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1960’larda kanser çoğunlukla batılı, kaynakları çok

olan, sanayileşmiş ülkelerde görülen bir hastalık 

olarak düşünülmekte 

Bugün durum önemli ölçüde değişmiş olup küresel 

kanser yükünün büyük çoğunluğu kaynakları az 

ya da orta seviyede olan ülkelerin omzunda

Dünya nüfusunun süregelen artışı, yaşlanması ve

kanser insidanslarındaki artış kanser yükünde de 

büyük artışlara yol açacak

Geçmişten Günümüze Kanser Yükü



Geçmişten Günümüze Kanser Yükü
Kanser yükünün hızlı artışı dünya çapında halk 

sağlığı ve sağlık sistemleri için bir kriz teşkil 

etmekte 

Birçok ülke için, hatta kaynakları çok olan ülkeler 

için dahi önemli bir sorun; gelecek yıllarda tanı 

konacak çok sayıdaki kanser hastalarının tümünü 

bir şekilde tedavi etmek ve palyatif, destekleyici 

ve ölüm aşamasındaki bakım için yeterli 

ödenekleri temin etmek olacak



Geçmişten Günümüze Kanser Yükü

Öte yandan tüm kaynak seviyelerinde kanser 

önleme konusunda başarı şansı bulunmakta

Günümüzde kanserin %30-50’si önlenebilir  

Bu, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıt 

dayalı önleme stratejilerini uygulama yoluyla 

başarılabilir 

Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı 

konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksek



Geçmişten Günümüze Kanser Yükü

Hangi bölgede olursa olsun kanserle savaş

ve kanser hizmetlerinde öncelikler

belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede

yoğun biçimde görülen kanser türlerine dair

bilgi esas alınmalı



Kanser  Kayıtçılığı Neden Önemli?

Kanserin dağılımının bilinmesi 

Uygulanacak politikaların belirlenmesi 

Yapılan müdahalelerin etkinliğinin 

değerlendirilmesi ve 

Gerekli iyileştirme çalışmalarının zamanında 

yapılabilmesi için kanserin kayıt altına alınması 

gerekli



Kanser Kayıtçılığı Nedir?

 Toplumda kanser olgularına ilişkin bilgi 

toplamak amacıyla yürütülen çabaların 

tümü

 Belirli bir nüfusta ortaya çıkan tüm kanser

vakalarıyla ilgili bilgileri toplamak ve

bu bilgileri kanserin klinik ve patolojik

göstergeleri ile birlikte tam olarak

belgelemek işlemlerinin tümü



Kanser  Kayıtçılığı Neden Önemli?

Kanser kayıtçılığı, kanser ile 

mücadelenin başlangıç noktası 



Kanser  Kayıtçılığı Neden Önemli?

Kanser kontrol faaliyetlerini planlayabilmek 

ve etkin biçimde sürdürebilmek için doğru 

hedefler koymak ve etkin araçlar seçmek 

gerekli

Bunları yapmak, ancak kanser kayıtlarını 

doğru ve eksiksiz olarak tutmakla mümkün

Güvenilir kanser kayıt verileri olmazsa kanser 

kontrolü yanlış yöne kayar ve ulusal kaynaklar 

boş yere harcanmış olur



Kanser Kayıtçılığı Kullanım Alanları

Epidemiyolojik Araştırmalar

 İnsidans hızlarının saptanması

 Değişik grupların insidans ve mortalite

hızlarının karşılaştırılması

 Yaş ve cinsiyet istatistikleri



Kanser Kayıtçılığı Kullanım Alanları

Epidemiyolojik Araştırmalar

 Uluslararası kanser istatistiklerinin

birbirleri ile karşılaştırılması

 Coğrafik karşılaştırmalar

 Etyoloji ve potansiyel risk faktörleri

hakkında fikir yürütülmesi



Kanser Kayıtçılığı Kullanım Alanları

Sağlık hizmetlerinin planlanması ve takibi

 Tedavi ve bakım merkezlerinin planlanması

 Primer ve sekonder korunma çalışmaların

planlanması ve değerlendirilmesi

 Halkın eğitiminin planlanması



Kanser Kayıtçılığı Kullanım Alanları

Hasta Bakımı Çalışmaları

Hasta Takibi (Sağ Kalım)

Tarama Çalışmaları

 Yürütülen hizmetlerin, uygulanan

programların değerlendirilebilmesi



Kanser Kayıt Merkezi

Belirli bir yerde ve zamanda, kanser tanısı 

almış her hastanın 

verilerini toplayan,

kayıt altına alan, 

toplanan verileri analiz eden

rapor haline getiren merkez



Kanser kayıt merkezleri kanser kontrolünün 

merkezi sinir sistemi, gözleri ve

kulakları

Dr. Patricia Buffler – Berkeley, 

California Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu eski Dekanı



Kanser Kayıtçılığında Sorunlar

Çalışma süresinin tamamını kanser kayıtçılığına

ayıramama

Yönetimlerin kanser kayıtçılığını önemli, zaman 

gerektiren, belirli bir gizlilik seviyesi olan ve 

zamanında veri gönderilmesi gereken bir iş olarak 

görmemesi

Yöneticiler tarafından önceliğin kanser taramalarına 

verilmesi, kanser kayıtçılığının değersiz görülmesi



Kanser Kayıtçılığında Sorunlar

Kurumsal olarak kanser kayıtçılığı bir iki
dakikalık işlem olarak düşünüldüğünden
haddinden fazla farklı iş yükleri verilerek
esas işi yapamamak

Farklı birimlerle aynı yerde çalışıldığından
gizliliğin olmaması ve konsantrasyon
açısından zorlanma



Kanser Kayıtçılığında Sorunlar

Bilgi işlemden dolayı hasta dosyalarına tam 
olarak ulaşamama, bilgi işlemden veri
istendiğinde defans ile karşılaşma

Verileri girmek için iyi bir bilgisayarın
olmaması

Sahadaki personelin devamlı değişmesinden
dolayı sorun yaşanması



Kanser Kayıtçılığında Çözüm Önerileri

Mevzuat: hem sorumluluk hem de 
dayanak



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üniversiteler dahil 

bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve 

özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık 

kurum ve kuruluşlarını kapsar.



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Bildirim 

MADDE 5 – (1) Kanser, bildirimi zorunlu bir 

hastalık olup bu bildirimden Kurumun 

belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bütün 

kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel 

hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık 

kurum ve kuruluşları sorumludur.



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Bildirim 

MADDE 5 – (4) Kanser bildiriminden sorumlu 

olduğu halde bildirim yapmayan ve bu 

Yönetmelik hükümlerine uymayan sağlık kurum 

ve kuruluşlarına ilk tespitte uyarı yazısı 

gönderilir. Kurumca belirlenecek süre içinde 

gerekli düzenlemeleri yapmayanlar hakkında 

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

İdari yapı

MADDE 6 – (3) İllerde merkez 

oluşturulmasından ve kanser kayıt elemanları 

görevlendirilmesinden müdür, hastane kayıt 

birimi oluşturulmasından ve hastane kayıt 

elemanı görevlendirilmesinden hastane 

yöneticisi sorumludur. 



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

İdari yapı

MADDE 6 – (5) Merkez ve hastane 

kayıt birimlerinde çalışan personelin 

sertifikalı eleman olması esastır. Sertifikalı 

personel bulunmaması halinde sertifikasyon 

işlemleri için Kuruma başvuru yapılır.



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Yerleşim

MADDE 7 – (1) Merkez; kayıt inceleme, kayıt 

girişi, arşivleme, veri analizi, değerlendirme, 

istatistik çalışmaları ve veri güvenliğinin 

sağlanabileceği uygun ve yeterli alana sahip 

olmalıdır.



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Merkez sorumlusu

MADDE 8 – (1) Merkez sorumlusu olarak hekim 
görevlendirilir.

(2) Merkez sorumlusunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin ve hastane kayıt birimlerinin 
çalışmalarını planlamak, organize etmek, izlemek, 
çalışmaları değerlendirmek ve denetlemek,

b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
verilerin toplanmasını sağlamak,



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Merkez sorumlusu

MADDE 8 – (1) Merkez sorumlusu olarak hekim 
görevlendirilir.

(2) Merkez sorumlusunun görevleri şunlardır: 

c) Kayıt birimlerinin sağlıklı ve doğru veri 
toplamalarını sağlamak ve denetlemek,

f) Kanser verilerinin mahremiyetinin sağlanması için 
gereken tedbirleri almak,



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Merkez kayıt elemanı

MADDE 9 – (1) Merkez kayıt elemanı, kanser kayıtlarının 
toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılması 
konusunda eğitim almış sertifikalı sağlık personelidir.

(2) Merkez kayıt elemanının görevleri şunlardır:

a) Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen 
verileri incelemek, düzenlemek, tam ve doğru olarak 
elektronik ortama aktarmak,

c) Merkezin yazışmalarını yürütmek, arşiv oluşturmak, 
verilerin mahremiyetinin sağlanması için alınan tedbirlere 
uymak,



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Hastane kayıt birimi

MADDE 10 – (1) Hastane kayıt birimi, hastane ile merkez 

arasındaki veri akışını sağlamak üzere hastanelerde kurulan 

birimdir.

(2) Hastane kayıt birimi hastane içerisinde, kayıt inceleme, kayıt 

girişi, arşivleme, veri analizi çalışmalarının yapılabileceği ve veri 

güvenliğinin sağlanabileceği uygun ve yeterli alana sahip olmalıdır.

(3) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek tüm kayıt 

elemanları kanser teşhisi konulan olguların toplanması, derlenmesi 

ile merkeze gönderilmesinden sorumludur.



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

(4) Hastane kayıt elemanı aşağıdaki görevleri yapar:

a) Geçerli ve tam veriye ulaşabilmek için gerekli çalışmaları 
yapmak,

b) Hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri, kanser kayıt bilgi 
formuna eksiksiz ve doğru olarak işlemek, toplanan verileri 
merkeze göndermek, 

ç) Birimin yazışmalarını yürütmek, arşiv oluşturmak, verilerin 
mahremiyetinin sağlanması için alınan tedbirlere uymak,



KANSER BİLDİRİMİ ve KANSER KAYIT 
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

İzleme ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Hastane kayıt birimlerinin veri tabanının, 
müdürlükçe en az iki personelden oluşturulan bir ekip 
tarafından, yılda bir kez düzenli olarak izleme ve 
değerlendirmesi yapılır. Müdürlük il geneli için tamamladığı 
izleme ve değerlendirme raporlarını en geç beş iş günü içinde 
Kuruma gönderir. Tespit edilen eksiklikler müdürlük 
tarafından takip edilir.

(2) İzleme ve değerlendirmelerde, veri tamlığı Kurumca 
belirlenen oran ve miktarlarda olacaktır. Ayrıca merkezde 
Kurumca öngörülen vaka sayısı ve çeşitleri, belirlenecek 
orandan az olamaz.



Kanser Kayıtçılığında Çözüm Önerileri

Başka çözüm önerileri ???



KANSER GÜNCEL VERİLERİ



GLOBOCAN
Erkek Kadın

Dünya 204,9 165,2

IARC’a üye 24 

ülke

235,4 192,1

AB (28 ülke) 311,3 241,4

ABD 347,0 297,4

Türkiye* 221,5 157,5

35
*Türkiye Kanser İstatistikleri (melanom dışı deri kanserleri hariç), 
2015



Dünyada Ölüm Nedenleri

36

Kaynak: 2012, WHO



Türkiye’de Ölüm Nedenlerinin Yıllara
Göre Dağılımı, 2011-2016
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Türkiye’deTüm Kanserlerin Yaşa Standardize 
İnsidans Hızlarının Cinsiyete Göre Dağılımı, 
2004-2015
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Türkiye’de En Sık Görülen İlk 10 Kanser, 100.000 Kişide, 
2015



Türkiye’de Kanserin Yaşlara Göre
Dağılımı, 2015
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TEŞEKKÜR:
KANSER DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA ve
81 İLDE “KANSER KAYITÇILIĞI”NA 
GÖNÜL ve EMEK VERENLERE
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