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mıştır. Vermiş olduğu karşılıksız burs ve desteklerle bu 
gün profesör ve doçent düzeyinde ulaşmış hekim arka-
daşlarımızla  gurur duymaktadır. Kanser alanında olmak 
üzere birçok hekimimize ve sağlık teknisyenlerimize 
yurt dışında karşılıksız burs vererek yetişmelerine katkı 
sağlamış ve sağlamaktadır. Tıp fakültesinde okuyan ve 
ihtiyacı olan öğrencilere destek amaçlı kitap yardımları 
yapmaktadır. 
Düzenli olarak kanser konularının ele alındığı, güncel 
bilgilerin aktarıldığı hekimlere yönelik eğitim toplantıları 
düzenlenmektedir. Kanser konusunda yapılan çalışma-
lara genç hekimlerimizi teşvik etmek amacıyla her iki 
yılda bir olmak üzere Ulusal Kanser Kongrelerinde üç 
dalda ödül vermektedir. 
Kanser ile ilgili yabancı dilde yazılmış kitapları türkçeye 
kazandırmakta ve ayrıca periyodik ‘Kanser Gündemi’ 
isimli bilimsel yayınları ile hekimlerimize güncel bilgileri 
ulaştırmaya devam etmektedir. 
Halkımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli beledi-
yelerimiz ve okullarla iş birliği içinde kanser söyleşileri 
düzenlemektedir.

Sağlıklı bir yaşam diliyorum. 

Prof. Dr. Metin Ertem 

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı

Kanser bir hastalıktır ve adının hassasiyeti hep korku-
tucu olmuştur. Kanser kelimesi dilimize ingilizce ‘can-
cer’ kelimesinden geçmiştir. Adını ve anlamını kıskaçları 
ile tuttuğu yeri hiç bırakmayan ‘yengeç’ten almaktadır. 
Dünyada bir çok kanser kuruluşu adından ötürü yengeç 
logosunu kullanmaktadır. Biz bu konuda hiç karamsar 
değiliz ve bizim logomuz Menekşe.  
Son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler  sayesinde kanseri 
daha yakından tanıyabiliyor ve yine gelişen tedavi seçe-
nekleri ile üstesinden daha kolay gelebiliyoruz. 
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden beri  
halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Tamamen gö-
nüllü bir kuruluş olan vakfımız bağış ve yardımlarla ‘kan-
serle savaş’ hizmetlerini sürdürmektedir.
Hepimizin bildiği gibi kanser çağımızın hastalığıdır. Bu 
gün her ailede,  çevremizde  kanser hastalığı olan en 
az bir kişi ile karşılaşmaktayız. Geçmişte  ileri yaştaki 
kişilerde  karşılaştıgımız  bu hastalığı artık  gençlerde 
duyar olduk.
Vakıf olarak her zaman sloganımız ‘erken tanı hayat kur-
tarır’ olmuştur.
Tedavisi pahalı olan hastalıkla mücadelede vakfımız her 
zaman halkımızın yanında yer almıştır. Hastalarımızın ih-
tiyacı durumunda tedavi giderlerini üstlenerek  yardımcı 
olmaktadır. 
Tedavinin başarılı olmasındaki önemli adımlardan ilki 
hastalık hakkında doğru bilgiye ulaşmak ve tedaviye 
inanmaktır. Bu amaçla hekimlerimiz tarafından hazırlan-
mış ve bilgi kirliliği olmayan internet sitemiz 
www.kanservakfi.com ‘dan izlenebilir.
Yine kuruluşundan beri hekimlerimizin yanında yer al-

Bugün, biliyoruz ki, kanser 
erken tanındığı takdirde 
tedavisi mümkün olan bir 
hastalıktır. Bütün yapmamız 
gereken bu bilgiyi hep 
hatırda bulundurmamız. 
‘Kanserden korkma geç 
kalmaktan kork’ sloganımız ile  
menekşeyi sizlere uzatıyoruz.
















































































































