Sayın Uluslararası Kanser Örgütü Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Türkiye
Büyükelçisi Ahmet Üzümcü, Sayın Slovenya Büyükelçisi, Sayın Slovenya Sağlık Bakanı,
Değerli UICC üyeleri, Sayın Konuklar,
Bu anın çok özel bir an olduğunu ifade etmek isterim. Bu ödüle katkıda bulunan Türk Kanser
Araştırma ve Savaş Kurumunun Yönetim Kurulu üyelerine, üyelerine, gönüllülerine, hasta
destek grubununa ve katkısı bulunan herkese teşekkür ederim.
Bu büyük onurdan dolayı, UICC camiasına, yönetim kurulu üyelerine, ödül komitesine,
Bayan Mortara ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Tüm UICC üyesi örgütlere, bu gece bu ödül
törenini onurlandırarak bu güzel anı paylaşan sizlere, teşekkür ederim. Bu ağır sorumlulukları
taşırken bana destek olan eşim ve çocuklarıma ayrıca teşekkür ederim.
1947 yılında ikinci dünya savaşından hemen sonra, bilim adamları, toplum liderleri,
gönüllülerden oluşan 57 kahraman insan kurumumuzu kurmuştur. Geçmiş 60 yıl boyunca
yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler, kurum idari çalışanları kurumumuzun başarısına büyük
katkılar yapmışlardır. Bugün aldığımız bu ödülü sadece biz değil, kuruluşundan beri
kurumumuza hizmet eden ve Türkiye’de birçok ilke imzasını atan tüm arkadaşlarımız
haketmektedirler.
Kısaca, Türkiye’de ilk olmasından gurur duyduğumuz, kurumumuzun başarılarından
bahsetmek istiyorum;
1960’lı yıllarda ilk Kanser Hastanesinin açılması
1970’lerde ilk Kanser Dergisi
Bilinçlendirme kampanyaları ve kanser haftalarının başlatılması
1980’lerde Poster ve resim yarışmaları
1975’ten beri ulusal kanser toplantıları
8 farklı şehirde şubelerimiz
2000’li yıllardan sonra ise
• İlk Kanserli hasta kongreleri
• İlk Umut Evi
• Meme kanseri bilgilendirme hattı
• 4 Şubat Dünya Kanser günü aktiviteleri ve diğerleri
1990’larda Sivil Toplum örgütleri ve meslek örgütleri sayıca artmaya başladı. Bu, gruplar
arası kritik iletişimi güçleştirmektedir. Yerel bir örgüt olmaktan ziyade uluslararası bir örgüt
olmak daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, Dünya Kanser Savaş Örgütü ile devamlı
işbirliği içinde olduk. UICC ve diğer üye örgütlerle bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık. Doğru
yolda idik. Ve bu durum bizim sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha büyük fırsatlar
yarattı.
Benim ülkemde her yıl 150.000 kişi kansere yakalanmaktadır. Biz kanserle savaşta elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz:

•
•
•
•

•

Bu sabah Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nda Ulusal Kanser Kontrol Planı çalışılıyordu.
19 Mayıs 2008’de Tütün yasasının uygulanmaya başladığını söylemekten dolayı
gururluyum. Ne tesadüftür ki, tam 89 yıl önce aynı gün modern Türkiye’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’yi kurmak için yola çıktı.
Tütün kontrolünden başka, kanserden korunma konusundaki farkındalık, sağlıklı
yaşam tarzı da ülke gündemindedir.
Tedavi merkezleri, kanser araştırmaları ve eğitim alanında ülkemizde çok ciddi
gelişmeler sağlanmıştır. Kurumumuzun erken yıllarında yaptığımız sağlık
çalışanlarının eğitimi ve araştırmaların çoğu bu gün artık bu modern merkezlerde
yapılmaktadır.
Öte yandan; psikososyal konular, yaşam kalitesi, hizmete erişim, kapasite geliştirme,
hasta destekleri gibi konular ve kanserden korunma konusu hala çok çalışmamız
gereken ve yol alınması gereken konulardandır. Bu nedenlerle kansere karşı zafer
kazanmak için bugün dünden daha çok çalışmalıyız.

Bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, kapasitemizi geliştirmek, daha etkin olmak, daha etkin kanser
kontrol politikaları geliştirmek eskisinden daha da önemli hale gelmiştir. Bir Türk atasözünü
sizlere söyleyeceğim: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”. Sevgili Arkadaşlar, Dünyanın
neresinde olursak olalım, hangi örgütte çalışırsak çalışalım, elele hep birlikte çalışmak kanseri
tarihin derinliklerine gömebilmek için hedefe bir adım daha yaklaşmamıza yol açacaktır.
Son olarak, Dünya Kanser Savaş Örgütüne, Dünya’nın farklı bölgelerinden bu geceye katılan
kanser örgütlerine ve hepinize tek tek şükranlarımı sunarım.
Kansersiz bir Dünya yaratmak bizlerin sorumluluğundadır.
Teşekkkür ve saygılarımla.
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