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EKİM 2014; MEME KANSERİ KONUSUNDA BİLİNÇLEN(DİR)ME AYI  
 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada meme kanseri konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla Ekim Ayı, 
“Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” olarak belirlenmiştir.1 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kanserle 
Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından 2004 yılından itibaren Ekim ayında “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” 
etkinlikleri düzenlenmektedir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yayımlanan Globocan 
2012 verilerine göre Türkiye’de ve dünyada (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde) kadınlar arasında en sık 
görülen kanser türü meme kanseridir.2 Düşük ve orta gelirli ülkelerde beklenen yaşam sürelerinin uzaması, 
kentleşmede artış ve batılı yaşam tarzının benimsenmesi nedeniyle son yıllarda meme kanseri görülme 
sıklığı artmaya başlamıştır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 2014 yılında yayımladığı raporunda 
özellikle meme kanserindeki keskin yükselişe dikkat çekmektedir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansına 
kayıtlı ülkelerde 2012 yılında 1,7 milyon kadına meme kanseri tanısı konmuş, meme kanseri tüm kanserlerin 
%11,9’unu oluşturmuştur. Aynı veriler 2012’de 2008 yılına göre meme kanseri sıklığının %20 arttığını 
göstermektedir. 2012’de meme kanserinden ölümler 2008 yılına göre %14 artmıştır; bu ölümler tüm 
ölümlerin 8’de 1’ini oluşturmaktadır.3 
 
Türkiye’de meme kanserinin yaşa göre standardize hızı yüz binde 40,6’dır. Yaş dağılımı incelendiğinde 
vakaların %42,5’inin 15-49 yaşları arasında olduğu görülmektedir. Türkiye’de meme kanserinin yaşa göre 
standardize ölüm hızı ise yüzbinde 9,7 olarak belirlenmiştir.2,4,5  
 
Ortalama riske sahip bir kadın için yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riski %7,8 ve ölüm riski de 
%2,3’dür.5 Risk faktörleri arasında artan yaş, ailede meme kanseri öyküsü, erken ilk adet yaşı, geç 
menopoz, doğum yapmamış olma, çocuk emzirmeme, obezite, alkol tüketimi bulunmaktadır. Sağlıklı 
beslenme, düzenli egzersiz gibi sağlıklı yaşam davranışları riski azaltmada etkili olabilir. Ancak hastalığın 
erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını 
azaltmada en etkili yöntemlerdir.  
 
Türkiye’de kanserle savaş konusunda çalışmalar yürüten başlıca iki kurum kanserle savaş hizmetlerini 
planlayan, organize eden, yurt çapında kanserle ilgili her türlü istatistiksel bilgileri toplayan ve bu bilgiler 
ışığında alınması gereken önlemleri saptayıp uygulayan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire 
Başkanlığı ve KETEM’lerdir (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Tedavi Merkezi).5,6 Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu bünyesinde 81 ilde kurulan KETEM’ler toplumda taramanın önemi hakkında farkındalığı arttırmak, 
eğitim faaliyetleri düzenlemek yanında oluşturduğu merkezler sayesinde de toplum tabanlı tarama 
programları yürütmektedir. KETEM’lerde serviks (rahim ağzı) ve meme kanserleri için yürütülen taramalar 
çeşitli yöntemlerle (mektup, telefon vb.) kadınlar davet edilerek gerekli muayene ve testlerin yapılması 
şeklinde sürdürülmektedir. KETEM’ler sayesinde Türkiye’de 2012 yılı ile kıyaslandığında 2013 yılında 
meme kanseri taramaları %9 artış göstermiştir.6 

 
Erken tanı konması meme kanserinde tedavinin başarısını ve hayatta kalma şansını arttırır. Erken tanıda 
en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Her kadının 20 yaşından sonra her ay memelerini 
kendi kendine muayene etmesi gereklidir. Menopoz öncesi dönemde adetin başlangıcından sonraki 7-10. 
günlerde, menopoz sonrası dönemde ise her ayın aynı gününde muayene yapılmalıdır. Meme dokusu 
içerisinde herhangi bir şüpheli kitle ele gelirse vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Yirmi yaşından 
sonra iki yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor muayenesi yaptırılmalıdır. Birinci derece 
akrabalarında meme kanseri olan kadınlar 40 yaşından itibaren, yoksa 50 yaşından sonra iki yılda bir 
mamografi çektirmelidir. Bu şekilde takip edilen kadınlarda kanserin çok erken dönemlerde yakalanabildiği 
ve meme kanserine bağlı ölümlerde %30 azalma sağlandığı saptanmıştır. 5 

 

“Erken teşhis hayat kurtarır!” 
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