiyolojik kriterler, ağır metaller, pestisit kalıntıları, 
veteriner ilaç kalıntıları ve anabolizanlar açısından kodekste belirlenen limitlere uygun olmayan 
gıdaların insan sağlığına zarar vereceğini, orta veya uzun vadede vücutta istenmeyen birikimlere 
yol açacağı ve bunun da birtakım hastalıklar için zemin hazırlamasının kaçınılmaz olduğunu,  

GeliĢmiĢ ülkelerde tuz tüketiminin azaltılması yönünde kampanyalar yürütüldüğünü,  
ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bu yönde bir çalıĢma baĢlattığını ve Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığının da bu çalıĢmalara katılım sağladığını,  

Gıdaların tedavi edici özellikte olmadıklarını, bununla birlikte düzgün, düzenli, sağlıklı 
aktif bir hayat yaĢamak için, en az üç öğün dengeli bir diyetle beslenmenin gerekli olduğunu, daha 
sağlıklı bir kiloya ulaĢmak için de günlük diyetini beĢ öğünde tüketiminin gerekli olduğunu, ancak 
diyette yer alan gıdaların gıda mevzuatında belirlenmiĢ özelliklerde olmaları gerektiği,  
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Gıdalarla ilgili ―Ģu hastalıkları önler veya Ģu hastalıklara zemin hazırlar‖  Ģeklinde bir 
açıklama söz konusu olmamakla birlikte, mevzuata uygun olmayan niteliksiz gıdaların çeĢitl i 
hastalıkların oluĢumuna yol açabilecek ortamın oluĢturulmasında katkı sağladığını 

ifade etmiĢtir. 
 
Mehmet Emin ġAHĠN (Tarım ve KöyiĢleri BaĢkanlığı, Bitki Koruma Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı) 
Tarım ilaçları ile ilgili sunumunda; Türkiye‘de Ģu an 35-40 bin ton civarında kayıtlı 

tarımsal ilaç kullanıldığını, önceki yıllarla kıyaslandığında miktar olarak tüketim azalmıĢ gibi 
gözüküyor olsa da ilaçların dozlarındaki düĢmeler nedeniyle rakamın bir miktar düĢtüğü, ancak 
kullanılan ilacı yüzey bazında hesapladığımız vakit daha geniĢ alanlarda ilaçlama yapıldığının da 
bir gerçek olduğunu,  

Gıdalarda meydana gelebilecek ilaç kalıntılarını takip etmek amacıyla da 2008 yılında 
bitki koruma ürünlerinin, bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınmasını temin 
edecek bir yönetmeliğin yayınlandığı, mevzuata göre çiftçinin kullandığı ilacın kayıt altına 
alınmasının hedeflendiği, satıĢın kayıt altına alınmasını kapsamadığı, bu konudaki yönetmeliğin 
yayınlandığı günden itibaren serada kayıt alma çalıĢmalarının baĢlatıldığı, sonra yaĢ meyve sebze 
ve bitkisel üretimin tamamını kapsayacak Ģekilde geniĢletildiği, ancak bitkisel üretimin tamamının 
kayıt altına alınmasının zaman alacağını,  

Kayıt çalıĢmalarının amacının çiftçinin kullandığı ilaçlarla ilgili hangi ilacı, ne zaman ve  
hangi amaçla kullandığının kayıt altına alınması ve bu yolla kullanılan ilacın o ürüne teknik olarak 
tavsiye edilip edilmediği, bekleme süresi takibi yapılıp yapılmadığının geriye doğru izlemesinin 
sağlanması olduğunu,   

Çiftçimizin ilaç kullanımı sırasında yanlıĢ uygulamalar yapabildiği ve yanlıĢ 
uygulamaların önüne geçebilmek adına eğitim çalıĢmalarının yapıldığı, fakat hala yanlıĢ 
ilaçlamaların yapılabildiğini,  

Türkiye‘de kullanılan tarım ilaçlarının izlenebilirlik yönüyle ancak % 50 kadar bir 
kısmının izlenebildiğini, çiftçilerin bir kısmının yanlıĢ kayıt tuttuğu ya da kayıt tutmamakta 
direndiği, aslında bu durumun bütün dünya ülkelerinde yaĢanan bir durum olduğu, zorlamanın bu 
sorunun aĢılmasında tek baĢına yeterli olamayacağı, buradaki hedefin üç dört yıl gibi bir sürede 
istenilen noktaya gelinmesi olduğu, gelecek yıllardan itibaren kayıt tutma iĢinin bilgisayar 
ortamına taĢınmasının hedeflendiği, ancak çiftçimizin büyük bir kısmının bilgisayar kullanmaması, 
kullanmaktan mahrum olmasının bu hedef açısından en büyük engel olduğu, bununla birlikte 
pazara yönelik üretim yapan büyük çiftçilerin bilgisayar kullanıyor olması nedeniyle kullanılan 
ilaçların da bilgisayar ortamında takip edilmesinin bu sistemle sağlanmıĢ olacağını, bilgisayara 
kayıt çalıĢmalarının 4 ilde pilot olarak uygulandığı ve buradaki çalıĢmalardan hareketle diğer illere 
yaygınlaĢtırmak için çalıĢmaların yürütüleceğini,  

Yerden ilaçlamalara göre çevreye, doğal dengeye ve insan sağlığına olan olumsuz 
etkileri nedeniyle 2006 yılından itibaren zeytin sineği mücadelesi hariç olmak üzere havadan 
ilaçlamaların yasaklandığını,  

Bitkisel hormonların bitkilerde zaten doğal olarak var olan maddeler olduğu, bu 
maddelere benzer yapıdaki aslen hormon olmayan maddelerin sentetik olarak üretildiğini ve 
bunlara teknik olarak bitki büyümesini düzenleyiciler dendiğini, kavram kargaĢasını önlemek 
amacıyla bitkide hormon etkili tüm maddelere bitki büyüme düzenleyicisi dendiğini, bu tip 
ürünlerin de Bakanlıkça belirlenmiĢ prosedürleri yerine getirmek kaydı ile kullanımına izin verilen 
sentetik ürünler olduğunu,  

Bitkisel hormonların kullanım miktarının çok düĢük dozlarda olduğu ve kullanım 
zamanıyla hasat arasındaki geçen zamanın on sekiz haftayla yirmi gün gibi bir zaman dilimi 
olduğu, dolayısıyla hormonların tüketilen yaĢ meyve ve sebze üzerinde kalıntı bırakma ihtimalinin 
çok düĢük olduğunu ve bugüne kadar ülkemizde kayda geçmiĢ böyle bir kalıntının olmadığını, 
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Avrupa Birliği ülkelerinde de bitkisel  hormonla ilgili kalıntı bulgularının yok denecek kadar az 
olduğunu  

ifade etmiĢtir.  
 

Hasan YILMAZ (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Ġlaç-Alet Daire BaĢkanlığı)  
Ülkemizde bu çerçevede kullanılan 400 civarında aktif maddenin olduğunu, 158 

adedinin yasaklandığını, 385 adet aktif maddeye Bakanlığın ruhsat verdiğini, piyasada bu aktif 
maddeleri içeren 6 bin civarında ticari ürünün bulunduğu, Avrupa Birliği uyum çalıĢmaları 
içerisinde, bunlardan risk oluĢturanların miat sonuna kullanımlarının söz konusu olabildiğini, 
alınan tedbirlerle risk oluĢturma ihtimali olan ilaçların ve kullanıldığı ürünlerin pazar nitelikleri ile 
kalitelerinin yükseltilmiĢ olduğu ve risklerinin azaltmıĢ olduğunu,   

Tarımsal ilaç kullanımının 2006‘da 53 bin ton iken takip eden dönemde 48-49 bin tona 
düĢtüğü, 2010 yılında da 40 bin ton civarında ilaç tüketiminin olduğunu,  

Tarımsal ilaçlarda ruhsatlandırmanın yanısıra satıĢıyla ilgili düzenlemelere de önem 
verildiği, bu konuda bayilik hizmetlerine de çok önem verildiğini, bayilerin üreticileri ilaçların 
kullanımıyla ilgili yönlendirici olması nedeniyle bayi standartlarının yükseltilmesi, kalitelerinin 
artırılması amacıyla bayiliklerle ilgili çalıĢmaların yürütüldüğünü ve bu çalıĢmaların 3 yıllık bir 
geçmiĢe sahip olduğunu,  

Yapılan düzenleme çerçevesinde; bayi olabilmek için Bakanlığın düzenlediği imtihanda 
baĢarılı olmak, 60 ve üzeri puan almak Ģartının arandığını, gerçekleĢtirilen eğitimleri takiben 
yapılan sınavlarda baĢarılı olan 10.500 civarında kiĢiye reçete yazma yetkisinin verildiğini ve 
belge alan kiĢilerin konunun uzmanı olan bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri 
olduğunun görüldüğünü,   

Tarım ilaçlarının ülkemizde zirai mücadele ilaç bayileri vasıtasıyla satıldığını, bu satıĢ 
yerlerinde çalıĢanların ziraat mühendisi, tekniker ya da teknisyen olmak mecburiyetinde olduğunu, 
6 bin civarında ilaç bayisi ile 5.758 adet ilaç bayisinin olduğunu ve izlenebilirlik için zirai 
mücadele ilaçlarının üzerine barkod konulduğunu ve bayilerde barkod sisteminin kurulduğunu, 
bayilerin sattıkları ilaçları bu barkod sisteminden geçirmek ve kayıtlarını tutmak zorunda 
olduklarını, ancak bu kayıtların Bakanlıkça henüz anında izlenemediğini, izlemenin Bakanlığa 
bağlı TeftiĢ Kurulu aracılığı ile yapılması için çalıĢma baĢlatıldığını, 

ġubat 2009‘da tarım ilaçlarında reçeteli satıĢ sisteminin baĢlatıldığını, bir altı aylık geçiĢ 
süresi uygulandığını, bu sistemle, kiĢinin kendi bahçesinde kullanımı söz konusu olsa bile rastgele 
ilaç alımının yapılamayacağını,  

Ülkemizde 70 civarında ticari niteliği olan ürün üretiminin söz konusu olduğunu, bu 
ürünlerimize zarar verebilen 450 civarında hastalık, zararlı yabancı ot ve zararlı organizmanın 
olduğunu, bu zararlıların ihracat niteliği en fazla olan çekirdeksiz kuru üzüm, incir dahil olmak 
üzere bazı meyve bahçelerinde bol miktarda kullanılmakta olan bakır içeren tarım ilaçlarının ağır 
metaller yönünden büyük bir risk oluĢturduğunu ve bu maddelerin varlığının ihracatımızı olumsuz 
etkilediğini, iç tüketimde de bazı olumsuzluklara sebep olabildiğini, 

Tüm bu nedenlerle tarım ilaçları içerisinde en büyük risk oluĢturan gruplardan birisi olan 
bakırlı ilaçların ve diğer ilaçların da ithalat esnasında daha ülkemize girmeden ve ülkemizde imal 
edilen ilaçların da imalat sırasında ağır metaller yönünden analizlerinin yaptırılmaya baĢlandığını, 
tolerans değerlerinin belirlenmesinde Avrupa Birliği ve dünyanın diğer geliĢmiĢ ülkelerinde 
belirlenmiĢ olan standartların baz alındığını, sadece uygun olan ürünlerin piyasaya arzına izin 
verildiğini ifade etmiĢtir.   

 
Bülent AKARCALI (Sağlık Eski Bakanı) 
Kansere yol açan sebeplerle mücadele edilirken yapılan kısıtlamaların önce tepki ile 

karĢılandığını, riskli olan gıdalar, ürünlerden bahsedildiğinde ilk olarak üreticilerinin ve ürünü 
tüketmekten hoĢlanan kiĢilerin bu da olur mu diye tepki vereceğini,  



- 732 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Fakat bir süre geçtikten sonra da nasıl oluyor da geçmiĢte biz çocuklarımıza bu ürünleri 
yedirip içiriyormuĢuz diye kendilerine soracaklarını,  

Ġyi bir Ģey olduğunu kamuoyu anladığı zaman iyi olanın kamuoyunca desteklendiğini, 
sigaranın kanser üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğunu, bununla birlikte sadece sigaraya iĢaret 
edilirse diğer etmenlerin masummuĢ gibi bir durumun ortaya çıkabileceğini, bu nedenle kanser 
üzerine eğilindiğini, kanserle ilgili onkologlardan oluĢan bir grupla toplantılar yaptıklarını, 
sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin bütün partilerin desteğiyle bu komisyonu kurmuĢ 
olmasından mutluluk duyduklarını, 

Kanserin Türkiye‘nin gelecekteki halk sağlığını, bütçesini, her Ģeyini en büyük risk 
altına alan bir olay olduğunu, uzmanların senede 150 bin yeni insanın kanser teĢhisiyle Türk 
nüfusunda yerini aldığını belirttiğini, bu düzeyin tedbir alınmazsa yarım milyona kadar 
çıkabileceğine iĢaret ettiklerini, bu komisyonun hakikaten Türkiye‘nin geleceği üzerinde çok 
önemli, çok ağırlıklı rol oynayacağını düĢündüğünü,  

Yalnız kamuoyunu bilinçlendirme değil, bürokrasiyi bilinçlendirme, yönlendirme, 
Meclisi, Hükümeti bilinçlendirme ve yönlendirme açısından komisyonun önemli olduğunu,  

Bir kanser tedavisinin ortalama maliyetinin en az yüz bin lira olduğunu ve bugün 150 bin 
kiĢinin bu tedaviye ihtiyacı olduğunu ve tedbir alınmadığı taktirde 500 bin kiĢi için yeterli bütçe 
bulunması gerektiğini, kanserden dolayı kaybedilen hayatlar, çekilen acılar, kaybedilen iĢgücü ve 
ekonomik kaybın yaratacağı yükün çok ağır olacağını,  

Yaptıkları çalıĢmalarda; kansere sebep olan etmenlerin sigara ile sınırlı olmadığını, 
ancak sigaranın en önemli etmenlerden olduğunu, tüketilen gıdalardan alınan risk faktörlerinin de 
sürekli olarak vücudu etkilediğini,  

Sürekli sigara yasağı demekle yetinilmemesi gerektiğini, komisyon raporunda her 
bakanlığa yönelik direktifler olması gerektiğini, bu direktifler içerisinde en önemlisinin Millî 
Eğitim Bakanlığına verilmesi gerektiğini, doktorların bir çocuğun eğitiminin sekiz ila on yaĢında 
bittiğini, yani bir çocuğun karakteri, düĢüncesi, davranıĢının Ģekillendirilmesi açısından on yaĢının 
sınır olduğunu, bu yaĢtan sonra yerleĢenleri değiĢtirmenin zor olduğunu söylediklerini,  

Millî Eğitim Bakanlığınca ilkokul öncesi ve ilkokulda hem iyi beslenme ve sigaraya 
karĢı bilincin yerleĢtirilmesinin önemli olduğunu, hatta Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına yönelik 
direktiflerin de olması gerektiğini, alkolü kullanmamanın gerekçesinin keyfî değil, insanın 
kendisine zararı olduğu için olduğunu ve baĢkasına zararı olduğunu, bu durumun sigara için de 
geçerli olduğunu,   

Bu Komisyonun yaptığı araĢtırmanın sonuçlarının önemli olduğunu, bakanlıklara, kamu 
kurum ve kuruluĢlarına, YÖK‘e buradan çıkacak talimatlar olması gerektiğini ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir raporu olacağını,  

Meclis BaĢkanımızdan rapor çıktıktan sonra bunun takibi için bu komisyonun devamının 
istenebileceğini, yani bu Komisyonun amacının sadece bir rapor verilmesi ve gereği yapılsın 
demekle sınırlı olmaması gerektiğini, 

Bu Komisyonun görevinin Türkiye‘deki olağanüstü bir olayın araĢtırması, bir kazanın, 
büyük bir ihmalin, Ģunun bunun araĢtırılması olmadığını, bu görevin uzun bir süreç olduğunu,  
dolayısıyla uygulamanın izlenmesi için kanser araĢtırma komisyonunun sonuçları izleme 
komisyonuna dönüĢmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

 

23 Haziran 2010 

Genel olarak Türkiye‘deki kanser hastalığı sorunu ve bu sorunu engelleme yöntemleri, 
tıbbi onkoloji ile önlenebilecek kanser türleri, kansere iliĢkin bulgu ve bilgiler ile konuya iliĢkin 
önerileri hakkında bilgiler alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
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Prof. Dr. Tezer KUTLUK (Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu Derneği) 
DSÖ verilerine göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kanserin insanlarda en çok ölüme 

yol açan hastalık olacağı, kanser verilerinde son yıllarda gözle görülür bir düzelme olduğu ve 
kanser kayıt merkezlerinin desteklenmesi gerektiği ifade edilmiĢtir.  

Son dönemlerde sigara yağı ile ilgili kanunun delinmeye çalıĢıldığı, bu kanuna yüce 
meclis olarak sahip çıkılması gerektiği, ABD‘de benzer yasakların etkisini 90‘ lı yıllarda gösterdiği 
ve 2000‘ li yıllarda ABD‘de kanser insidansında bir düĢüĢün görüldüğünü belirtilmiĢtir. 

Dünya Kanser Örgütü 2007 yılının sonunda 39 ülkede yaptığı Kanserle Ġlgili Bilgi ve 
DavranıĢlar isimli araĢtırma sonuçlarına, göre erkeklerde ülkemizde sigara kullanım oranının çok 
yüksek olduğu (% 54) ancak bununla beraber Batılı pek çok ülkede Ģu anda alkolle mücadelenin 
baĢladığı ifade edilmiĢtir. 

Ayrıca kanser tarama oranları açısından Türkiye‘nin iyi bir noktada olmadığı, 18 yaĢ 
üzerinde kanser tarama yaptıranların sadece % 7.5 oranında olduğu, ve KETEM‘ lerin bu 
kapsamda kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekliliği ifade edilmiĢtir.  

Kanser konusunda halkın farkındalık düzeyinin her geçen gün arttığı, Dünya Kanser 
Örgütü‘nün bu araĢtırmasına göre halkımızın % 24‘ünün halen kanseri tedavi edilemez diye 
görürken, % 23‘ünün ise bu konuda kararsız kaldığı, % 43‘ünün de cep telefonlarının kanser 
yaptığına inandığı ifade edilmiĢtir.  

Dünya Kanser Örgütü‘nün tüm ülkeler için yayımladığı on bir maddelik kanser 
deklearasyonu hakkında bilgi verilmiĢ ve yüce meclisin bu amaçları temel prensipte 
benimsemesinin önemi ifade edilmiĢtir. Bu deklearasyon maddeleri;  

12. Bütün ülkelerde etkin kanser kontrol programlarının oluĢturulması için, 
sürdürülebilir  sistemler yürürlüğe konulacaktır. 

13. Küresel düzeyde kanser yükünün ve kanser kontrolüne yönelik giriĢimlerin 
etkilerinin izlenmesi önemli derecede  iyileĢtirilecektir.  

14. Küresel  düzeyde tütün tüketimi, ĢiĢmanlık ve alkol tüketimi önemli derecede 
azaltılacaktır. 

15. HPV ve HBV virüslerinden etkilenen bölgelerde halk aĢılama programları 
kapsamına alınacaktır. 

16. Halkın kansere karĢı yaklaĢımları iyileĢtirilecek ve  bu hastalık hakkında 
gerçek dıĢı efsaneler ve yanlıĢ bilinenler düzeltilecektir. 

17. Tarama, erken tanı programları ve kanserin erken belirtileri konusunda halkın 
bilinçlendirilmesi ile çok sayıda kanser türüne erken dönemde tanı konulacaktır. 

18. Kanserde doğru teĢhis,  uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon 
hizmetleri ve palyatif bakıma eriĢim hakkı bütün hastalar için dünya genelinde iyileĢtirilecektir. 

19. Etkin ağrı kontrolü ağrı çeken tüm kanser hastaları için evrensel düzeyde 
eriĢilebilir olacaktır. (Türkiye‘de morfin ve diğer ağrı kesicilerin tüketimi olması gerekenin çok 
çok çok altında, ama bu sadece bizde değil birçok ülkede böyle.) 

20. Kanser kontrolünde farklı alanlarda hizmet veren sağlık profesyonelleri için 
eğitim  fırsatları önemli derecede artırılacaktır.  

21. Kanser kontrolünde uzman sağlık elemanlarının  görev yeri değiĢtirmesi 
önemli ölçüde azaltılacaktır.  

22. Kanserde yaĢam hızları tüm ülkelerde önemli derecede yükseltilecektir.  
Kanserle mücadelede önemli olan stratejinin birincil koruma olduğu, bu nedenle tütünle 

mücadele, obezite ve fiziksel aktivite, sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğu, özellikle de fiziksel 
aktivite konusunda Türkiye'nin kültürel ve ekonomik düzeyinin çok altında bir kapasitesi olduğu 
ifade edilmiĢtir. 

Restoranlarda, lokantalarda, marketlerde her tarafta yiyeceklerin kullanıcı dostu bir 
Ģekilde kalori içeriklerinin yazılması gerekliliği, çocukların okullarda, marketlerde bu kalori içeriği 
yüksek gıdaları kullanmasında kontrol anlamında önlemlerin alınmasının öneminden 
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bahsedilmiĢtir. Ayrıca, Türkiye‘de yetiĢkin bir insanın ortalama tuz tüketimi günlük 16-18 gram 
olduğu, olması gerekenin ise  5-6 gram olduğu ifade edilmiĢtir.  

Medya baskısı ile çevresel faktörlerin çok ön plana çıkarıldığı, ama mesela hava 
kirliliğinin tek baĢına kanserdeki etkisinin tüm kansere baktığımızda % 1 civarında, çevresel 
kimyasalların etkisinin ise % 3-4 civarında etkin olduğu belirtilmiĢtir. Ülke olarak tütünle 
mücadeleyi bırakıp, beslenmeyi, obeziyeti bırakıp çevresel kanserojenleri abarttığımızı ifade 
etmiĢlerdir.  

 
Prof. Dr. Fikri ĠÇLĠ (Tıbbi Onkoloji Derneği) 
Türkiye‘de yılda 160 bin kanseri görüldüğü, en sık görülen kanserin akciğer kanseri 

olduğu, akciğer kanserlerinin % 90‘ ının sigara ile iliĢkili olduğu ancak bununla beraber sigaranın 
meme kanseri baĢta olmak üzere en az yirmi bir kanser türünde etken olduğu hatta sigara içen 
babaların çocuklarında çocukluk dönemi kanserleri özellikle akut lösemi sıklığının yüksek olduğu 
vurgulanmıĢtır. Sigaraya baĢlama yaĢının dünyanın pek çok yerinde % 90 oranında on dokuz 
yaĢından önce olduğunu, bu nedenle hedef kitlenin okul çağı çocukların olması gerektiğini, önemli 
olanın bıraktırmadan çok baĢlamayı önleme olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

Obezitenin bugün tek baĢına bir kanser risk faktörü olduğu, sağlıksız beslenmenin de  
(meyve sebze az tüketimi, kırmızı et fazla tüketimi, yağlı yiyecekler, ateĢte piĢirme, tuzlama 
tütsüleme vb.) obeziteden bağımsız olarak kanserojen etki gösterdiği belirtilmiĢtir. Alkolün kanser 
açısından doğurduğu riskler açısından kamuoyunun bilgilendirilmesi ifade edilmiĢtir. Çevresel 
faktörlerin (kirli içme suları, pestisitlerin ve diğer kimyasalların aĢırı kullanımı, radyasyon, cep 
telefonu) Türkiye‘de hangi oranlarda etkili olduğuna dair çok net bilgiler olmadığı ve bunların 
araĢtırılması gerekliliği ifade edilmiĢtir. Çocukluk döneminde aĢırı beslenme, Ģeker, çikolatanın 
aĢırı tüketilmesi ve fast food alıĢkanlığının önüne geçilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır. Fakat en 
önemli mücadelenin sigara konusunda yapılması gerektiği, bunu % 10‘ lara doğru indirmekle 
kanser sıklığında önemli ölçüde bir azalma sağlanacağını ancak bu düĢüĢün de en erken takip eden 
on yıl içerisinde olacağı belirtilmiĢtir.  

Egzersizin bağımsız olarak pek çok kanseri önlediğinin bilimsel olarak ispat edildiği ve 
bunun toplumsal olarak desteklenmesi gerekliliği ifade edilmiĢtir. AĢırı güneĢ ıĢığından korunma 
yolları hakkında  topluma mesajlar verilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.  

Ayrıca kanser taramalarında KETEM ler ile aile hekimliğinin (birinci basamak sağlık 
hizmetleri) birleĢtirilmesi gerekliliği ve kanser taramalarının (gaytada gizli kan, meme muayenesi, 
pap-smear, rektal muayene gibi) birinci basamak düzeyine entegre edilmesi gerekliliği ve tıp 
eğitiminde kanser taraması standartlarının öğretilmesinin zorunlu olması gerekliliği belirtilmiĢtir. 

Kanser Ģüphesiyle gelen hastanın tetkiklerine öncelik verilmesinin önemli olduğu ifade 
edilmiĢtir. Kanser tedavisi konusunda Türkiye‘nin çok ileri bir düzeyde olduğu ancak tedavi 
konusunda biraz israfa kaçıldığı, bunun SGK tarafından önlenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 
Türkiyede kanser konusunda yeterli olmasa da önemli miktarda çalıĢma yapıldığı, ancak bu 
araĢtırmaları organize edecek, bu araĢtırmaları rasyonel bir Ģekilde Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre 
yönlendirecek bir kanser araĢtırma enstitüsünün kurulmasının gerekliliği vurgulanmıĢtır. Mevcut 
sistemde ilaç araĢtırmalarına yönelik sponsorlukların çok az olduğu ve Sağlık Bakanlığının Ġlaç 
AraĢtırmaları Yönetmeliği‘nin kolaylaĢtırıcı yönde düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır.  

 

25 Haziran 2010  

 
Kanserli hasta sayısı, ödemesi yapılan erken tanı tetkikleri, tedavi aĢamasında geri 

ödemesi yapılan tedavi yöntemleri, SUT kapsamında ödeme yaĢ aralığı, ödeme tekrar sıklığı, 
kanser ilaçlarının ruhsatlandırılma süreci, ruhsatlı kanser ilaçlarına iliĢkin sayısal veriler, yurt 
dıĢında ruhsatlı olup yurt içinde ruhsat verilmeyen ilaçlara iliĢkin bilgiler alınan bu toplantıda 
aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
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Dr. Hasan ÇAĞIL (Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)  
KonuĢmacı ―Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

olarak, genel sağlık sigortası kapsamı içerisindeki kiĢiler için verilmekte olan sağlık hizmetlerinin 
bedellerini ödeyen, bunlarla alakalı kuralları, ödeme kurallarını tespit eden bir kuruluĢuz‖  ifadesi 
ile baĢlayan konuĢmasına SGK‘nin kanser hastalığı ile uygulamalarını aĢağıdaki Ģekilde 
özetlemiĢtir. 

- 5510 sayılı Kanun‘un uygulanmasıyla birlikte genel sağlık sigortası -sadece Ģu 
anda yeĢil kart ve bazı tutuklular gibi veya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde 
olanlar hariç- tüm vatandaĢlarımızı kapsamaktadır. 

- Teminat paketlerinin çok geniĢ bir kapsamı vardır,  dünyadaki birçok benzeri 
kuruluĢa göre çok geniĢ kapsamda hizmet verilmektedir. 

- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Sağlık Bakanlığı ile birlikte yayınlanan bir 
tebliğ olup, bu tebliğde satın alınan, bedeli ödenen hizmetlerle ilgili kurallar belirlenip, yayınlanır. 
Hizmet sunucuları da bu tebliğin emirlerine göre hareket etmek mecburiyetindedir, hizmet 
sunucularıyla sözleĢmeler de bunun üzerine bina edilmektedir. 

- Özellikle baĢta kanser olmak üzere, kansere yönelik hastalıklar olmak üzere, 
ilave olarak da acil haller, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, yeni doğana verilen 
sağlık hizmetleri, organ doku ve kök hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi 
iĢlemler, diyaliz tedavileri ve kardiyovasküler cerrahi iĢlemleri için Kurumla sözleĢmeli olan 
sağlık hizmet sunucularının ilave ücret alma hakkı yoktur. Hiçbir Ģekilde kanser tedavilerinde 
(radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri de dâhil olmak üzere) ilave ücret alma hakkı 
yoktur. (Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmet sunucuları, vakıf üniversiteleri ve kamu 
üniversiteleri hastaneleri de dâhil.) Bununla alakalı olarak Kuruma gelen müracaatlarda 
sözleĢmenin gereği olan, para cezasından sözleĢme feshine kadar tüm cezalar uygulanmaktadır. 

- Sağlık Bakanlığının da uzun süreden beri bu belirlenmiĢ hizmetler için çok 
ciddi bir vatandaĢın lehine, kiĢilerin kendilerinin menfaatlerine olacak Ģekilde sağlık hizmet 
sunucularının çalıĢmalarını engelleyici mevzuatı da mevcuttur.  

- TartıĢmalı durumlarda Kurum, kendi hekimleri haricinde Sağlık 
Bakanlığı‘ndan ve üniversitelerden talep ettiği hekimlerle (gerçekten iddia edildiği gibi primer 
hastalığa bağlı bir sebebe mi yapılmıĢ, bu hastalıktan kaynaklanan bir komplikasyondan mı 
veyahut da farklı bir Ģey mi geliĢmiĢ) inceleme yapmaktadır. 

- Kurumun tüm sağlık hizmet sunucuları için senede en az iki kere olmak 
Ģartıyla rutin denetlemeleri vardır. 

- 5510 sayılı Kanunun 63‘üncü maddesi, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kiĢilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları hâlinde sağlıklarını kazanmalarını, iĢ 
kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin 
karĢılanması, iĢ göremezlik hâllerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek 
amacıyla kurumca finansmanı sağlanacak olan sağlık hizmetlerini belirlemiĢtir. Bu kanunla, 
kiĢilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, yine insan 
sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de genel sağlık 
sigortası hizmetleri kapsamına alınmıĢtır. Yine kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin, 
yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usullerinin bu hizmetlere iliĢkin Sağlık 
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin de bildirilmesi amacıyla 
Sağlık Uygulama Tebliği yayınlanmaktadır. 

- 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 Sağlık Uygulama Tebliği 
uyarınca hematolojik veya onkolojik malignensisi bulunan kiĢilerin ayakta tedavilerinde muayene 
katılım payı alınmamaktadır.  

- Özellikle kanserli hastalarımız için yerleĢim yeri dıĢına yapılan sevklerde 
istisnai bir düzenleme yapılmıĢtır. Kanser tedavisi ve/veya kontrolü için yerleĢim yeri dıĢına 
yapılan sevkler de tedavinin sağlandığı en yakın yere sevk Ģartı uygulanmamaktadır. Hastanın sevk 
edildiği yerleĢim yeri esas alınarak yol gideri ödenmeye baĢlanmıĢtır. 
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- 01/10/2008 tarihinde yayımlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği ile; 
kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında 50-69 yaĢ arası kadınlara her yıl yapılacak 
muayenelerinde iki yıl aralıklarla yapılacak mamografi çekimi gerek görülen vakalarda da meme 
ultrasonografisi, serviks kanser tarama programı kapsamında da 20 yaĢ üstü kadınlara her yıl 
yapılacak muayenelerde PAP smear, muayene ve PAP smear ve gerekli görülen vakalarda da 
kolposkopi tetkiki, kolorektal kanserler için 50-74 yaĢ arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak 
olan gaitada gizli kan tetkiki, prostat kanserleri için 50 yaĢ üstü erkeklere her yıl yapılacak olan 
PSA tetkikleri, kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Kurum tarafından 
karĢılanmaya baĢlanmıĢtır. Ancak, KETEM‘ ler tarafından kanser erken tanı kapsamında yapılan 
tarama amaçlı iĢlemler, Sağlık Bakanlığı ile mutabakat sonucu yayımlanan 2010 SUT‘ ta, kiĢiye 
yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamından çıkarılmıĢtır. Söz konusu tarama amaçlı iĢlemlerin, 
KETEM‘ ler tarafından ücretsiz olarak sağlanmasına devam edilmektedir. Bu noktada, önümüzdeki 
sene için KETEM‘ lerin Sağlık Bakanlığına verilen global bütçenin içerisinde farklı bir Ģekilde 
belirtilerek bu tarama hizmetleri hususunun da sistemin içerisine alınması düĢünülmektedir. 

- Yine erken tanıya yönelik tarama amaçlı olmayan tüm iĢlemler (kolposkopi, 
mamografi, meme ultrasonografileri, prostat spesifik antijen, gaitada gizli kan araması, servikal 
veya vajinal sitoloji tetkikleri) de Kurumca karĢılanmaktadır. 

- Ayaktan tedavilerde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılan 
onkolojik ön tanı/tanı konulmuĢ hastalara iliĢkin sağlık hizmet bedelleri de vaka baĢı ödeme 
uygulamasına dâhil edilmemiĢtir ve hizmet baĢına ödeme yöntemiyle yapılan tüm iĢlemler 
ödenmektedir. 

- Sintigrafi, SPECT, PET gibi iĢlemlerin tekrarlarında daha önceden 
uygulanmakta olan gün sınırlamaları 2010 SUT‘uyla kaldırılmıĢtır. Sadece PET çalıĢmalarında, 
tekrar yapılabilmesi için üç ay geçmiĢ olma Ģartı aranmaktadır. Ancak kanser tedavisi yanıtının 
belirlenmesi amacıyla ve nüks Ģüphesi nedeniyle erken dönemde yapılacak PET çalıĢmaları için bu 
Ģart aranmamaktadır.  

 
Dr. Saim KERMAN (Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) 
Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (ĠEGM)‘nün kanser tedavisinde 

kullanılan ilaçların ruhsatlandırılması iĢlemi hakkında bilgi vererek sunumuna baĢlayan konuĢmacı 
bu konuda Ģunları ifade etmiĢtir: 

― ĠEGM ilaçların ruhsatlandırma iĢlemini gerçekleĢtirmektedir. Kanser ilaçları, üretim 
yeri denetimi, ruhsat baĢvurusu, teknik değerlendirme, analiz ve fiyatlandırma iĢlemlerini 
müteakip pazar izni almaktadır. Bunların hepsi standart iĢlemlerdir. Sadece diğer ilaçlardan farklı 
olarak bunlar bir klinik komisyonda ayrıca incelenmektedir. Bu komisyon yasal olarak 2003 
yılında değiĢen yönetmelikle beraber kurulmuĢ olup, her hafta toplanmakta ve yeni ilaçların ruhsat 
müracaat değerlendirmelerini, ruhsatlı ilaçların yeni endikasyon taleplerinin değerlendirilmesini ve 
endikasyon dıĢı ya da ruhsatsız ilaçların hastalarda kullanımı için yapılan baĢvuruların 
değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ġlgili yönetmelik 2001/83 sayılı Avrupa direktifiyle uyumludur. 
Ruhsatlandırma iĢlemleri sonucunda gerek imal gerekse ithal bütün ürünlerin kalite koĢulları 
uluslararası standartlara çekilmektedir. Teknik değerlendirmede de Komisyon Ģu hususlara özel 
önem vermektedir: BaĢvuru sahibinin kanıt niteliğinde olacak randomize çalıĢmalarının bilimsel 
değerini tartıĢmaya açmakta, randomize faz III çalıĢmalarında kontrol grubuna göre ilaç kolunun 
yararının olup olmadığını tespit etmekte, bir çeliĢki olmadığını bu çalıĢmalarda ortaya koymaya 
çalıĢmaktadır. Bununla ilgili eğer herhangi bir Ģekilde ruhsat komisyonunun olumsuz kararı olursa, 
firmayla da tartıĢma ortamına açılmaktadır. 

Ülkemizde kanser tedavisinde kullanılan ruhsatlı ürünlere baktığımızda, 97 etkin madde 
bulunmaktadır ve bunlara ait 374 preparat ruhsatlandırılmıĢtır. Ruhsatlı ürünlerde son iki yılda 13 
tane preparatın ruhsatı iptal edilmiĢtir. Bunların dört tanesinin bir endikasyon muadili mevcuttur,  
dokuz tanesinin de bire bir eĢdeğeri vardır. Dolayısıyla ruhsat iptalleri nedeniyle hastalarımız 
mağdur olmamıĢtır.‖  
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Ayrıca, IMS (ecza depolarından eczanelere çıkan miktarı ifade eden bir veri tabanı) 
verilerine göre yıllar itibarıyla (2004-2006 yılları arası dönemde) ilaç kullanımını değerlendiren 
konuĢmacı, kutu olarak yaklaĢık olarak üç kata yakın bir artıĢ, ederde ise yaklaĢık olarak altı kata 
yakın bir artıĢ görüldüğü ve ĠEGM‘nin on üç baĢlık altında izlediği ilaç grupları arasında en hızlı 
büyüyen ilaç grubunun kanser ilaçları olduğu ifade edilmiĢtir. 

Türkiye‘de ruhsatı olmayan ilaçların da 1262 sayılı Kanunun geçici 7‘nci maddesi 
uyarınca Ģahsi tedavi bazında, ticarete çıkmamak koĢuluyla ithalat izni verildiğini söyleyerek, 
bunun için gerekli Ģartlar ve gerçekleĢtirilen prosedür hakkında bilgi vermiĢtir. BaĢvuruları 
bilimsel değer taĢıyan ruhsatsız ilaçların Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığı ile hastaya 
ulaĢtırıldığı ve hastaların mağduriyet yaĢamaması için 2006 yılında TEB‘e verilen ön ithalat izni 
ile aylar itibariyle oluĢabilecek reçetelerin tahmin edilerek TEB tarafından ilacın hastaya teslim 
edilmek üzere hazır halde bulundurulmakta olduğu belirtilmiĢtir. 

―Endikasyon DıĢı ve YurtdıĢı Kaynaklı Ġlaç Kullanımı‖  kapsamında, 2008 yılında 80 
ayrı endikasyonda 3832 vakaya, 2009 yılında ise aynı endikasyonlar için 6317 vakaya izin 
verildiği ve 3832 vaka için 15.744.302 TL, 6317 vaka için 16.022.465 TL sosyal güvenlik 
harcaması gerçekleĢmiĢ olduğu ifade edilmiĢtir. 

Sunumunun sonunda ―yetim ilaçlar‖  konusuna da değinen konuĢmacı tarafından, 
üzerinde çalıĢılmakta olan düzenleme ile az tüketilen ilaçların ülkemizde üretimi için teĢvikler 
(ruhsat prosedüründe hızlandırma, harç muafiyetleri, ürünün özelliğine göre muafiyetler, fiyat 
avantajı) oluĢturulmasının arzu edildiği belirtilmiĢtir.  

 

30 Haziran 2010 

 
Türkiye‘de meme kanseri vakalarıyla ilgili veriler ve tedavi süreci ile Türkiye‘de prostat 

kanseri vaka verileri ve tedavi süreci ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara 
değinilmiĢtir. 

 
Prof. Dr. Vahit ÖZMEN (Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu) 
Türkiye‘deki ve dünyadaki meme kanserinin durumuyla ilgili konuĢmasında; meme 

kanserinin, çok sık görülen bir kanser türü olduğunu, bu hastalığın hedef popülasyonun kadınlar 
olduğunu ancak kadınların bunun farkında olmadığını, Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılında 
yaptığı bir araĢtırmada; tüm dünyada 1 milyon 150 bin yeni meme kanserli hasta ve 411 bin ölüm 
olacağının hesaplandığını, 2020 yılı için 2,5 milyon yeni hasta ve 800 bin civarında ölüm olarak 
tahminde bulunulduğunu,  Türkiye‘de bu konuda çok sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte, son 
on yıldır ciddi araĢtırmalar yapıldığını, 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yapılan bir 
çalıĢmada; Ġzmir‘de, meme kanseri sıklığının 100 binde 24 olarak hesaplandığını, Kanserle SavaĢ 
Daire BaĢkanlığı ile birlikte yaptıkları çalıĢmalarda bu oranın bu yıl içerisinde 100 binde 50‘ye, 
yani 18 bin yeni hastaya ve yaklaĢık 6 bin meme kanserinden ölüme ulaĢacağının hesaplandığını,  

2020 yılında gerek Türkiye‘nin yaklaĢık yıllık % 1,45 nüfus artıĢı, gerekse meme 
kanserinin yaklaĢık yılda % 5‘ lik artıĢı dikkate alındığında; yaklaĢık 37 bin 500 yeni meme 
kanserli hastayla karĢılaĢılacağını yaklaĢık 12 bin 500 civarında meme kanseri nedeniyle ölüm 
olacağının tahmin edildiğini,  bu rakamların ailesiyle, kadının çevresiyle ve toplumla, ekonomik 
yüküyle karĢılaĢıldığı zaman çok önemli bir rakam olduğunun fark edileceğini, dünyada her 4 
kadın kanserinin 1‘ inin memede yerleĢtiğini, geliĢmiĢ ülkelerde beĢ yıllık sağ kalım oranı %  90 
civarında iken, geliĢmekte olan ülkelerde bu oranın %  57-60 civarında olduğunu,  

Tüm dünyada mortaliteye, yani ölüm oranına bakıldığında; Amerika‘da, Batı Avrupa‘da, 
Avustralya‘da meme kanseri ölüm oranları % 25 civarında iken, yani bu kanser tanısını alan her 4 
kadından 1‘ i kaybedilirken, ülkemizin de içinde olduğu Asya, Afrika ve Güney Amerika‘da her 4 
kadından 2‘sinin meme kanseri nedeniyle kaybedilmekte olduğunu, yani geliĢmekte olan ülkelerde 
ölüm oranıın geliĢmiĢ ülkelerin 2 katına yakın olduğunu, geliĢmiĢ ülkelerde erken tanı ile meme 
kanserinden ölümlerin azaltıldığını,  
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Ülkemizle ilgili olarak, Ġstanbul Tıp Fakültesindeki arĢive göre beĢ yıllık sağ kalım 
oranının % 82, Diyarbakır‘daki oranın ise % 65 civarında olduğunu ve bunun oldukça düĢük bir 
rakam olduğunu,  

Tüm meme kanserlerinin % 55‘ inin geliĢmiĢ ülkelerde, % 45‘ inin ise geliĢmekte olan 
ülkelerde görüldüğünü, Amerika‘daki oranın yüz binde 100‘ün üzerinde, Batı Avrupa‘da yüz 
binde 85, Türkiye‘de ise yüz binde 50 civarında olduğunu, Asya ve Afrika‘da bu oranın % 20-25 
arasında olduğunu, 

Meme kanseri tedavisinin çok pahalı olduğunu, bu hastalığın erken tanısının meme 
kanserinde kemoterapiye ihtiyacı ortadan kaldırarak hem Türk ekonomisine hem de hastaların 
sağlıklı yaĢamalarına katkıda bulunacağını,  

Tarama mamografisi sayesinde meme kanserli hastaların yaklaĢık % 75‘ inde çok erken 
evrede tanı konulabildiğini, tedavideki geliĢmeler ve meme kanseri sıklığının, özellikle 
menopozdaki kadınlarda hormon replasman tedavisinin azalmasıyla birlikte, Amerika‘da yaklaĢık 
% 12‘ lik sıklık azalmaının görüldüğünü,   

Ülkelerin geliĢmiĢ ülke grubuna katılımıyla meme kanseri sıklığının arttığını, ancak geri 
kalmıĢ ülkelerde tanının geç konulması, yetersiz ve eksik tedaviler nedeniyle mortalite oranının 
yüksek olduğunu,  geliĢmekte olan ülkelerde meme kanseri sıklığının artıĢ nedenlerinin baĢında 
yaĢam süresinin uzaması ve yaĢam tarzının Batı‘ya benzemesinin geldiğini,  

Türk toplumuna, özellikle Batı Türkiye‘de, Ġstanbul ve Ege‘de yaĢayan kadınlarımıza 
bakıldığında; iĢe girme, çalıĢma zorunluluğu evlilik yaĢının ilerlemesi, geç doğuma, az doğum 
yapmaya, az laklasyon, erken adet görme ve geç menopoz, hormon kullanım süresinin uzaması, 
doğum kontrol hapının uzun süre kullanılması ve diyet, özellikle fast foodlarla, yağlı ve hayvansal 
proteinlerle beslenmeye bağlı olarak meme kanseri riskinin arttığının bilindiğini, az egzersiz, stres 
ve yaĢamın güçleĢmesinin de bu artıĢta rol oynadığını belirttikten sonra Ġstanbul Tıp Fakültesi 
olarak yürüttükleri çalıĢmalar hakkında bilgi vermiĢtir.   

Bu kapsamda; 
Ġstanbul-BahçeĢehir‘de yaptıkları ve The Breast Healt Global Initiative tarafından en 

baĢarılı proje seçilen çalıĢmalarında; kırk- altmıĢ dokuz yaĢ arasındaki yaklaĢık bin kadının meme 
sağlığı ve meme kanseri hakkındaki bilgi tutum ve davranıĢlarını ölçmeye çalıĢtıklarını, araĢtırma 
yapılan bölgedeki kadınlardan mamografi çektirenlerin oranının yaklaĢık % 50 olduğunu, düzenli 
jinekolojik muayene olanlarının doktorunun tavsiyesiyle meme taraması da yaptırdığını ve kadın 
doğum uzmanlarının meme kanseri tanısında önemli bir rol üstlendiğini, çalıĢma kapsamında; 
2008 yılında 19 bin hanede 4 bin 500 civarında tarama yapılacak kadının kayıt altına alındığını, 
2009 yılında 1.181 kadının tarandığını, Haziran 2010 itibariyle 3.112 kadına ulaĢıldığını, bin 
kadında en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunun tespit edildiğini, bunu daha az sıklıkla 
serviks ve diğer kanserlerin izlediğini, kadınların meme kanseri ile ilgili bilgileri öncelikle 
doktordan aldıklarını, medya kanalı ile de bilgi sahibi olduklarını, Sağlık Bakanlığının uyguladığı 
kanser farkındalığı tanıtım programlarının yararlı olacağı kanısında olduklarını,  

Yaptıkları bir diğer çalıĢmada; Türk kadınlarında meme kanseri risk faktörlerinin 
ölçümünün yapıldığını, meme kanseri olan ve olmayan kadınların karĢılaĢtırıldığını, bu çalıĢma 
sonuçlarına göre Türkiye‘de kürtaj yaptıran kadınlarda meme kanseri sıklığının daha fazla 
olmasının dikkat çekici olduğunu,  

Ayrıca, meme kanseri kayıt programını yürüttüklerini, 2001 yılında kurulmuĢ olan  
federasyonun 2005 yılından beri tüm Türkiye‘deki meme kanserlerinin taranmasına, kayıt altına 
alınmasına baĢladığını, bu program kapsamında bütün illeri dolaĢarak eğitim programlarının 
uygulanmaya baĢlandığını, Bursa‘da, EskiĢehir‘de, Sivas‘ ta eğitim verildiğini,  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniğinde 4.000 civarında düzenli takip edilen hasta 
olduğunu, Meme Hastalıkları Federasyonunun yaptığı çalıĢmalar ile  Diyarbakır‘dan Ġzmir‘e, 
Adana‘dan Sivas‘a, Ġstanbul‘a tüm merkezlerde yaklaĢık 15 bin meme kanserli kadının kayıtlarının 
mevcut olduğunu,  
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Mevcut kayıtlara göre; meme kanseri sıklık oranının Doğu Anadolu‘da yaklaĢık yüz 
binde 25, batıda yüz binde 50 olduğunu, Doğu Anadolu‘da oranın düĢük olmasında bu bölgedeki 
taramaya gelen hasta sayısındaki azlığın da etmen olduğunu,  Diyarbakır, Ġstanbul, Ġzmir‘de 
gerçekleĢtirilen çalıĢmalara göre; meme kanseri tanısının Doğu Anadolu‘da, Diyarbakır‘da ileri 
evrede konulduğunu, bu durumun Hindistan‘a benzediğini, Hindistan‘da da lokal ileri meme 
kanseri oranını % 70 civarında olduğunu ve Doğu Anadolu‘da da maalesef bu düzeyde olduğunu, 
Batı Anadolu‘da lokal ileri meme kanseri oranlarının daha düĢük olduğunu, Ġstanbul Tıp 
Fakültesindeki verilere göre % 13 civarında olduğunu, Ġzmir ve Antalya‘da ise 15-20 civarında 
olduğunu belirtmiĢtir.   

Türkiye‘nin genelindeki uzman durumu ile ilgili bilgilendirme bölümünde de;  
Kayıtlra göre; Türkiye‘de aktif görev yapan 3 bin 500 civarında genel cerrahi uzmanı 

olduğunu, bu sayının yetersiz olduğunu, medikal onkolog sayısı açısından önemli bir sorun 
olduğunu, ancak bu alanda olumlu geliĢmelerin de bulunduğunu, 1.200 radyolog, 400 civarında 
radyoterapist, 1.300 patolog, 60 terapi merkezi olduğunu,  

Ġngiltere‘de, Amerika‘da çok iyi eğitim almıĢ, bu konuda özel kurslardan geçmiĢ, 
sertifikalı  hemĢirelerin ve sağlık çalıĢanlarının bu konuda görev alabildiğini, ülkemizde de 
özellikle hekimlerin az olduğu bölgelerde, sağlık ocaklarında bu tip bir uygulamanın yararlı 
olabileceğini,  

Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi oranının bir ülkenin geliĢmiĢliğini göstermede 
önemli olduğunu, Ġstanbul Tıp Fakültesinde meme koruyucu cerrahi oranın % 60 düzeyinde iken 
Doğu Anadolu‘da bu oranın sıfıra yakın olduğunu, bunun Doğu Anadolu‘da meme kanserine geç 
tanı konduğu anlamına geldiğini ve meme kanserinin genellikle mastektomi  (memenin alınması) 
ile tedavi edildiğini,  

Yaptıkları çalıĢma sonuçlarına göre; Doğu Anadolu‘da, Diyarbakır‘da beĢ yıllık sağ 
kalımın % 60, Ġstanbul Tıp Fakültesinde %  85, Ege‘de %  80 civarında olduğunu,  

Türkiye‘deki 15 bin meme kanserli hastaların yaĢları açısından yaptıkları 
değerlendirmede meme kanserli kadınların yaĢının genç olmasının dikkat çekici olduğunu, Batı 
Avrupa‘da ve Amerika‘da kırk yaĢ altında meme kanserli kadınların tüm kadınlara oranı % 5 
civarında iken Türkiye‘de bu oranın % 20 olduğunu, bunda Türkiye‘de genç popülasyonun yüksek 
olmasının etmen olduğunu, çalıĢma sonuçlarına göre Diyarbakır‘da kırk yaĢ altı kadın oranı % 80, 
Van‘da % 70-80 olduğunu, dolayısıyla genç kadınlarda rölatif bir yükseklik görüldüğünü, ÇalıĢma 
kapsamında hangi faktörlerin genç kadınlarda daha fazla meme kanseri görülmesine neden 
olduğunun da araĢtırıldığını, bu kapsamda ilk adet yaĢı, doğurganlık, kürtaj sayısı, aile hikâyelerin 
araĢtırıldığını,  

Meme kanserinde doğum yapmamanın bir risk faktörü olduğunu, doğum sayısının meme 
kanseri riskini arttırmadığını,  

Türkiye‘de meme kanseri teĢhisinin tümör çapının 2,7cm olduğunda konulduğunu, arzu 
edilenin 1 cm civarında olduğunu,   

Tanı sırasında evreye bakıldığında; erken meme kanseri, yani henüz koltuk altına 
ulaĢmamıĢ olan evre 1 düzeyinde vaka tespiti araĢtırma yapılan 15.000 kadında % 25 olarak tespit 
edildiğini, bu oranın Batı‘da % 75-80 düzeyinde olduğunu,  

Batı toplumunda premenepozal, yani menopoza girmeyen, meme kanserli kadınların 
oranı % 25 civarında iken Türkiye‘de bu oranın % 50 civarında olduğunu, ülkemizde cerrahi  
tedavide mastektomi (memeyi alma) ameliyatlarının ağırlıkta olduğunu, yapılan operasyonların 
üçte ikisini (2/3) oluĢturduğunu,  

Avrupa Birliğinde meme kanserinin erken tanısı, taraması ve etkin tedavisi için 
yayınlanan rehberde yapılması gereken çalıĢmaların ― taramaya toplum tabanlı davet, hedef kitle ve 
sağlık çalıĢanlarının eğitimi, çekirdek kadronun, cerrah, radyolog, patolog ve personelin eğitimi, 
çalıĢma yoğunluğunun ve Ģeklinin denetimi, multidisipliner ekipteki diğer uzmanların eğitimi, 
hedeflerin, performans göstergeleri ve düzeninin belirlenmesi ve düzenli denetimi,  tedavi öncesi 
ve sonrası multidisipliner toplantılar,  tedavi öncesi ve sonrası tüm dataların, bilgilerin 
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kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ve dünya standardına uygun meme ünitelerinin oluĢturulması 
ve kredilendirilmesi‖  Ģeklinde açıklandığını,    

Meme kanserinin ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olduğunu, sıklık, tanı sırasında 
evre ve tedavilerin bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdiğini, batı ülkelerine göre daha 
olmakla birlikte, Balkan ülkeleri ve Orta Doğu‘dan çok daha iyi durumda olduğumuzu, 

Amerika‘da cerrahların da ultrasonografi yaptıklarını, ülkemizde de cerrahların kurstan 
geçirilerek muayeneyi yapabileceğini, kadın doğumcuların meme muayenesini ve mamografiyi 
asgari ölçüde bilmesi gerektiğini, 

Film çekilmesi sırasında verilen radyasyon dozunun 0,1 rat, bir mamografi iĢlemi 
sırasında memenin aldığı radyasyon dozunun ise 6.500 rat olduğunu, alınan radyasyon dozunun 
fazla olmadığını, 

Amerika‘da her yıl radyasyon veren tüm kuruluĢların denetlendiğini, Türkiye‘de de bu 
uygulamanın yapılması gerektiğini, Türk Radyoloji Derneğinin Sağlık Bakanlığıyla müĢterek 
olarak bu denetlemeyi yapmak zorunda olduğunu,  

Kadınlarda ailesel faktörlerin olması durumunda yani genetik faktörler söz konusu ise 40 
yaĢın altında da meme kanseri taramasının yapılması gerekebileceğini,  

Erkeklerde de meme kanserinin oluĢabileceğini, erkekte meme kanseri daha geç fark 
edildiği için ölüm oranının daha yüksek olduğunu ve tedavisinin kadındakine benzer olduğunu,  
aynı ilaçların kullanıldığını ve etkinliğinin de benzer düzeyde olduğunu,  

Meme kanserinde aĢı tedavisinin (Herceptin) henüz tartıĢma aĢamasında olduğunu, bu 
tip tedavinin yıllık maliyetinin 75-80 bin TL olduğunu, bunun devlete önemli bir yük getirdiğini, 
yine de devletin 9 haftalık tedaviyi ödemeye çalıĢtığını, özellikle yüksek risk grubundaki kadınlara 
aĢı tedavisinin önemli olduğunu,  

Tedavide Tamoxifen kullanılabildiği, ancak menapoz döneminde aromataz 
inhibitörlerinin  kullanıldığını, egsersiz ve diyetin kilo alımında ve kanser riskinin azaltılmasında 
önemli olduğunu, 

Uzun süre süt vermenin meme kanseri oluĢma riskini azalttığına dair kanıtların 
bulunduğunu ifade etmiĢtir.  

 
Prof. Dr. Haluk ÖZEN (Üroonkoloji Derneği) 
 Prostat kanseri ile ilgili sunumunda; Ürolojik kanserler deyince; prostat, mesane, böbrek 

ve yumurta kanserlerinin anlaĢıldığını, bunların arasında prostat kanserinin ayrı bir yeri olduğunu, 
Batı toplumlarında erkeklerde görülen kanserler arasında bir numaralı kanser olduğunu, erken 
tanının çok önemli olduğunu,  

Diğer taraftan, Amerika‘da erkekte bir numaralı kanser iken Japonya‘da sonuncu kanser 
olduğunu, yani ırki olarak çok ciddi değiĢiklik içeren bir kanser türü olduğunu, bir Japon‘un 
prostat kanseri olma ihtimali ile bir Amerikalının prostat kanseri olma ihtimali arasında 40 kat fark 
olduğunu, dolayısıyla, ülkemizin rakamlarını değerlendirirken ülkemizin rakamlarına sahip 
olunması gerektiğini, 

Bu konudaki çalıĢmalarda; üç ana konuya eğilmek gerektiğini, bunların; bu kanseri 
önleyebiliyor muyuz?, Erken tanıyabiliyor muyuz?, Tedavisini iyi yapabiliyor muyuz? Ģeklinde 
özetlenebileceğini,  

Kanseri önlemenin, yani korunmanın çok önemli olduğunu,  bu alanda çok ciddi 
çalıĢmalar olmakla birlikte, bugün itibarıyla önleme açısından iyi bir noktada olunmadığını, yani 
bu kanserin Ģu anda dünyada önlenemediğini, bu nedenle de erken evrede yakalanmasının önemli 
olduğunu, prostat kanserinin erken teĢhisinde kan tarama yönetimin kullanıldığını,  

Erken tanıda muayenenin önemli olduğunu, bu nedenle rol modellerin öne çıkarak, 
prostat muayenesi ve kan aldırmada topluma öncü olması gerektiğini,  

Prostatın iki tane hastalığı olduğunu, birincisinin kırk yaĢın üzerinde her erkekte olan, 
yani prostatın normal büyümesi olduğunu, ikincisinin ise prostat kanseri olduğunu,  

ABD‘de yılda 223.000 yeni kanser tanısının konduğunu ve 28.000 kiĢinin de prostat 
kanserinden öldüğünü, yani yaygın görünen bir hastalık olmakla birlikte, çok hızlı seyretmeyen, 
yani çabuk ölümle sonuçlanmayan bir hastalık olduğunu,  
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Ülkemizdeki verilere göre 2002‘ye kadar erkeklerde prostat kanserinin beĢinci sırada, 
akciğer kanserinin ise birinci sırada olduğu, ikinci sırada ise mesane kanserinin bulunduğunu,  

Kanda Prostat Spesifik Antijen (PSA) testinin prostat kanserlerinin erken teĢhisinde 
yararlı olabileceği, ancak sonrasında kiĢinin anormallerine biyopsi gerektiği, ultrason yapılması 
gerektiğini, Türkiye genelinde prostat kanseri insidansının bilinmediğini, 

Üroonkoloji Derneğinin projelendirdiği, Sağlık Bakanlığı Kanser Kayıt Dairesinin 
desteklediği, bir firmanın lojistik ve maddi destek sağladığı çalıĢmada; toplamda 6693 olgu 
sayısına ulaĢtıklarını, yapılan çalıĢma sonucunda prostat kanserinde belirgin artıĢ olduğunu, prostat 
kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra 2. sıraya yerleĢtiği ve mesane kanserinin üstünde 
çıktığının belirlendiğini, 

Daha önce Asya ülkelerinden biraz fazla prostat kanseri görürken, Ģimdi Akdeniz 
ülkeleri ile aynı oranda görüldüğünü, 

Mesane kanserinin de akciğer kanserinde olduğu gibi direkt olarak sigaraya bağlı 
olduğunu, artık kadınlarda da mesane kanserinin önemli olduğunu, yirmi yıl öncesinde mesane 
kanserinde kadın-erkek oranı 11/1, yani 11 erkek, 1 kadın iken bu oranın günümüzde 5/1 olduğu, 
Avrupa standardına çok yaklaĢtığımızı, bunda kadınlarımızın da daha çok sigara içilmesinin etmen 
olduğunu,  

Prostat kanserinde olduğu gibi böbrek kanserinin de tedavisinin olduğunu, yumurtalık 
kanserinin tedavi edilebilir bir kanser modeli olarak kanserler arasında zaten çok özel bir tür 
olduğunu,  

Günümüzde ultrasonla tarama arttığı için böbrek kanserinin daha erken dönemde tespit 
edilebildiğini ifade etmiĢtir.  

 
02 Temmuz 2010 

 
Kanser hastalığının tıbbi onkoloji ile tedavisi, Kanser hastalığı ile ilgili verilen eğitim, 

yan dal bölümleri ve bu bölümlerde verilen eğitim ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki 
konulara değinilmiĢtir. 

 
Ġsmail ÇELĠK (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)  
Kanserden korunma bilimi: prevantif onkoloji ile ilgili sunumunda; Medyada bilim dıĢı 

çok sayıda haberlere yer verildiğini, bir gıdanın ya da içeceğin tamamen kanseri önlediğine dair 
haberlerin doğru olmadığını, 

Kanser olmak için ısrar edilmesi gerektiğini, aynı yanlıĢın yirmi sene boyunca yapılması 
gerektiğini, sigaranın bunun çok iyi bir örneği olduğunu, dolayısıyla katkı maddesi gibi günlük 
alımın içinde olan bir Ģeyin doğrudan kanser yapmasının söz konusu olmadığını,   

Genetik faktörlerin kanserin sebeplerinde binde 1‘den az role sahip olduğunu,  
Genelde kanserin sebeplerinin beslenme ya da hayat alıĢkanlıklarımızla iliĢkili olduğunu, 

beslenme alıĢkanlığındaki hataların çok önemli olduğunu, Türkiye‘de söz konusu olmasa da 
enfeksiyonun,  HPV‘nin Brezilya gibi cinselliğin çok serbest olduğu, çok eĢliliğin çok yaygın 
olduğu, kondom kullanılmadığı, sünnetin olmadığı yerlerdeki enfeksiyonun dünyadaki kanserlerin  
beĢte birinden (1/5) sorumlu olduğunu,  

Yakın gelecekte Türkiye‘de de sorun olacağı düĢünülen ĢiĢmanlığın Amerika‘da sorun 
olduğunu, yine alkolün kanserde önemli bir risk faktörü olduğunu, sigaranın da en önemli 
etmenlerden olduğunu,  

Türkiye‘de erkeklerin sigara içme oranının yüksek olduğunu ve akciğer kanseri 
açısından dünyada otuz saniyede bir yeni akciğer kanseri teĢhisinin konulduğunu, Türkiye‘de ise  
her yirmi dakikada 1 yeni akciğer kanseri vakasının tespit edildiğini, sigara olmasa idi bu durumun 
olmayacağını,  

Kanserle mücadelede rol modellerinin ve KETEM‘ lere kurulacak olan sigara bırakma 
ünitelerinin önemli olduğunu,  
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Tüketilen gıdalardan et ürünlerinin yani kırmızı et ve onların iĢlenmiĢ türlerinin 
kanserojen olduğunu, yağların, orijini ne olursa olsun kanser riskini arttırdığı, tuzun mide 
kanserinin en önemli faktörlerinden biri olduğunu, turĢu tüketiminin tuz alımında önemli bir etmen 
olduğunu, mide kanseri açısından Ġran‘a, bağırsak kanseri açısından Avrupa‘ya benzediğimizi,  

Tuz tüketiminin Avrupa ortalamasının 6-7 gr düzeyinde olduğunu, Türkiye‘de ise bu 
değerin bölge bazında 20 grama kadar yükseldiğini, bu hali ile en çok tuz tüketen ülkelerden biri 
olduğumuzu,  bu düzeyin kanserle iliĢkilendirilmesi ile ilgili net bir bilgiyi henüz bilmediklerini, 
yine de bu düzeyin kardiyovasküler riski çok arttırdığını, 2008‘deki iyotlu tuz kampanyasından 
sonra ―Niye bu kadar iyot verdik, tiroit kanserleri mi yaptı?‖  dedikodusunun da olduğunu,  

Ġçme sularında arsenik olması durumunda bu suyun ciddi bir kanserojen olduğunu, 
suyun arsenikli bileĢiklerin bulunduğu tabakalardan eldesi durumunda bu riskin bulunduğunu, 
Tayvan, Amerika, Brezilya, ġili gibi ülkelerin içme sularında eskiden böyle bir kontaminasyon 
olduğu için arseniğe bağlı akciğer kanseri riski tanımlandığını, Türkiye‘de ise daha çok yüzey 
sularının içme suyu olarak kullanıldığını ve suyun elde edildiği katmanlarda bu tür bir arsenik 
yükü olmadığından kaynak sularından kaynaklanan bir kirlenmenin beklenmediğini, yine de 
ırmaklardaki arsenik düzeylerinin sürekli kontrolünün gerekli olduğu,  ayrıca bu sularda fabrika 
atıklarından, doğal atıklardan kontaminasyon olup olmadığının da araĢtırılması gerektiğini, 
ülkemizde bu konuda da çok ciddi çalıĢmalar yapıldığını ve paniğe gerek olmadığını, ayrıca 
bilimsel olarak zaten bu epideminin dünyada bittiğini,  

Damacanaların kanser etkisi ile ilgili olarak; plastiklerin erime ya da güneĢ ıĢığında 
kalarak yapıdaki bazı maddelerin suya geçmesi ile suyun kanserojen madde içerdiğine yönelik 
olarak Türkiye‘de bir çalıĢma olmadığını, Fransa‘da bu konuda çalıĢmaların yapılmıĢ olduğunu ve 
böyle bir bulguya rastlanmadığını, yine de  ihtiyatı elden bırakmamak gerektiğini, 

Lifli gıdaların, tam tahıllı ürünlerin kanserden koruyucu özelliğe sahip olduğunu, sebze 
meyveye kolay ulaĢabilen bir ülke olduğumuzu ve bu ürünlerin kanserden koruyucu özellikte 
olduğunu,   

Betakaroten içeren gıdaların koruyucu olduğunu, ancak, takviye (supplement) olması 
durumunda doğal olarak alınan miktarın 100 katı, 1000 katı alım söz konusu olduğundan 
betakarotenin akciğer kanseri riskini arttırdığı yönünde bulguların bulunduğunu, folatların 
koruyucu rolü olduğunu, ancak ABD‘de folatların ekmeğe konulduğunu ve bu uygulamanın 
kanser riski ile sonuçlandığını, yani yüksek dozlarda alımın istenilen etkinin tersi ile 
sonuçlanabileceğini,  

Pestisitlerin kanserde önemli olduğunu, geçmiĢte kullanılmıĢ olan DDT‘nin dünyanın en 
kanserojen ilacı olduğunu, bugün DDT‘nin yasaklı olduğunu ve kullanılmadığını, bittiğini, 
günümüzde kullanılan pestisitlerin kontrollü bileĢikler olduğunu, dünya ortalamasına göre 
Türkiye‘de pestisit kullanımının düĢük olduğunu, bu miktarın Fransa, Ġtalya, Hollanda ve 
Yunanistan‘ la  karĢılaĢtırıldığında; diğerlerinin on, yirmi, ellide biri düzeyinde bir kul lanım 
olduğunu, ülkemizde tüm bu geliĢmiĢ ülkeler ve Avrupa ile aynı pestisitin kullanıldığını, halen 
ülkemizde kullanımda olan pestisitlerin kanser yapıcı etkileri açısından kontrol altında olan 
bileĢikler olduğunu, yine de çiftçilerin bu maddeleri kurallara uygun kullanıp kullanmadığının 
araĢtırılması gerektiğini, pestisit üretiminin Avrupa olduğunu ve bu konuda Avrupa‘nın sessiz 
kaldığını,  

Etlerin mangalda piĢirilmesinin kanserojen etkiyi arttırdığını, etteki yağın direkt ateĢe 
tutulmasıyla kanserojen etkili polisiklik aromatik hidrokarbonların ortaya çıktığını, Avrupa ve 
Amerika‘da mangalda piĢirme ile ilgili olarak kömürle temasın önlenmesinin önerildiğini,   

Alkol tüketiminin  kanser oluĢumunda önemli bir etmen olduğunu, 
Dünya Sağlık Örgütünün kanserden korunma ile ilgili önerileri çerçevesinde; diyette 

meyve ve sebzeye ağırlık verilmesi gerektiğini, yağdan düĢük gıdaların yenmesi gerektiğini, lifli 
gıda tüketilmesi gerektiğini ve kırmızı etin haftada birden daha fazla yenmemesi gerektiğini, 
fiziksel aktivite yapılması gerektiğini, kilonun korunarak ĢiĢmanlamaktan kaçınılması gerektiğini,  

Anne sütünün çocukları ileride obez olmaktan koruduğunu ve emzirmenin anneyi meme 
kanserinden koruduğunu,  

Türkiye‘de HPV çok önemli bir risk olmamakla birlikte önemsenmesi gerektiğini,  
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Temmuz 2009‘da alınan sigara yasağına sahip çıkılması gerektiğini, ilkokul yaĢındaki 
öğrencilere ―Sağlıklı Beslenme ve Kanser‖  dersinin konularak küçük yaĢta bilincin geliĢmesinin 
sağlanması gerektiğini, yine güneĢ ıĢığından korunma, ĢiĢmanlamama eğitiminin önemli olduğunu 
ifade etmiĢtir.   

GDO‘nun kanser yaptığına dair bir bulgunun olmadığını,  GDO ile ilgili ―bağıĢıklık 
sistemini atlatarak bağıĢıklık sistemini etkilediği azalmaya yol açtığı yönünde yazıların da 
bulunduğunu, ancak bilimsel olarak da ispatlanmadığı sürece ―GDO kanser yapar‖  
denilemeyeceğini,  

Asbestle ilgili riskin solunumla mesleki maruziyet sonucu ortaya çıktığını, malzeme 
üretimi tamamlandıktan sonra temas ettiği ürün yada hava yoluyla bir riskin olmadığını, asbestli 
borudan suya geçiĢin olmadığını,  

Enfeksiyonlardan Hepatit B, C ve HPV dıĢında kanserojen bir etmenin olmadığını, tuzun 
kanser ile iliĢkisinin; salamuralı gıdaların nitrozamini nitrata çevirmesi yüzünden olduğunu ve 
nitrozamin mide kanserinde risk faktörü olduğunu ifade etmiĢtir.   

Prevantif onkoloji eğitimi ile ilgili olarak; 
Hacettepe Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesinde prevantif 

onkoloji bölümlerinin bulunduğunu, Hacettepe Üniversitesinde eğitimin pratisyen hekimlere 
master (yüksek lisans) programı ile verildiğini ve eğitim sonunda mecburi hizmete tabi 
olunmadığını, prevantif onkoloji uzmanlığının Sağlık Bakanlığının ―pratisyen doktor‖  kavramının 
dıĢında olmadığını belirtmiĢtir.  

 
Prof. Dr. M. Ġ. Safa KAPICIOĞLU (Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü) 
 Toplumumuzun yaĢam süresinin artmasıyla birlikte kalp hastalıkları, kanser, trafik 

kazaları ve kanserin çok önemli bir hastalık ve ölüm sebebi olduğunu, eğitiminin korunma, erken 
teĢhis ve tedavi aĢamaları olmak üzere üç boyutlu olduğunu, 

VatandaĢın eğitiminin önemli olduğunu, bu konuda Sağlık Bakanlığına büyük görevler 
düĢtüğünü ve Bakanlık bünyesindeki Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu görevi 
üstlenmiĢ olduğunu ve halkın sağlık eğitimiyle ve sağlık promosyonu projeleriyle bunları 
gerçekleĢtirmeye çalıĢtığını,  

Bu alanda çalıĢan onkoloji profesyonellerinin hekim, hemĢire ve teknik personelden 
oluĢtuğunu ve eğitimin hekimle beraber diğer çalıĢan personeli kapsaması gerektiğini, 

Tıptaki uzmanlık alanları ile ilgili olarak; hemĢirelikte onkoloji hemĢireliğinin baĢlı 
baĢına bir hemĢirelik alanı hâline geldiğini, durumda olduğunu, teknik personel olarak radyasyon 
fizikçilerinin görev aldığını, bir radyoterapi merkezinin ruhsatlandırılabilmesi için radyasyon 
fizikçisinin olması gerektiğini,  

Radyasyon fizikçileri ile ilgili yüksek lisans ve doktora programlarının bulunduğunu, 
YÖK çerçevesinde daha farklı eğitim modellerinin de uygulanabileceğini,  

Hekimlerin bu alandaki bilgi düzeyinin arttırılması için hem lisans hem de lisans üstü 
eğitimde kanser eğitiminin öne çıkarılmasının uygun olacağını düĢündüğünü,  

Hekimlerin uzmanlık alanlarına gelince; Ģu anda ülkemizde doksan dört tane ana ve yan 
dal uzmanlığının mevcut olduğunu, Temmuz 2009‘da yayınlanan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde bu dalların sıralandığını, bu uzmanlık dallarının yarısının ana 
dal, yarısının da yan dal olduğunu, sadece onkolojiyle uğraĢan dalların ise; kadın doğum 
bünyesinde jinekolojik, onkolojik cerrahi, genel cerrahide onkolojik cerrahi, cerrahi onkoloji yan 
dalı, çocukta hematoloji, onkoloji olduğunu, bunun dıĢında tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi 
uzmanlık branĢlarının da mevcut olduğunu, isminde onkoloji olanların doğrudan kanserle ilgili 
olan uzmanlık alanları olduğunu, bunlar dıĢındaki uzmanlık alanlarının pek çoğunun da kendi 
içerisinde zaten kanser eğitimini barındırdığını,  

Tıpta uzmanlık dallarının pek çoğunun da kanserin kendi alanlarıyla ilgili türleriyle 
uğraĢtığını örneğin ortopedinin ortopedik onkoloji alt biriminin bulunduğunu yine göz, beyin 
cerrahisi, kalp damar cerrahisi, cildiye, üroloji, çocuk cerrahisi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, 
plastik cerrahi gibi branĢların doğrudan kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kanser hastalarının 
tedavisiyle uğraĢtığını,  
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Tıpta ve diĢ hekiminde uzmanlık dallarının hazırlandığını, ancak bu uygulamanın 
yürütmesinin durdurulduğunu, ayrıca baĢka uzmanlık dallarının olduğunu, onların da radyoloji, 
patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve genetik olduğunu ve bu dalların özellikle kanser 
hastalıklarının teĢhisinde, takibinde ve araĢtırmalarda çok önemli dallar olduğunu, 

Bu dalların, özellikle radyoloji ve patolojinin kanserin teĢhisinde çok önem arz eden 
dallar olduğunu ve bu dallar içerisinde de özellikle kanserle ilgili hususlar bulunduğunu, 
psikiyatrinin ayrı bir yere konulduğunu ve iĢin psikolojik yönüyle ilgilenen çok önemli bir branĢ 
olduğunu,  

Tıbbi onkolojinin iç hastalıklarına bağlı bir yan dal olduğunu, Ģu anda 400 adet uzmanlık 
belgesi tescil edilmiĢ tıbbi onkoloji uzmanı bulunduğunu, Ģu anda mevcut tıbbi onkolojide 
uzmanlık öğrencisi sayısının 92 olduğunu, Sağlık Bakanlığına bağlı yedi eğitim araĢtırma 
hastanesi ile yirmi üç üniversite tıp fakültelerinde tıbbi onkoloji uzmanlık eğitiminin verildiğini, 
Sağlık Bakanlığına bağlı bu yedi eğitim araĢtırma hastanesinde otuz dokuz tabip ve 
üniversitelerimizde ise kırk yedi tabip bulunduğunu, ayrıca üniversitelerimizde Sağlık Bakanlığı 
adına altı tabibin tıbbi onkoloji alanında uzmanlık eğitimi gördüğünü, uzmanlığın; iç hastalıkları 
dört yıl, tıbbi onkolojide üç yıllık bir eğitim sonunda elde edildiğini ve  zorunlu hizmetin uzmanlık 
alanlarına göre en çok ihtiyaç neredeyse oralara göre kurada belirlenen yerde yapıldığını,  

Radyasyon onkolojisinin, özellikle radyoterapi cihazlarıyla bağlantılı olarak radyoterapi 
tedavisinin verildiği uzmanlık alanı olduğunu ve Ģu anda 408 uzmanlık belgesine sahip hekimin 
bulunduğunu, Sağlık Bakanlığına bağlı beĢ eğitim araĢtırma hastanesinde ve yirmi üç üniversite tıp 
fakültesinde bu eğitimin verildiğini, ayrıca Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Vakıf Gureba‘da da 
radyasyon onkolojisi dalında uzmanlık eğitiminin verildiğini, uzman sayısı açısından Avrupa ile 
karĢılaĢtırıldığında toplam sayı az olmakla beraber, diğer branĢlara göre radyasyon onkoloğunda 
iyi durumda olduğumuzu,  

Ülkemizin, Bölgesi‘nde ve dünyada tıp eğitim ve sağlık hizmeti alanında öne çıkmıĢ 
durumda olduğunu, eğitim almak yurt dıĢından ve bölgemizdeki ülkelerden talepler olduğunu,  

Radyasyon onkolojisi uzmanının radyoterapi cihazıyla bağımlı olması nedeniyle bu 
sistemlere sahip olmayan bir merkez olmadan radyasyon onkoloğu yetiĢtirmek anlamlı 
olmadığından bu merkezlerimizin planlanmasıyla beraber radyasyon onkoloğu sayısının da 
planlanmasının uygun olduğunun düĢünüldüğünü, Sağlık Bakanlığının kanserle ilgili merkezler 
kurmayı planladığı bu kapsamda belirlenecek sayılara göre uzmanların eğitiminin planlanması 
gerektiği, dolayısıyla mevcut cihazlara bakıldığında radyasyon onkologu açısından durumun iyi 
olduğunu, mevcut sıkıntının ise radyasyon fizikçisinden kaynaklandığını ve bu açığın giderilmesi 
gerektiğini,   

Eğitim konusunda Yükseköğretim Kurulumuzla iĢ birliği içerisinde olduklarını ve 
çalıĢmaları yürüttüğünü, Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve DPT‘nin beraber hazırladığı 
bir raporun yakında yayınlanacağını,  

Sayısı az olan uzmanların belli merkezlerde istihdam edilerek hizmetin burada 
yoğunlaĢtırılmasının hem hizmetin kalitesini hem de vatandaĢa ulaĢılabilirliğini artırması 
bakımından önem arz ettiğini, bu konuda Bakanlık Kanser SavaĢ Dairesi ve Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün çalıĢmalarını sürdürüdüğü ifade edilmiĢtir.  

 

07 Temmuz 2010 
 
Kanserle mücadelede cerrahi müdahalenin önemi, Kansere KarĢı Elele  Platformunun 

kanserle mücadeleye iliĢkin önerileri ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara 
değinilmiĢtir. 

 
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL (Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Derneği) 
Son elli yılda bütün geliĢmeler kanserde cerrahinin hâlâ en etkili tedavi yöntemi 

olduğunu kanıtlamıĢ ve medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve cerrahi onkolojinin vazgeçilmez 
disiplinler olarak geliĢtiği vurgulanmıĢtır. 



- 745 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Cerrahi onkolojinin kurumsallaĢmasının yurt dıĢında 70‘ li yıllara dayandığını, ülkemizde 
ise 1983‘de bir yan dal olarak baĢlatıldığını, 1989‘da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Cerrahi 
Onkoloji Bilim Dalı kurulduğunu, ayrıca halen Isparta‘da Süleyman Demirel Üniversitesinde ve 
Van‘da kurulmuĢ bilim dalları olduğu ama Ģu anda iĢlevsiz olduğu vurgulanmıĢtır. ġimdiye kadar 
15 cerrahi onkolog yetiĢtirildiği ifade edilmiĢtir. 

Kanser tedavisinde cerrahların en az iki sene, üç sene kanser cerrahisiyle ilgili bir 
eğitimden geçtikten sonra, kanser tedavisinin evrensel ilkelerini kavrayıp ondan sonra bu ameliyatı 
yapma hakkı kazanırlarsa topluma daha yararlı olacağı iddia edilmiĢtir. Kanser cerrahisi 
konseptinin, ilkelerinin öğrencilere de tıp eğitimlerinde verilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır.  

Mide kanseri açısından Türkiye‘nin Avrupa standartlarına uygun olduğu (100.000‘de 
35), ancak Ankara özelinde kendi araĢtırmalarında daha yüksek oranlarda mide kanseri 
saptadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Terminal dönemdeki hasta bakımının Türkiye‘nin en önemli sorunu olduğunu, evde 
bakım ya da kanserli hastalara bakım yapacak personelin özel olarak yetiĢtirilmesi gerektiği 
vurgulanmıĢtır. Kanserli hastaların bakımında psikoloğa kesin olarak ihtiyaç duyulduğunu ancak 
bu eksikliğin kurumsal olarak kapatılması gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

Dünyada % 80 oranında helikobakter pilori görüldüğünü, Türkiye‘de bu oranın %  60 
olduğu, ancak her hastanın mide kanseri olmayacağını, helikobakter pilori hastalarının % 2‘sinde 
mide kanseri görüleceği belirtilmiĢtir.  

 
Engin ÖZTÜRK (Kansere KarĢı El Ele Platformu Dönem BaĢkanı) 
Kanserle karĢılaĢan hastaların ve yakınlarının bilgisizliklerinin, kanser tedavisinin 

yüksek maliyetinin,kanser hastalarının meslek edinme haklarının sınırlı olmasının, kanser 
hastalarının ağrı kesicilere ulaĢımının zorluğunun, hizmet veren hekim sayısının azlığı yanında 
bazı hekimlerin hasta yaklaĢımında olumsuz tavırlarının, ayrıca tanı ve tedavi aĢamalarında bazen 
aylar süren sıralar verilmesinin ülkemizdeki kanserli hastaların en önemli sorunları olduğu ifade 
edilerek, bu sorunlar aĢağıdaki baĢlıklarda özetlenmiĢtir; 

1) Kanser tedavisindeki erken tanı ve tedavi koĢulları: Kanser konusunda yetiĢmiĢ 
ve değiĢik alanlardan oluĢan multidisipliner ekip, hastaların bilgiye eriĢim ve iletiĢim olanaklarının 
kalitesi ve ulaĢılabilirliği, sorulara dürüst ve özenli cevap alabilme hakkı, hastanın ikinci görüĢ 
alma hakkı, bekleme sırasının en az düzeyde olması, yürütülen klinik bir çalıĢmaya katılabilme 
olanağı, bilinçli tercihlerde bulunabilmeye destek olunması gibi eksikliklerin olduğu; 

2) Bakım kalitesi: Hastalar kendi bakımlarıyla ilgili kararlara doğrudan katılma 
hakkına sahip olmalı, çok sayıda farklı sağlık hizmetinden faydalanabilme (evde bakım, topluma 
yönelik hizmetler), sosyal ve psikolojik hizmetler arasında koordinasyon sağlanması, hasta ve 
yakınlarının ulaĢabilecekleri kaynakların arttırılması, klasik tedaviler yanında tamamlayıcı 
tedavilere entegrasyonda destek sağlanması, özelleĢmiĢ kanser hizmetlerine ulaĢabilme 
imkanlarının arttırılması gerekliliği, 

3) Hastalar ile sağlık çalıĢanları arasındaki iliĢkiler:Konsültasyon ve iletiĢim için 
yeterli zaman ayrılması, hastanın özgür seçim hakkı, tanı, tedavi, bakım ve hastalığın seyri ile ilgili 
bilgilendirilme ya da bilgilendirilmeyi istememe hakkı, uygun bir ortamda bilgi edinme hakkı, 
tedaviye veya tedavi aĢamalarına izin verme ya da vermeme hakkı, kiĢisel tıbbi dokümanlara 
ulaĢım hakkı, gizlilik hakkı, Ģikâyetlerin dinlenmesi ve cevaplandırılması hakkı gibi konuların göz 
ardı edilmemesi gerekliliği, 

4) Hastanın bilgilendirilmesi: TartıĢma ve iletiĢim, yazılı rehberlerin bulunması, 
hastaneler, terminal bakım merkezleri ve hizmetlerle ilgili yazılı rehberlerin bulunmaması, kanser 
ile ilgili bilgilendirme standartlarının bulunması, sağlıkla ilgili derneklerin bilgiye ulaĢmadaki 
rollerinin artırılması gerekliliği; 

5) Hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlanması: Hastalığın her döneminde 
psikolojik desteğe ulaĢabilmek, sağlık çalıĢanlarının, psikolojik destek ve iletiĢimle ilgili 
eğitimlerinin sağlanmasının önemi, 

6) Sosyal Destek ve Maddi Yardımlar 
7) Rehabilitasyon 
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8) Palyatif Tedavi 
9) Hasta Savunuculuğu:Yetkili makamlarda ve hastanelerde hasta derneklerinin 

desteğinin alınması, hasta dernekleri ile paydaĢlar arasında yapıcı diyalogun sağlanması, farklı 
organizasyonlar arasında haberleĢme ağının geliĢtirilmesi, hastaların etkin Ģekilde savunmalarını 
yapabilmeleri için destek ve eğitimin sürekli sağlanması gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

 

06 Ekim 2010 
 
4. Yasama yılında yapılmıĢ olan çalıĢmaların değerlendirildiği ve yeni yasama yılında 

yapılacak çalıĢmaların belirlendiği bu toplantıda genel olarak edinilen bilgiler değerlendirilmiĢtir.                 
 

13 Ekim 2010 
 
Ġthal ürünlerin denetimi ve kanser yapma riski tespit edilen tekstil ürünleri, Kanser 

yapma riski tespit edilen oyuncaklar ve imha prosedürü, kansere neden olan meslek hastalıkları, 
kanser ilaçlarının kullanımında yeni teknikler ve ilaç tasarrufu, elektromanyetik dalgaların 
bölgesel yoğunluğu, bunların ölçülmesi ve kanser hastalığı ile iliĢkisi konularında bilgi alınan bu 
toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 

Bekir ASLANER (DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġthalat Genel Müdürlüğü) 
Ġthal tekstil ve hazır giyim eĢyasında kanserojen boya ve etiket denetimi yapmak 

amacıyla DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġthalat Genel Müdürlüğü tarafından Riske Dayalı Denetim 
Sistemi (RDDS) ile denetimlerin gerçekleĢtirildiğini, bu kapsamda kanserojen boyalara iliĢkin 
denetimler ile etiket denetimlerinin gerçekleĢtirildiğini,  

Ġthalata konu tekstil ve hazır giyim eĢyasının çeĢitliliğinin çok büyük olduğu,  
gümrüklerde bir günde ortalama 2000 ila 3000 adet ithalat beyannamesi kalemi eĢyanın iĢlem 
gördüğü, bir kalem eĢyanın ise yüzlerce çeĢit eĢyayı kapsayabildiği, bu rakam en iyimser tahminle 
ortalama 5 olarak kabul edilir ise dahi günde 15.000 bin çeĢit eĢyanın denetime tabi tutulması 
gerektiği, bir günde 15 bin eĢyanın etkin bir Ģekilde denetlenme maliyetinin  (numune alma ve 
analiz) 1,5 milyon Dolarını geçeceği, bu nedenle denetimler için bu kaynağın kullanılmasının 
kaynağın verimsiz kullanılması anlamına geleceği gibi kaynak temini açısından da imkânsız 
olduğu,  

RDDS kapsamında günlük denetim için kullanılan kaynağın yaklaĢık 5000 Dolar 
civarında olduğu, bu nedenle tüm eĢyanın denetlenmeye çalıĢılması durumunda kaynak yetersizliği 
nedeniyle denetimlerin kalitesinin düĢeceği ve sonuçta hem hiçbir eĢya için etkin bir denetim 
yapılamayacağı, hem de kaynak israf edilmiĢ olacağı,   

Belirtilen nedenlerle riske dayalı denetim sisteminin tercih edildiği ve bu tercihin 
yapılmasında kaynak kullanımında verimlilik sağlaması ve ticaretin akıĢına en az etki yapmasının 
baĢlıca etmenler olduğu, 

Uygulanmakta olan sistem ile gerçek zamanlı olarak ithalat basamağında yapılmakta 
olan çalıĢmaların takip edilebildiği, bu sistemin Sağlık Bakanlığı ve Gümrük MüsteĢarlığının iĢ 
birliği ile yapıldığı,  

Sağlık Bakanlığının eĢyanın toplatılması, imhası için gerekli doneleri DTM‘ye verdiği, 
bu verilerin ― Ġnsan sağlığına zararlıdır‖  tespitinin yapılmasında baz alındığı ve sisteme 
yerleĢtirilmiĢ olan bu bilgilere dayalı olarak denetim sisteminin oluĢturulduğu, veri akıĢının 
Gümrük MüsteĢarlığı tarafından sağlandığı, bilgilerin 30 saniye gecikmeli olarak güncellendiği, 

Sistemde, öncelikle ithalatçılar ve ihracatçılar, tekstil, konfeksiyon sektöründeki 
ithalatçılar ve ihracatçılar için bir veri tabanı oluĢturulduğu ve senede en az bir kez olmak üzere 
verilerin veri tabanına kaydedildiği,  halen 17 binden fazla ihracatçı, 9 binden fazla ithalatçının 
sisteme kaydedilmiĢ durumda olduğu, 

Veri tabanındaki bilgiler ve ithalat baĢvurusu kapsamında risk esaslı olarak fiziki olarak 
denetlenecek ürün sayısının belirlendiği ve numunelerin alınarak analizlerinin yapıldığı ve 
verilerin değerlendirmesi sonucunda ürünün uygun olup olmama durumuna göre sürecin iĢletildiği,  
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Uygun olmayan ürünler için, tespit edilen uygunsuzluğa bağlı olarak; imha veya malın 
iadesinin yapılabildiği,  

Yapılan ilk denetimlerin kamu kaynakları ile gerçekleĢtirildiği, sonraki denetimlere ait 
maliyetin ise ithalatçı tarafından karĢılandığı,    

ifade edilmiĢtir.   
 
Bumin Kaan KÖKTÜRK (DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret ve Standardizasyon 

Genel Müdürlüğü Ġthalat Denetimleri Daire BaĢkanlığı) 
Ġthalatta oyuncaklarla ilgili yapılan denetimlerin AB mevzuatına uyumlaĢtırılmıĢ olan  

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik‘e uygunluğun aranmasından ibaret olduğunu, bu yönetmeliğin 
2002 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandığını, yönetmeliğin ekinde  oyuncakların sahip 
olması gereken temel gerekliliklerin, yani güvenlik Ģartlarının olduğunun CE iĢareti ile 
belgelendirilmiĢ olması gerektiğini,  

CE iĢaretinin alınabilmesi için; üreticilerin yönetmeliğe uygun üretim yapmaları 
gerektiğini ve bu üretimi ya AB tarafından onaylanmıĢ akredite bir kuruluĢtan almıĢ olduğu belge 
ile belgeleyebileceğini ya da ülkemizdeki yetkili test mercine götürerek ürününü test 
ettirebileceğini ve aldığı raporla ürünün güvenli olduğunu belgeleyebileceğini,  

Oyuncağın bir diğer mevzuatı ilgilendirmesi durumunda ise, örneğin sürpriz yumurta 
gibi içerisinde gıda maddesi varsa,  ayrıca gıda güvenliği açısından içindeki gıdanın da test edilmiĢ 
olması gerektiğini,   

Oyuncak Yönetmeliği kapsamında, yönetmelikte belirtilmemekle beraber fitalatlarla 
ilgili oranlara da bakıldığını, yönetmeliğe uygunluk denetimlerinin Bölge Müdürlüklerine bağlı dıĢ 
ticarette standardizasyon denetmenleri tarafından yapıldığını,  ürünlerin önce belge kontrolüne tabi 
tutulduğunu, bu kontrollerde mevzuata uygun üretilme durumuna ait test raporlarının istendiğini, 
belgelerde bir eksik yoksa ve bu oyuncak daha önce gelmemiĢse Riske Dayalı Denetim Sistemi 
kapsamında iĢleme tabi tutulduğunu, eğer oyuncak daha önce gelmiĢ, bilinen, güvenilir bir 
oyuncak ise ileri denetimlere ihtiyaç olmadığı kararına varması durumunda ilgili denetmenin belge 
üzerinden oyuncağın ithaline uygunluk verebildiğini, 

Belgelerde eksiklik, gariplik veya ithalatçıda ya da geldiği ülkede birtakım Ģüpheler söz 
konusu olduğu durumlarda gümrükte oyuncaktan numune alınarak inceleme yapıldığını, bu 
kapsamda, öncelikle yönetmeliğin öngördüğü iĢaretlerin arandığını, gerekirse oyuncağın fiziki 
muayeneye tabi tutulduğunu, gerekirse laboratuvara tekrar teste gönderildiğini,  

Sadece uygun bulunan ürünün ithalatına izin verildiğini, uygun bulunmazsa ülkeye 
giriĢine izin verilmediğini, üründe tali kusurların olması durumunda, örneğin oyuncak üç yaĢından 
küçük çocukların kullanması için uygun değil ama bu yönde üzerinde bir iĢaretleme yok, bu 
durumda iĢaretlemeler tamamlanarak ithaline izin verilebildiğini,  

Bu alandaki denetimlerin baĢladığı 2005 yılından bu yana yaklaĢık 28 bin ithal partisinin 
denetlendiğini ve 854 parti çeĢitli nedenlerle ithali uygun görülmeyerek ithaline izin verilmediğini 
ifade etmiĢtir.  

 
Dr. Hınç YILMAZ (Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi)  
Meslek hastalıklarının etken maruziyet iliĢkisine bağlı geliĢen hastalıklar olduğunu, 

etken maruziyet iliĢkisinin kesilmesine bağlı olarak da iyileĢmenin hızla kendini gösterdiğini, 
bunun için belki hekim, hastane, ilaç, hemĢire gibi sağlık profesyonellerine ihtiyaç olmadan 
iyileĢme görülebileceğini, ancak mesleki kanserler ve silikozis için böyle bir durumun 
olamayacağını,  kot kumlamada 3 ay çalıĢıp 3 yıl sonra ölen hastaların bulunduğunu,  

Mesleki kanserlerin Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansına göre bir sınıflandırmasının 
olduğunu, bu sınıflamaya göre kanserojen olarak bilinen ya da olası 150 kimyasal ya da biyolojik 
ajanın tanımlandığını, sanayide kullanılan kimyasalların bir görüĢe göre 100 bin, bir diğer görüĢe 
göre 330 bin olduğu, bütün ölümlerin % 1‘ inin, kanserden ölümlerin ise %  6-10‘unun mesleki 
kanserler olduğunun değiĢik araĢtırmalarla ortaya konulduğunu,  

Akciğer kanserinin birinci sırada olduğunu, bunun mesane kanseri, malign mezotelyoma, 
lösemiler gibi sıklığına göre sıralandığını,  
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Asıl hedefin tıp eğitiminde meslek hastalığı baĢta olmak üzere mesleki kanserlerin 
mutlaka üzerine gidilmesi ve bu konuda tedbirlerin alınması olması gerektiğini, iĢ sağlığı ve 
güvenliği içerisinde bazı hatalı uygulamaların olduğunu ve bu alanda mevzuat sıkıntılarının 
bulunduğunu, bunların birinin iĢverenden maaĢ alan iĢ yeri hekimliği sistemi olduğunu, 

Dünyada çok çeĢitli çalıĢmalar veya uygulamalar olduğunu, ancak uluslararası çalıĢma 
örgütüyle yapılan sözleĢmelerde de herhangi bir uygulamanın tarif edilmediğini, sadece iĢ 
sağlığının yükünün iĢçiye yıkılmaması gerektiğinin söylendiğini, ülkemizde de uygulanan bu 
Ģekilde olduğunu, 

Ülkemizde konuyla ilgili çok sayıda kanun, yönetmelik, genelge olduğunu, yaĢanan 
eksikliğin nedeninin bu mevzuatı uygulayacak dinamiklerin olmayıĢı olduğunu, bu kapsamda iĢ 
yerine giren bir maddenin Malzeme Güvenlik Formu ile bu madde kanserojen midir, bu madde 
herhangi bir son organ hasarı oluĢturuyor mu ve benzeri bilgilerin kayıt altına alındığını, ve  bu 
formun iĢ yerine gelen bütün malzemeler üzerinde bulundurulması gerektiğini ve buna yönelik iĢ 
yeri hekimlerimizin alması gereken tedbirlerin kolay olmakla birlikte bu dinamiklerin aktif 
çalıĢmaması sebebiyle yaĢanan mesleki kanser sıkıntılarının devam ettiğini,   

Meslek hastalıkları hastanelerinin enstitü mantığında çalıĢması için gerekli altyapının 
sağlanması konusunda çalıĢmaların baĢlatıldığını ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde de çalıĢan sağlığı ile ilgili daire baĢkanlığı düzeyinde bir birimin oluĢturulmasının 
planlandığını,    

Dünyada meslek hastalığı olarak her bin iĢçide yılda 4-12 yeni meslek hastalığı 
vakasının tanımlandığını, ülkemizdeki yakalanma oranının ise 100 binde 6‘ lar seviyesinde 
olduğunu ve meslek hastalıklarının ülkemizde 100 kat az yakalanabildiğini, bu nedenle de 
mevzuatta bazı değiĢiklikler yapılması gerektiğini, iĢ yeri hekimliği sisteminin baĢtan sona 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının bu görevin kamu marifetiyle 
yapılmasının yollarını aradığını ve devletin gücünü hisseden, iĢ garantisi problemi yaĢamayan iĢ 
yeri hekimliği sisteminin iĢ yerlerine yerleĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.  

 
Ecz. Ahmet Sami BOġNAK (Gaziantep Üniversitesi)  
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde onkoloji hastanesinde kemoterapi 

ilaçlarının hazırlanmasıyla ilgili olarak komple bir çözüm sistemi oluĢturduklarını, bu sistem 
içerisinde birinci ayağın vatandaĢla ilgili olan kısmı olduğu ve diğer ayağının da devletle olan 
kısmı olduğunu,  

Kanser hastası çok ajite vaziyette geldiği için bulunduğu ortamda rahatlatılmak istediği, 
hekim, eczacı ve hemĢire veya gerektiğinde diyetisyenden aldığı hizmete güven duymak ve eĢit 
hizmete ulaĢmak istediğini, 

Devletin  öz varlıklarının mümkün olduğunca yurt dıĢına çıkmasını istemediğini, klinikte 
çalıĢan insana verdiği imkânın düzgün, temiz ve suiistimal edilmeden kullanılmasını istediğini,   

Merkezlerinin bu noktaların esas alınmasıyla oluĢturulduğunu, hastaların hastaneye 
geldikten ve hekime müracaattan sonraki basamaktaki bütün iĢlemlerin dijital olarak takip 
edilmesinin yanında, ilacın hazırlanmasından hastanın damarına ilaç gidecek seviyeye gelene 
kadar ve daha sonra da randevusunu alıp gideceği döneme kadar hastanın tamamen oturduğunu, 
yani hastanın gezmesi, klinik içerisinde dolaĢması, evrak takip etmesi, hekimin sırada beklemesi, 
kapıda kuyruk olması, benim ilacım bu mu diye sorması, hemĢireyi çağırması, ilacı, solüsyonu 
bittiğinde hemĢireyi bir yerlerden getirtmesine gerek kalmadığını,  

Üniversitede ayaktan kemoterapi adı verilen üniteler bulunduğunu, ilaç hazırlama 
ünitelerinin ayrı ve özel iki bölme olarak planlandığını, yapılan tüm iĢlemlerin makineyle kontrol 
edilebildiğini, sistemin geriye dönük olarak iki sene öncesine gidebildiğini ve hangi hastaya, hangi 
ilacın, hangi marka ilaçtan hazırlandığına dair, hatta onu hazırlayan teknisyenin kim olduğuna dair 
tüm bilgilerin izlenebildiğini,  

Hastanede yatan hasta bölümünde eriĢkinler ve pediatrik kısımlar bulunduğunu, 
pediatrik onkoloji hastasının çok fazla olduğunu, eczacılık hizmetleri açısından esasında en büyük 
riski bu hastaların oluĢturduğunu, bir eriĢkin hastaya verilmesi gereken 100 mililitrelik bir 
kemoterapik ajanı bir kezde verirken, pediatrik hastaya yirmi dört saate yayarak çok yavaĢ 
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dozlarda vermek zorunda kalındığını, ve hazırlanan miktarların düĢük miktarlar olması nedeniyle 
çok hassas olunması gerektiğini,  

Hekimin hastanın o gün kemoterapi almasının uygun olmadığını düĢündüğü durumlarda 
hastanın kan değerlerinin ölçüldüğünü ve bu ölçümlerin dijital olarak takip edildiğini, hastanın tek 
hareket ettiği aĢamanın bu aĢama olduğunu ve sonrasında yine oturduğunu, hekimin kemoterapi 
almasını onaylamasını takiben kemoterapi için kendi kontrollerine girdiğini,  

Sistemin iĢlerliğinin bir yazılımla sağlandığını, bütün kemoterapi ilaçlarının hastanenin 
eczanesinde bulundurulduğunu, bu ilaçların 42 etken maddesinin Türkiye‘de olduğunu, 10-12 
tanesinin de yurt dıĢından Sağlık Bakanlığı tarafından getirildiğini, henüz ruhsat almayan ilaçların 
da olduğunu,  42 ilacın tamamının hastane bünyesinde bulunduğunu ve on iki ay boyunca 
kullanılabilecek Ģekilde stokların takip edildiğini,  

Avrupa Birliğinin 2002‘de yapmıĢ olduğu bir çalıĢmaya göre; Fransa‘da, % 46 oranında 
yanlıĢ hastaya yanlıĢ ilaç, yanlıĢ dozda gittiğine dair, kümülatif olarak yaptığı bir yayın olduğunu, 
bu tür bir yanlıĢlığın azaltılabilmesi amacıyla kurdukları sistemde hastanın protokol numarası, 
hasta adı ve diğer bilgilerinin iĢlendiğini, özel kodlamalarla hastaların takip edildiğini, sistemde 
her aĢamanın sistematik olarak otomasyon sistemi ile yönetildiğini ve çalıĢanların belirlenen 
kuralarla göre iĢlemleri gerçekleĢtirdiğini,  

Ünitelerinin, Avrupa Onkoloji Eczacılar Derneği tarafından Avrupa içerisinde klinik 
uygulamaları en iyi yapan ünite seçildiğini, yine Avrupa‘nın Quality Standart For Oncology 
Pharmacy de buradaki sistemin ileri bir sistem olduğunu belirttiğini,  

Ġlaç hazırlama ünitesine giriĢte iki haznenin bulunduğunu, ön kabinin giyinme kısmı 
olduğunu ve pozitif basınçta olduğunu, içeri giren Ģahsın havayla yıkandığını ve sonrasında negatif 
basınçlı alana geçtiğini, bu iĢte hijyenin oldukça önemli olduğunu, çalıĢma alanına sadece çalıĢan 
personel, idareci ve eczacının girebildiğini, bu alanda özel kıyafetlerin kullanıldığını,  

Ġlacı hazırlayan personeli mesleki maruziyetten korumak üzere gerekli tedbirlerin 
alındığını ama esas sistemin hastaya doğru ilacın doğru zamanda, doğru Ģekilde verilmesini 
sağlamak üzerine kurulu olduğunu,  

Uygulamanın hemĢireler vasıtasıyla yapıldığını, uygulamada pompa yönteminin 
kullanıldığını ve bu yolla hemĢirenin de korunduğunu, hastanın bir saatin üzerinde kemoterapi 
alması söz konusuysa tuvalet ihtiyacının olabildiği ve kullandıkları sistemle tüm risklerin en aza 
indirildiğini, Üniversitelerinin onkoloji bölümünde 70 yataklarının olduğunu, pediatrik olanda da 
20 yataklarının bulunduğunu, ayaktan kemoterapide de 45 tane koltuklarının bulunduğunu ve her 
bir koltuğun günde üç kez dolduğunu belirterek Üniversitelerinde yapılmakta olan uygulamalar 
hakkında resimlerle detay bilgileri aktarmıĢtır.  

 
Mehmet BAYRAMOĞLU (TEMKODER BaĢkanı)  
TEMKODER olarak çıkıĢ noktalarının insan sağlığı açısından elektromanyetik kirliliğin 

önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken düzenlemeler olduğunu ve bu 
konuda biri Çevre Bakanlığı, diğeri Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından yapılmıĢ 
düzenlemeler olmak üzere iki düzenlemenin bulunduğunu,  

Yönetmeliklerde tespit ettikleri en büyük eksikliğin elektromanyetik kirliliği ölçecek 
kiĢilerin eğitimli olmayıĢları ile ilgili olduğunu, 2001 yılından beri Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim 
Kurumu tarafından yetkilendirilmiĢ firmaların bu iĢleri yürüttüğünü, ölçümde yetkilendirilmiĢ 
kiĢilerin elektrik, elektronik bölümü lise veya meslek yüksekokulu mezunları olduğunu ve bu 
okullarda elektromanyetik kirliliğin ölçümü konusunda herhangi bir ders olmadığı için cihazlarla 
ölçümlerin tekniğine uygun yapılmadığı kanaatinde olduklarını,  

Millî Eğitim Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ĠletiĢim Kurumuyla yapılan çalıĢma 
kapsamında çalıĢacak kiĢilerin eğitimi ve sertifikasyonunun gündeme geleceğini,  

Bu alandaki limitlerin Telekomünikasyon Kurumunun ve Çevre Bakanlığının yayınlamıĢ 
olduğu yönetmeliklerde belirlendiğini, bazı limitlerin Avrupa‘daki bazı ülkelerle örtüĢse dahi bazı 
ülkelerle aramızda farklar bulunduğunu, örneğin Ġsviçre, Rusya, Çin, Lüksemburg ile çok ciddi 
farklar bulunduğunu, bu ülkelerin çok düĢük limit değerleri uyguladıklarını,  
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Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunun yakın bir tarihte ölçümlerin % 90‘ ının 
3v/m‘nin altında olduğu Ģeklinde bir açıklamasının olduğunu, ancak bir cihaz için 3v/m toplamda 
6v/m gibi bir limit değerinin belirlenmesini arzu ettiklerini,  

Ġnsan vücudu bütün cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgalardan aynı derecede 
etkileneceğini, televizyondan yayılan 7 v/m, GSM‘den yayılan 10 v/m, daha yüksek frekanslarda 
olanlara daha yüksek limit değerler uygulandığını, yukarıda sayılan ülkelerin uygulamasında 
olduğu gibi frekanslardan ve cihazlardan bağımsız limit değerlerinin belirlenmesi gerektiğini,  

Ölçüm yetki belgesi verilen kurum ve kuruluĢlarda bağımsız olmasının önemli olduğunu, 
ancak bu tür ölçümlerin ya kendi cihazlarının ölçümü yada bakım onarım yapılan cihazların 
ölçümü yolu ile yapıldığını,  

2001 yılında yayınlanan yönetmelikte ölçümde yetkili firmaların tüm bandı kapsayacak 
Ģekilde ölçüm cihazlarına sahip olma Ģartı aranırken 2009 yılında yayınlanan yönetmelikte bu 
Ģartın değiĢtirildiğini ve yetkilendirmenin istenilen frekansa göre yapılmasının sağlandığı, bu 
uygulamanın sakıncalı olduğu, belli bir frekansın üzerindeki değerlerin ölçülemediğini ve bu 
hususun bir problem olduğunu, 

TEMKODER olarak, yetki alacak kiĢilerin 2001‘de yayınlanan yönetmelikdeki gibi tüm 
bandı kapsayan cihazları haiz olmasının gerekli olduğunu, aksi taktirde tek taraflı ölçümün gerçek 
durumu yansıtamayacağını,  

Yönetmeliklerde iĢyerlerinde çalıĢanların iĢ ortamında, tıbbi bakım görmekte olan 
hastaların hastane ortamında ve askerî faaliyetlere bağlı olarak askerî alanlardaki askerlerin maruz 
kaldıkları elektromanyetik alanların kapsam dıĢı olarak belirlendiğini ve dernek olarak özellikle iĢ 
ortamları ile ilgili istisnai duruma itiraz ettiklerini, 

Dikmen tepesinde, televizyon vericilerine yakın bölgede ölçümler yaptıklarını, 37 ile 40 
v/m arasında değerler elde ettiklerini, yerleĢim yerleri için de limitlerin oluĢturulması ve düzenli 
olarak bağımsız kurumlar tarafından ölçümlerin gerçekleĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

 
20 Ekim 2010   

 
Kanser ilacı satıĢ miktarları, maliyetleri, satıĢ bedelleri, temininde yaĢanan sorunlar, 

kanser ilaçlarının ruhsatlandırılmasında karĢılaĢılan güçlükler ile kanser ilacı tüketim miktarları ve 
bu ilaçların geri ödemeleri ile ilgili sorunlar hakkında bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara 
değinilmiĢtir. 

Süha TAġPOLATOĞLU (ROCHE Ġlaç Firması Genel Müdürü)  
Sunumuna ilaçta ARGE (AraĢtırma-GeliĢtirme) konusu ile baĢlayan konuĢmacı 

tarafından, ilaç sektörünün dünyadaki bütün sektörler içinde ARGE‘ye en fazla pay ayıran sektör 
olduğu, 

YaklaĢık toplam cirosunun % 16,5‘ ini ARGE‘ye harcadığı ifade edilmiĢtir. Buna en 
yakın araĢtırma geliĢtirme harcaması yapan sektörün yazılım sektörü olduğu, onunda % 10‘un 
altında gerçekleĢtiği, dolayısıyla ilaçtaki araĢtırma geliĢtirmenin önemini gösteren bir veri olarak 
karĢımıza çıktığı belirtilmiĢtir. ġu anda dünyada araĢtırma geliĢtirme için harcanan paranın da 
neredeyse yarıya yakınının kanserle ilgili araĢtırmalara gitmekte olduğu, bütün ilaç sektöründe en 
önemli araĢtırma geliĢtirmeye en çok kaynak ayrılan konunun kanser ilaçları olduğu 
vurgulanmıĢtır. Ayrıca, yaklaĢık 10 bin molekülün araĢtırılmasıyla baĢlayan ilaç ARGE yolculuğu 
sonunda yalnızca bir tane molekülün onaylı hâle gelerek elimize ilaç olarak geçtiğine ve bununda 
ilaçta ARGE‘nin ne kadar zorlu bur süreç olduğunu gösterdiğine değinilmiĢtir.  

Türkiye‘de kanserin yeri konusunda aĢağıdaki veriler sunulmuĢtur: 
- Türkiye‘de kanser insidansı yaklaĢık 229/100.000 
- Her yıl 160.000 yeni kanser vakası teĢhisi konulurken, yaklaĢık 100.000 kiĢi de 

bu hastalıktan yaĢamını yitirmektedir. 
- Türkiye‘deki kanser insidansı, Avrupa Birliği ülkelerinin yarısıdır; aradaki 

farkın önemli bir nedeni nüfusun yaĢ dağılımıdır. 
Türkiye‘de sağlık ve kanser harcamaları konusunda ise aĢağıdaki veriler sunulmuĢtur: 
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- KiĢi baĢı sağlık harcaması: Dolarolar 767 (OECD ortalaması: Dolarolar 3.060) 
- Sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı: %  6,0 (OECD ortalaması: %  9,0) 
- Kanser harcamalarının toplam sağlık harcamalarındaki payı: %  6 
- Kanser tedavisinin doğrudan maliyeti (toplam): Dolarolar 2,4 milyar 
Türkiye‘deki medikal onkolog ve hematolog sayısının azlığının yanısıra dağılımında da 

ciddi bir problem olduğuna değinilmiĢtir. 
Türkiye‘de kanser ilaçları için ilaca eriĢimin baĢvuru tarihinden itibaren üç dört yılı 

bulabildiği ifade edilerek bunun nedenleri üzerinde durulmuĢtur. Bunlardan ilkinin, Sağlık 
Bakanlığı ruhsatlamasında meydana gelen gecikmeler olduğu söylenerek, 210 günde ilaçların 
ruhsatlanması beklenirken, bu sürenin kanser ürünleri için yaklaĢık 448 gün gibi gerçekleĢtiği 
ifade edilmiĢtir. Bu sürenin, son dönemde uygulanmaya baĢlanan Ġyi Üretim Uygulamaları (GMP 
uygulamaları) nedeniyle altı ay ile on iki ay arasında daha da uzadığı belirtilmiĢtir. Sektör olarak 
Ġyi Üretim Uygulamalarını kesinlikle yapılması gereken, alınması gereken bir önlem olarak 
gördükleri, bununla beraber hastaların ilaca eriĢimini hızlandırmak açısından sürenin 
kısaltılabilmesi konusunda iyileĢmeye ihtiyaç olduğunu düĢündükleri ifade edilmiĢtir.  

Kanser ilaçlarına eriĢim süresinin uzamasında ikinci nedenin ise, ruhsatı kesilen ilaçların         
-onkoloji ilaçları- geri ödeme listesine girmek için yaklaĢık bir yıllık bir süre geçirmesi olduğu 
söylenerek, bütün bunların toplamında Türkiye‘de baĢvurduktan sonra hastanın bir onkoloji ilacına 
eriĢiminin üç-dört yıl arasında bir süre aldığı belirtilmiĢ ve kanser ilaçlarının Türkiye‘de pazara 
verilmesinin, Avrupa Birliği‘ndeki birçok ülkeden sonra gerçekleĢmekte olduğuna vurgu yapılmıĢtır. 

Bunların yanında, Türkiye‘de ilaçların kullanımı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında kiĢi 
baĢına kullanılan kanser ilaçları (eski-yeni değiĢik endikasyonlarda kullanılan birçok ilaçta) 
miktarının daha az olduğu ifade edilmiĢtir. 

ÇeĢitli tümör tiplerinde son on yılda tedaviye bağlı olarak sağ kalım sürelerinin ne kadar 
değiĢtiğini 2000 yılı ile 2010 yılını karĢılaĢtırarak veren tablo yorumlanarak, kanser tedavisindeki 
geliĢmeler sayesinde hastaların sağ kalımında ciddi iyileĢmeler olduğu beyan edilmiĢtir. Artık bazı 
hastalıkların (lenfoma ya da meme kanseri gibi hastalıkların) erken teĢhis edildiğinde tedaviler 
sayesinde artık kronik hastalıklar sınıfına geçmeye baĢladığı belirtilmiĢtir. 

Sağ kalım süreleriyle ilgili kıyaslama yapıldığında, Türkiye‘nin henüz yaĢam sürelerini 
Avrupa ülkelerinde olduğu kadar uzatamadığının görüldüğü üzerinde durulmuĢtur. 

KonuĢmacı, genel olarak sağlık sistemi ve kanserle ilgili reformları özetle aĢağıdaki 
Ģekilde sıralamıĢtır: 

- Türkiye‘de son dönemde sağlık sistemindeki değiĢiklikler nedeniyle hastaların 
ilaca eriĢiminde bir iyileĢme olduğu, daha fazla ilaca eriĢebildikleri, eĢit anlamda eriĢebildikleri 
yönünde bir iyileĢme olduğu.  

- Türkiye‘de erken tanı ve tedaviyle ilgili bir Ulusal Kanser Kontrol Programı bulunması.  
- Ġlaca eriĢimle ilgili sıkıntıların giderilmesi anlamında Sağlık Bakanlığından ve 

Sosyal Güvenlik Kurumundan çok olumlu yaklaĢımlar. Bu süreçlerin kısaltılması, daha Ģeffaf bir 
metotla ilaçların ruhsatlandırılıp geri ödemeye alınması ve bunu yaparken elbette iĢin 
ekonomisinin de düĢünülmesi.  

AĠFD‘nin konu hakkındaki önerileri Ģu Ģekilde aktarılmıĢtır: 
1. Kanser epidemiyolojisi bi lgilerinin güncelliğinin sağlanması, ulusal kanser 

politikalarının etkili olarak sürdürülmesi, 
2. Kanser bilinçlendirme kampanyalarının sürekliliğinin sağlanarak yaygınlaĢtırılması, 
3. Erken tanı programlarının oluĢturularak Aile Hekimliği Sistemine dâhil edilmesi, 
4. Aile Hekimliği ile KETEM iĢ birliğinin desteklenmesi, 
5. KiĢi baĢına düĢen ilgili uzman sayısının artırılması, 
6. Kanser ilaçlarına eriĢiminin AB ve ABD ile eĢ zamanlı hale getirilmesi, 
- GMP denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi, 
- Ruhsatlandırma için tanımlanmıĢ olan 210 günlük resmi süreye uyulması, 
- Geri ödeme sürecinin hızlandırılması, 
- Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. 
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Klinik çalıĢmalar yönetmeliğinin, sağlıklı bir yönetmeliğin olması ve bu konunun bir 
politika hâlinde üstüne gidilmesi hâlinde Türkiye‘de ilaçlara erken eriĢim ve birçok hastanın tedavi 
edilmesi konusunda yol alınabileceğine endüstri olarak inandıkları ve bu konuda da üstlerine 
düĢen konularda yardımcı olmaya hazır oldukları ifade edilmiĢtir.  

Türkiye‘ye çok daha fazla ARGE yatırımı gelebileceği üzerinde durularak, sektör olarak 
bunun arkasında olunduğu ifade edilmiĢtir. Ancak, yeni ilaç geliĢtirmede ARGE‘nin en önemli 
bacağından bir tanesi olan klinik çalıĢmalar yapılabilmesi için bir kanuni düzenlemenin 
gerçekleĢmesi gerektiği ve bunun için de Meclisin desteğini bekledikleri belirtilmiĢtir. 

 
Dr. Hasan ÇAĞIL (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) 
Kurum olarak ciddi bir elektronik sisteme giriĢ hazırlıkları olduğunu, bunun çok büyük 

ihtimalle sadece ilaç için değil, hem tıbbi malzemeler için hem de hizmetler için, sisteme giriĢ 
yönünde bu senenin sonunda tamamen aktif hâle getirebileceği düĢünülen bir çalıĢma olduğundan 
bahsedilmiĢtir. Tedarikçi olarak veya hizmet sunucu olarak kullanıcıların hepsine kendilerine ait 
Ģifreler vererek elektronik ortamda müracaatlarının sağlanacağı eklenmiĢtir.  

Ġlaçların geri ödeme listesine alınmasındaki gecikmeler ve bu konuda sürdürülen 
faaliyetler hakkında Ģu açıklama yapılmıĢtır: ―Türkiye‘de farmaekonomik maliyetler, analizler 
dendiği zaman, böyle bir yapının henüz geliĢmemiĢ olduğu ortadadır. Türkiye‘de farmaekonomik 
analiz yapabilecek toplam 10-15 tane insan varsa bu 10-15 insanın hepsi de kamuda değil sektörde 
çalıĢmaktadır. Kamu olarak, bir kere bu analizleri yapabilecek bir kapasite bulunmamaktadır, 
sürekli eğitimlerle geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Ama iĢin diğer tarafına da bakınca, esasında 
sektörde de olsa belirli bir analiz yapılmıĢ olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ruhsat verdikten sonra, 
ilacın etkinliğini, güvenliğini sorgulamaya gerek kalmamaktadır. Ama o tedavinin diğer tedavi 
metotlarına üstünlüğü açısından ödeyici sistem olarak avantajların takip edebileceği, kontrol 
edebilecek bir yapı geliĢtirmeye çalıĢılmaktadır. Bunun ise bir kısmı elektronik ortamda, bir kısmı 
ise eldeki kapasiteleri kullanarak dosya üzerinde tamamlanmaya çalıĢılmaktadır. Büyük bir 
ihtimalle yıl sonundan sonra, sisteme müracaatlar tamamen elektronik ortamda kabul edilmeye 
baĢlanacaktır. O ortamda kabul etmeye baĢladığında, sisteme giriĢ için müracaat eden tedarikçiler 
veya hizmet sunucuları geri ödenmesini talep ettikleri hizmetin, malzemenin veya ilacın sistem 
içerisindeki frekansından, Kurumun ağırlıklı ortalamasıyla alıĢ maliyetinden, alıĢ fiyatından, 
kendileri hangi rakamlarla girdikleri takdirde iĢlemlerinin hızlı olacağına kadar birçok bilgiyi 
kendilerinin de görecekleri bir sistem çalıĢması bulunmaktadır.‖  

YetiĢmiĢ olan insanın ülkenin sınırları içerisinde kaldıktan sonra (kamuda , özel sektörde 
ya da evinde oturup çalıĢsa) bu kapasiteden hangi noktada, ne Ģekilde faydalanma yolu 
bulunabiliyorsa o Ģekilde faydalanmanın devletin sorumluluğunda olduğu ifade edilmiĢtir.  

2009 yılının sonundan itibaren MEDULA Sistemi, hastane sistemi, hastanelerden kayıt 
yapan ve eczanelerde kayıt yapan sistemlerde sağlık hizmetlerinin altında imzası olan doktorların 
tanıtılmasının istendiği, en son 1 Ekim 2010 tarihi itibarıyla da hekim sistemde tanıtılmamıĢsa 
reçetesinin ödenmeyeceğinin ve onun yapmıĢ olduğu hizmet bedelinin ödemeyeceğinin 
duyurulduğundan bahsedilerek, Ģu anda da artık her türlü hizmetin ve reçetenin karĢılığında onu 
yazan hekimin sistemde elektronik olarak görülebildiği ifade edilmiĢtir. 

Ayrıca, konuĢmacı Aile Hekimliği Sistemi‘nin bire bir belirli popülasyonun hekimler 
tarafından takibini öngördüğü, aile hekimlerinin bazı erken taramaları kendi popülasyonlarında, 
belirli yaĢ aralıklarında yapmalarını zorunlu hâle getirmeyi düĢündüklerini ve sistemin koruyucu 
sağlık açısından, gelecekteki bu büyük tehlikeler açısından büyük bir Ģans olduğunu 
düĢündüklerini belirtmiĢtir. 

 
02 Aralık 2010   

 
Komisyon çalıĢmalarının değerlendirildiği ve taslak Raporun görüĢüldüğü bu toplantıda 

genel olarak Rapora son Ģekli verilmiĢtir. 
 


