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ALANINDA UZMAN ÜÇ DOKTORDAN KANSERE KARŞI UYARILAR VE ÖNERİLER
EN SIK RASTLANAN 10 KANSER VE ETKİLİ ÖNLEMLERBUGÜN

A’DAN Z’YE KANSERDEN 
KORUNMANIN YOLLARI…

BESLENME ALIŞKANLIĞI
KANSERDEN KORUYACAK BESLENME ÖNERİLERİ
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EN SIK RASTLANAN 10 KANSER 
VE ETKiLi ONLEMLER

Kanser… Hemen hepimizin 
çevresinde mutlaka bir ya da 
birkaç kişinin kapısını çalan, 
modern çağın korkutucu 
hastalığı... 

Erken teşhisin çoğunlukla 
hayat kurtardığı... 

Kanser, günümüzde hızla 
yaygınlaşıyor. 

Türk Kanser Derneği 
1964 yılından beri toplumda 
kanser hastalıkları hakkında 
farkındalık oluşturmak ve 

erken tanı bilincini artırmak 
için yoğun şekilde faaliyet 
gösteren ve kurulduğundan 
bu yana bir milyondan fazla 
kişiye yardım eli uzatmış 
“kamu yararına çalışan” bir 
sivil toplum örgütüdür.  

Dernek erken tanı ve 
tarama faaliyetlerini tüm 
şehirlerde ücretsiz olarak 
sürdürmekle birlikte kanser 
tanısı almış kişilere de 
maddi destek, ikinci görüş, 

psikolojik destek, beslenme 
danışmanlığı ve hasta hakları 
danışmanlığı hizmetlerini de 
sağlamaktadır. 

Ülkemizde yılda yaklaşık 
200 bin kişiye kanser tanısı 
konulurken, önümüzdeki 
20-30 yıl içinde daha da 
artacağı kesin. 

Buna karşın teknoloji ve 
tıp alanında yaşanan hızlı 
gelişmelerle pek çoğunun 
gerek erken evrede 

yakalanabilmesi, gerekse de 
en yeni yöntemlerle tedavi 
edilebilmesi hayatta kalma 
oranını da artırıyor. 

Peki, günümüzde en sık 
rastlanan kanserler neler, 
kanserden korunmak 
için hangi alışkanlıkları 
yaşam tarzımız haline 
getirmeli, kansere karşı 
nasıl beslenmeli, özellikle 
hangi besinleri mutlaka 
tüketmeliyiz? 

Hürriyet Gazetesi okurları 
için Türk Kanser Derneği 
ile birlikte Tıbbi Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar 
en sık rastlanan kanserleri, 
Psikoonkolog Işıl Yıldız Ulu 
kanserden korunmak için 
sağlıklı yaşam alışkanlıklarını, 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Özge Öçal kanserden 
koruyucu beslenme tarzını 
anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

k AKCIĞER KANSERI 
Tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 15’ini 

oluşturan ve çoğunlukla ileri evrede 
teşhis edilebilen akciğer kanserinde 
temel etken sigara. Sigaradan kaçınarak 
akciğer kanseri yüzde 90 önlenebiliyor. 
Pasif içiciler, ailesinde akciğer kanseri 
öyküsü olanlar veya asbest, egzos gazları 
gibi karsinojen maddelere maruz kalan 
kişilerde de risk artıyor. Uzamış öksürük, 
kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, 
nefes darlığı ve kilo kaybı ile kendini 
gösteren hastalıkta, hiç şikayeti olmayan 
ama risk grubunda olan kişilerin de (55 
yaş üzeri ve 30 paket/yıl sigara içenler) 
düşük doz bilgisayarlı tomografi ile 
taranmaları, erken teşhis için önemli. 
k MEME KANSERI 
Ülkemizde her 8 kadından birinde 

görülen ve kadın kanserlerinde yüzde 
30 ile ilk sırayı alan meme kanseri, 
erkeklere göre 100 kat fazla görülüyor. 
Artık genç yaşta da görülebilen meme 
kanserinde; genetik yatkınlık, erken 
yaşta adet görmek, geç menopoz, geç 
anne olmak, hormon tedavisi, fazla kilo, 
göğüs bölgesine radyoterapi uygulanması 
ve genetik değişiklikler (BRCA1/2 
mutasyonu) risk faktörleri arasında. 

Ele kitle gelmesi, meme ucu veya 
meme derisinde çekilme, meme ucundan 
akıntı ve ağrı gibi belirtiler çok önemli. 
Kişinin 20 yaşından sonra memelerini 
ayna karşısında elle muayene etmesi, 
1-3 yılda bir doktor muayenesi, 40 yaş 
üzerinde ise kendi kendine muayenenin 
yanı sıra yılda bir mamografi ve hekim 
kontrolü erken teşhiste çok önemli.
k PROSTAT KANSERI 
Erkek kanserlerinde yüzde 20 ile ilk 

sırayı alan prostat kanserinde erken 
tanı yöntemleri ve tedavideki gelişmeler 
ölümleri azaltıyor. İdrar yapma zorluğu, 
kesik kesik idrar yapma şikayeti 
olduğunda doktora başvurulmalı. 

Ailede prostat kanseri olması, 
hayvansal yağ içeriği yüksek besinler 
tüketilmesi ve fazla kilo riski artırıyor. 
Hayat kurtaran erken teşhis tanı için 
50 yaşından büyük erkeklerin yılda bir 

kez kanda PSA baktırması 
ve üroloji muayenesi 
yaptırmaları gerekiyor.
k KALIN BAĞIRSAK 

KANSERI 
Kalın bağırsak (kolon ve 

rektum) kanseri, yeni tanı 
konmuş kanserlerin yaklaşık 
yüzde 9’unu oluşturuyor. 
Genetik faktörler, az posalı 
beslenme, az sebze ve meyve 
tüketimi gibi yanlış beslenme alışkanlıkları 
riski artırıyor. Kabızlık, makattan kanama, 
dışkılamada değişiklik, şişkinlik ve karın 
ağrısı ile kendini gösteren, erken teşhisle 
yüzde 90 önlenebilen bu kanserde 
kolonoskopi ideal tanı koyma yöntemi. 

Tarama dışkıda gizli kan ve baryumlu 
kalın bağırsak grafisi ile de yapılabiliyor. 
50 yaş üzerindekilerin hiç şikayeti 
olmasa da kalın bağırsak kanseri 
açısından taranmaları şart. Ailesinde 
kalın bağırsak kanseri olanlarda tarama, 
kanser tanısı konan kişinin yaşından 10 
yıl önce başlamalı; örneğin babasına 
kalın bağırsak kanseri tanısı 47 yaşında 
konmuş ise çocuğunun taramasına 37 
yaşında başlanmalı. 
k MIDE KANSERI 
Japonya, Kore, Çin, Tayvan, Peru ve 

Brezilya’da çok yaygın, ABD’de ise çok 
nadir görülen mide kanseri ülkemizde de 
ilk sıralarda yer alıyor. Fazla tuz tüketenler, 
A kan grubu olanlar,  Helicobacterpylori 
bakterisi taşıyanlar ve ailede kanser 
öyküsü olanlar daha fazla risk taşıyor. 
Karnın üst tarafında dolgunluk, mide 
bölgesinde ağrı, yutma güçlüğü, 
halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı ile 

kendini gösteren mide kanserinin tanısı 
endoskopi ile konuluyor. Japonya’da rutin 
tarama sayesinde mide kanserlerinin 
büyük kısmı erken evrede saptanıp tedavi 
edilebilirken, tarama yapılmayan ülkelerde 
hastalık genelde ileri evrede saptanıyor. 
k CILT KANSERI 

Son yıllarda hızla yaygınlaşan cilt 
kanserinin en önemli nedeni; 

güneş ışınlarına ve ultraviyoleye 
maruz kalmak. Deride yeni bir 

ben gelişmesi, mevcut benin 
büyümesi ve kenarlarının 
düzensizleşmesi, 
rengin alacalı bir hal 
alması, sulanması 
durumunda melanomdan 

şüphelenilmeli. 
Cilt kanserinin bir türü 

olan ve hayati tehlikeye yol 
açabilen melanom benlerden 

gelişiyor. Hastalık riskini azaltmak için 
güneşin dik olduğu saatlerde güneşte 
durulmaması şart. Erken teşhis için kişi 
özellikle benlerini dikkatli izlemeli, bir artış 
ya da düzensizleşmede mutlaka doktora 
görünmeli.  
k PANKREAS KANSERI 
Sık rastlanan kanserler arasında yer 

alan pankreas kanserinde sigara ve 
alkolün yanı sıra fiziksel aktivitenin az 
olması, kırmızı et özellikle de işlenmiş etin 
fazla tüketimi, fazla kilo ve genetik faktör 
riski artırıyor. 

Genellikle hazımsızlık, karın ağrısı, 
şişkinlik, iştahsızlık, sarılık ve kilo kaybıyla 
başlayan pankreas kanseri için önerilen 
rutin bir tarama yöntemi yok. 

Şüpheli bir durumda muayene ve 
ultrasonografi ve/veya bilgisayarlı 
tomografi gerekiyor. Ancak kişinin 
birinci derece akrabasında pankreas 
kanseri varsa MR ve/veya endoskopik 
ultrasonografi ile tarama yapılması şart. 
k MESANE VE IDRAR YOLLARI 

KANSERI
Sıklıkla 70 yaş civarında görülen 

mesane ve idrar yolları kanseri en çok 
idrarda kanama ve sık idrara gitme ile 
kendini gösteriyor. 

Bazen tümörün oluşturduğu tıkanıklığa 
bağlı olarak enfeksiyon veya ağrı da 
oluşabiliyor. Mesane tümöründen 
şüphelenildiğindesistoskopi yapılmalı. 
Yüzeysel (kasa geçmemiş) bir tümör 
saptanırsa sistoskopi ile tedavi 
edilebiliyor.
k BAŞ BOYUN KANSERLERI 
Dudaklardan başlayıp yemek borusuna 

kadarki bölgeden kaynaklanan kanserleri 
kapsayan baş boyun kanserinde alkol ve 
sigara çok büyük risk oluştururken bir 
diğer önemli nedeni de insan papilloma 
(HPV) virüsü. Bu virüsün yol açtığı 
baş boyun kanseri oranı gün geçtikçe 
artarken, belirtileri arasında uzamış 
ses kısıklığı, yutmada zorluk, işitme 
bozukluğu, boyunda büyümüş lenf 
bezeleri, ağız ve boğazda uzun süren ve 
iyileşmeyen yaralar bulunuyor.   
k JINEKOLOJIK KANSERLER 
En yaygın görülen jinekolojik 

kanserler; rahim, yumurtalık ve rahim 
ağzı kanseri. Rahim ağzı (serviks) kanseri 
önlenebilmesine karşın pek çok kadının 
bundan haberi yok. En önemli nedeni olan 
HPV virüsüne karşı geliştirilen aşı önemli 
ölçüde koruyor.

 Aşı yapılsa da, kadın doğum 
hastalıkları tarafından yapılacak tarama 
rahim ağzındaki değişikliklerin kansere 
dönüşmeden tedavi edilebilmesini 
sağlıyor. 

En önemli belirtisi vajinal kanama olan 
rahim ağzı kanserinde sigara, doğum 
kontrol hapı, cinsel partner fazlalığı ve 
erken yaşta cinsel yaşam diğer risk 
faktörleri arasında.

Yumurtalık kanserinde tanı yüzde 70 
ileri evrede konuluyor. İlk kez 35 yaş 
üzerinde doğum yapmak, hiç doğum 
yapmamış olmak, genetik yatkınlık, 
menopoz sonrası hormon tedavisi ve 
obezlerde risk artıyor. 

En erken evrede tespit edilebilen rahim 
kanseri ise en çok aşırı ve düzensiz adet 
kanaması ile belirti veriyor. Menopoz 
döneminde risk arttığından menopoz 
sonrası en küçük bir kanamada hemen 
hekime başvurulmalı. 

Akciğerden cilde çok sayıda 
kanser çeşidi olduğunu söyleyen 
Acıbadem Altunizade Hastanesi 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Aziz Yazar, en sık rastlanan 
kanser türleri ve erken teşhis 
için neler yapılması gerektiği 

konusunda bilgi verdi. 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Aziz Yazar



k Egzersiz: 
Haftada en az 3 defa 

20-45 dakika arası 
yürüyüş, yüzme, bisiklet 
sürme, bahçe işleriyle 
uğraşma ve ev işi gibi canlandırıcı 
aktiviteler yapın. 

Özellikle düzenli yürüyüş alışkanlığı 
ruhsal ve bedensel sağlığımız için çok 
önemli. 

Bilimsel çalışmalar; fiziksel 
aktivitenin meme, kolon ve rahim 
kanseri başta olmak üzere birçok 
kanseri önlediğini gösteriyor. 
k Sağlıklı beslenme: İnsanlar 

stresli olduğunda daha fazla yemeye 
ve sağlıksız gıdalar tüketmeye eğilimli 
oluyorlar. 

Ne yediğimiz ve ne kadar yediğimiz 
nasıl hissettiğimiz üzerinde büyük 
farklılıklara yol açıyor. 

Bu nedenle sağlıklı ve  
dengeli bir beslenme düzenine sahip 

olmak önemli.
k Mizah ve gülme: Günlük 

hayatımızda mizah ve gülmeye daha 
fazla yer ayırmak stresi azaltmaya 
yardım eder. 

Olayları daha farklı bir bakış açısıyla 
değerlendirebilmek, gerektiğinde 
dalga geçebilmek önemlidir. 

Gülmek bağışıklık sistemini 
canlandırır, endorfin (doğal ağrı kesici) 
seviyesini artırır ve kan dolaşımına 
yardım eder. 
k Affedici olma: Bir hata 

yaptığınızda ya da başarısızlık 
yaşadığınızda kimsenin  
mükemmel olmadığını kendinize 
hatırlatın ve kendinize daha şefkatli 
davranın.

k Rutin hayatı renklendirme: 
Belirli aralıklarla normal hayat 
düzeninize ara verin ve kısa da olsa bir 
geziye ya da tatile çıkın. 

Özellikle doğayla iç içe yapılan 
aktiviteler çok rahatlatıcı olacaktır.
k Gevşeme teknikleri: 

Bedeninize ve ruhunuza iyi gelecek 
rahatlatıcılardan yararlanın. 

Ilık bir duş almak, müzik dinlemek 
yapabileceğiniz en kolay şeylerdir. 

Bunun dışında stresi  
azaltmada etkisi kanıtlanmış 
meditasyon ve yogayı hayatınıza dahil 
ederek stresle daha iyi baş ettiğinizi 
göreceksiniz.
k Hobi edinme: Yeni ilgi alanları ve 

yapmaktan hoşlanacağınız aktiviteler 

bulmak stresin yarattığı baskıyı 
azaltmak için güzel bir yoldur.
k Sevdiklerinize zaman ayırma: 

Stresli olduğumuz zamanlarda  
ailemiz ve arkadaşlarımızla konuşmak, 
vakit geçirmek kendimizi daha az 
yalnız ve daha pozitif hissetmemize 
yardımcı olur. 

Olaylara başka açılardan bakmamızı 
da sağlar. 
k Profesyonel destek: Stresle  

baş etmekte çaba göstermenize 
rağmen başarılı olamıyorsanız  
ve bunun hayatınızı ve sağlığınızı 
önemli ölçüde etkilediğini 
düşünüyorsanız bir ruh sağlığı 
uzmanından destek almanız  
faydalı olacaktır.
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STRESTEN ARININ 
KANSERDEN KORUNUN

Günlük hayatımızın bir parçası 
olan stres uzun süreli ya da yoğun 
yaşandığında bazı ruhsal ya da 
bedensel sorunlara neden olabiliyor. 

Stresli olaylar vücuttaki hormon 
seviyelerinde değişikliğe yol açarak 
bağışıklık sistemini etkiliyor. 

Araştırmalar yoğun ve uzun süreli 
stres yaşayan kişilerde sindirim 
sistemi ve doğurganlıkla ilgili 

problemlerin daha fazla olduğunu 
gösteriyor. 

Ayrıca viral enfeksiyonlara daha 
açık hale gelme, baş ağrısı, uyku 
bozukluğu, depresyon ve anksiyete de 
daha sık görülüyor. 

Stresle bağı olduğu düşünülen 
hastalıklardan biri de kanser ancak 
bilimsel araştırmalarda stresli yaşam 
olaylarının kansere sebep olduğu 

ile ilgili elde edilen güçlü bir kanıt 
bulunmamakla birlikte dolaylı bir bağ 
kurulabilir. 

Psikoonkolog Işıl Yıldız Ulu, stresin 
kişileri bazı sağlıksız seçimlere ve 
alışkanlıklara yönlendirebildiğini, 
sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız 
beslenme, uyku düzeninde bozukluk 
ve fiziksel aktivite azlığına yol 
açabildiğini, bunların da kansere 

yakalanmayı kolaylaştıran etkenler 
olduğunu vurguluyor. 

Bu nedenle yaşam olayları 
karşısında verdiğimiz tepkiler ve 
stresle nasıl baş ettiğimiz sağlığımız 
üzerinde önem taşıyor. 

Peki daha sağlıklı bir yaşama sahip 
olabilmek için neler yapabiliriz? İşte, 
Psikoonkolog Işıl Yıldız Ulu’dan çok 
önemli tavsiyeler:

 Psikoonkolog Işıl Yıldız Ulu, stresin kişileri bazı sağlıksız seçimlere ve alışkanlıklara yönlendirebildiğini, sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, uyku düzeninde bozukluk ve fiziksel aktivite azlığına yol açabildiğini, bunların da kansere yakalanmayı kolaylaştıran etkenler olduğunu vurguluyor.

 Psikoonkolog 
Işıl Yıldız Ulu
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1. Her besin grubundan beslenin
Tek tip beslenen kişilerin kansere 

yakalanma riski daha yüksektir. 
Bu nedenle sofranızda et,  

yumurta ve kuru baklagiller, süt ve süt 
ürünleri, sebze ve meyve grubu, yağ 
grubu gibi tüm besin gruplarına yer 
vermeye çalışın.

2. Yağ tüketimini azaltın
Yemeklerinizi sıvı yağlarla pişirin ve 

az yağ kullanın. 
Beslenmenizde toplam yağ alımını 

artırmanız vücutta serbest radikal 
oluşumunu artırır. Bu da vücutta 
kanserojen etki gösterebilir. 

Kaymak, krema, mayonez, 
kızartılmış besinler vb. çok yağ içeren 
besinlerin tüketiminden kaçının. 

Kansere karşı trans yağ asitleri 
içeren cipsleri, kızartılmış besinleri ve 
paketli gıdaları ise tüketmeyin.

3. Yağı yakmadan yemeğe katın
Yiyeceklerin hazırlanması ve 

pişirilmesi de sağlık açısından risk 
oluşturabilir. 

Yağı sıcak tava veya tencere ile 
temas ettirdiğinizde yağ yanar, yapısı 
bozulur ve trans yağ asitleri denilen 
kansere yol açabilecek bileşenler 
oluşur. 

Bu nedenle yemeklerinizi haşlama, 
fırında pişirme ve buğulama gibi 
yöntemlerle pişirin, yağı yemeğin altını 
kapattıktan sonra üzerine ekleyin. 

Kızartma 
ve mangalda 
pişirilen 
besinlerde kanserojen maddeler 
oluştuğunu unutmayın.

4. Haftada 3 kez balık yiyin
Omega 3 yağ asitlerinin koruyucu 

etkilerinden faydalanabilmek için 
haftada 2–3 kez buğulama veya fırında 

pişirilmiş balık tüketin. 
Kansere karşı koruyucu olan tekli 

ve çoklu doymamış yağ asitlerini 
içeren zeytinyağı, avokado yağı, 
keten tohumu, fındık, ceviz gibi yağlı 
tohumlar ve semizotu gibi besinlere 
de diyetinizde mutlaka yer verin.

5. Eti, yoğurdu az yağlı tüketin
Yüksek yağ alımı; akciğer, rektum, 

meme ve prostat kanseri riskini 
artırıyor. Yağlı süt, yoğurt, peynir ve 
etler de yüksek oranda doymuş yağ 
içerir. Kansere karşı bu besinlerin az 
yağlı olanlarını tercih edin. 

Sütün veya yoğurdun kaymağını 
tüketmeyin. 

Çok yağlı peynirler yerine lor peyniri 
gibi daha az yağlı ve tuzsuz peynirleri 
tercih edin. 

Eti pişirirken görünür yağından 
ayırın. Haftada 2’den fazla kırmızı 
et tüketmeyin ve haftalık kırmızı et 
tüketiminizi 300 gram ile sınırlayın. 

Fazla kırmızı et tüketimi özellikle 
mide ve bağırsak kanser riskini 
artırmaktadır.

6. Işlenmiş ürünlerden uzak 
durun

Kanserden korunmak  
için yüksek miktarda yağ ve  
koruyucu katkı maddeleri içeren 
salam, sosis, sucuk, pastırma gibi 
işlenmiş et ürünlerinin tüketiminden 
uzak durun. 

İçerisinde eklenti şeker olan 
paketlenmiş gıdaların tüketimi,  
kan şekerinizi aniden yükselteceği  
için insülin seviyelerinizin artmasına 
sebep olur. 

Artmış insülin seviyeleri ise özellikle 
karın bölgenizde yağlanma ve kilo 
artışı ile sonuçlanabilir. 

Artan yağ dokusu ise birçok kanser 
türünün riskini artırmaktadır.

7. Kefir tüketin
Sofranızda kefire mutlaka yer verin. 

Kefir, probiyotik süt ve yoğurtlar, 
yararlı bakterileri içerirler ve bağışıklık 
sisteminizi güçlendirirler. 

Antikanserojen bu besinlerden 
günlük olarak bir su bardağı kadar 
tüketebilirsiniz.

8. Yulafa yer verin
Yulaf, buğday, bulgur, tam  

buğday ekmek gibi tahıl grubu 
besinlere günlük beslenmenizde 
mutlaka yer verin. 

Saflaştırılmış beyaz un, beyaz 
ekmek ve pirinç yerine besin değeri 
daha yüksek olan kepekli ekmek, 
tahıllar, kuru baklagilleri tercih edin. 

Kansere karşı besin öğelerinin ve 
suda eriyen vitaminlerin kayıplarını en 
aza indirmek için kuru baklagillerin, 
makarnanın ve sebzelerin haşlama 
sularını dökmeden tüketin. 

9. Fazla kilolara veda edin
Obezite, kansere yol açabilen bir 

hastalık. 
Bu nedenle öncelikle kendinize 

uygun bir beslenme düzeni ve egzersiz 
rutini oluşturarak ideal kilonuza ulaşın. 

Kilo kontrolünüzü sağlamak adına 
uzman bir diyetisyenden destek alın. 

Kilo vermek için uzun süre aç 
kalmak, tek tip beslenmek veya 
çok düşük kalorili diyetler yapmak 
sağlığınızdan olmanıza neden olabilir. 

Unutmayın diyet kişiye özeldir.

KANSERDEN KORUYACAK 
BESLENME ÖNERiLERi

Her yıl katlanarak artan 
kanser vakaları üzerine 
yapılan araştırmalar, yanlış 
beslenmenin kansere neden 
olabileceğini gösteriyor. 

Sağlıklı beslenme, 
fazla kilolardan kurtulma 

ve sağlıklı yaşam tarzını 
sürdürme sayesinde kanser 
riski yüzde 30-35 oranında 
azaltılabiliyor. 

Peki kanserden 
korunmak için beslenme 
alışkanlıklarında nelere 

dikkat etmeli? 
Hangi besinler ne şekilde 

tüketilmeli? Nelerden 
kaçınmalı? 

Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Özge Öçal’dan 
önemli öneriler, uyarılar...

Peki kanserden korunmak için beslenme alışkanlıklarında nelere dikkat etmeli? Hangi besinler ne şekilde tüketilmeli? Nelerden kaçınmalı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal’dan önemli öneriler, uyarılar...

Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Özge Öçal


