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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ‘KANSER’ İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI   

Üniversite öğrencileri ile Pembe İzler Derneği Kanser Farkındalık Haftası kapsamında 

'Gücümüz Umudumuz' projesini hayata geçirdi. Projeyle insanların farkındalığını artırmak ve  

bilinçli olmalarını sağlamak hedefleniyor.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri1-7 Nisan 

Kanser Farkındalık Haftası'nda Pembe İzler Derneği ile  'Gücümüz Umudumuz' projesini 

gerçekleştirdi. Proje için öğrenciler, kanser farkındalığına yönelik 100 kişiye anket yaptı. 

Ankete katılanların yüzde 45’i kanser çeşitleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, 

yüzde 61’i erken teşhisin kanser tedavisinde önemli bir rol oynamadığını,yüzde 45’i kanser 

hastalığının kadınlarda daha yaygın görüldüğünü, yüzde 42’si ise kanser ile ilgili bir etkinliğe 

katılmak istediğini ifade etti.  

KANSERE KARŞI KORUNMA YOLLARI ANLATILDI 

Anket çalışmasının sonuçları ışığında sağlık söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide kanserden 

korunmanın yolları anlatıldı. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Usul Afşar, kanserin dünyada 

yaygın hastalıklarda ilk sıralarında geldiğini söyledi. Doç. Dr. Afşar, "Kanser yaygın ama yaşam 

biçimini düzenleyerek riski düşürmek mümkün. Sigara ve alkol tüketiminden ve özellikle öğle 

saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına maruz kalmaktan uzak durmak gerekiyor. Beslenme de 

çok önemli. İdeal kilonuzu koruyun. Yiyeceklerinizde de sebze meyve ve tam tahıllı yiyecekleri 

tercih edin. Erken teşhis, tedavi başarısının artması anlamına gelir. O nedenle mutlaka 

kontrollerinizi yaptırın, çevrenizdekilerin yaptırması konusunda da destek olun " dedi. 

 “BİLİNCİM BENİ KURTARDI” 

Pembe İzler Derneği Gönüllüsü Ayşem Baykara ise kendi hastalık sürecinden yola çıkarak 

kadınlara uyarılarda bulundu. Kadınların bilinçli olması gerektiğine vurgu yapan Baykara, "40 

yaşıma geldiğimde daha önce edindiğim bilgilerden etkilenerek, mamografi yaptırdım. Oysaki 

hiçbir şikayetim yoktu. Mamografide doktorlar bir oluşum saptadı.Ama biyopsi sonrası riski 

olmadığına 6 ay arayla kontrole gelmem gerektiğine karar verdiler. Periyodik kontrollerimi 

yaptırırken, meme içinde ama başka bir bölgede kanser hücrelerine rastlandı. Eğer kontrole 

gitmeliyim demeseydim, kanser çok ileri evrelerde yakalanacaktı. Bilincim beni kurtardı” diye 

konuştu.Baykara, “Anneler Günü’nde annenize gidip mutfak aletleri almayın, sağlık hediye 

edin. Kanser tarama testleri olmasına destek verin. Onun için doktordan randevu alın, destek 

olmak için yanında gidin. Unutmayın sağlık, en büyük hediye" ifadelerini kullandı.  

"TÜRKİYE’Yİ İL İL DOLAŞIYORUZ" 

Başta meme olmak üzere jinekolojik kanserler konusunda faaliyet yürüten Pembe İzler Derneği 

Gönüllüsü Seral Çelik de derneğin çalışma alanı, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek 

farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Çelik, "Pembe izler, özellikle kadına özgü 

kanserler alanında kadınları bilinçlendirmek için yola çıktı. Umudun sesi olmak istiyoruz çünkü 

kadınlar cesaretle hastalıklarıyla savaşıyorlar. Geçen yıl başlattığımız Pembe Rota isimli 

projemizde özellikle jinekolojik kanserler hakkında bilinç yaratmak için çalışıyoruz. Türkiye’yi il  
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il gezerek kadınlara bilgi veriyoruz. Aynı zamanda ücretsiz jinekolojik tarama testleri yapıyoruz. 

Hedefimiz 10 bin kadına bu imkanı sağlamak" dedi. 

EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Tolga Tüzün İnan ise “Toplumda 

genellikle kadın kanserlerinin sadece kadınları ilgilendirdiğini düşünüp erkekler olarak kimi 

zaman kadın kanserlerine karşı duyarsız ve ilgisiz kalıyoruz. Bu anlamda bunu kırmanın en iyi 

yolunun da faaliyet alanımız olan eğitimle olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.  

PROJEYE KATKI SUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİ 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. 

Atilla Akalın önderliğinde öğrencileri Burcu Ilık, Furkan Çakmak, Şevkiye Yel, Ebru Bayram, 

Mustafa Yiğit, Çağla Akkaya, Şebnem Tokay, Anıl Alpaslan Demirtaş, Belkıs Ceylan, Fıratcan 

Demirtaş, Yaren Baygın ve Yasin Özer yer aldı.  

Projenin sonunda öğrenciler iki kadının kanser taramasını üstlenerek, Pembe İzler Derneği’ne 

bağışta bulundu.  

55. KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 55. 

Kütüphane Haftası kapsamında "Değişen ve Dönüşen Toplumlarda Yeni Eğitim Sistemi ve 

Bilgi Merkezleri" başlıklı bir konferans düzenlendi. Katılımcıların Kütüphane Haftası’nı 

kutlayarak konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanı Ahmet Şenol Armağan, kendi seçtiği 5 kitabın da tanıtımını yaptı. 

İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Üstün ve İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Rehberlik Uzmanı Şeyma Eken Demirkol’un 

konuşmacı olarak katıldığı, değişim sürecindeki eğitim sistemi ve bilgi merkezlerinin 

üstlendikleri roller hakkında katılımcılara bilgi verildiği konferansta, bilgi merkezlerinin ve 

kütüphanelerin önemine dikkat çekildi. 

Şeyma Eken Demirkol ile yazar söyleşisinin de gerçekleştirildiği konferansta, yeni yayımlanan 

"Aforizmalar" kitabı hakkında katılımcıları bilgilendiren Demirkol, kitabın ortaya çıkış sürecini 

paylaşarak, öğrencilerin kariyer, entelektüel gelişim ve eğitim hayatlarıyla ilgili sorularını 

yanıtladı. 

Konferansın sonunda İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanesinden 2018 yılında en çok 

ödünç kitap alan öğrenciler Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç tarafından ödüllendirildi. Öğrencileri 

tebrik eden Aykaç, Prof. Dr. Ayşe Üstün ve Şeyma Eken Demirkol'a konferansa katılımlarından 

ötürü İGÜ adına teşekkür belgelerini sundu.     
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Ödüle hak kazanan öğrenciler ve 2018'de ödünç aldıkları kitap sayıları ise şu şekilde sıralandı: 

“Öznur Aras – 44, Simge Altundaş – 36, Onur Keser – 32, Esma Aslantaş – 30, Mustafa Düzyol 

– 30, Rabia Bayram – 28, Meryem Acar – 26, Şeydanur Gözütok – 26, Ozan Bayhan – 25, 

Halis Kandemir – 25, Damlasu Ok – 25” 

ÖĞRENCİLER, 3’ÜNCÜ FOTOĞRAF SERGİSİNİ AÇIYOR 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü 

tarafından düzenlenen ‘Nostalji & İstanbul – 3’ fotoğraf sergisi, 1 Nisan 2019 Pazartesi 

gününden itibaren bu kez ‘İstanbul & İbadethaneler’ temasıyla sevenleri ile buluşuyor.  

Bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bülent Öner tarafından organize edilen sergi 

öncesinde medya ve iletişim bölümü öğrencilerinin katılımıyla fotoğraf yarışması 

gerçekleştirildi.  

Gazetecilik öğrencisi olmaları sebebiyle, fotoğraf çekimine yatkınlıklarının artırmayı 

amaçladıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bülent Öner, “Bu proje vasıtasıyla başarılarını 

da taçlandırmış oluyorlar. Öğrencilerin özellikle cep telefonları ile İstanbul’un değişik 

semtlerinde çektikleri ibadethanelere ait fotoğrafları öğrencilerden oluşan 12 kişilik jüri ile 

beraber değerlendiriyoruz” diye konuştu. 

150 fotoğraf arasından dereceye giren 24 fotoğraf ise ‘Nostalji & İstanbul – 3’ ‘İstanbul & 

İbadethaneler’ temalı sergide gösterilmeye hak kazandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Rektörlük Binası A Blok Fuaye alanında gerçekleşecek olan sergi, Nisan ayı boyunca fotoğraf 

severlerle buluşacak.  

"POROŞENKO’YU KİLİSE ÇABASI İKİNCİ TURA GEÇİRDİ” 

Ukrayna'da ilk turdan sonuç alınamayan seçimlerde ikinci turda Poroşenko ve Zelenskiy 

yarışacak. Ukrayna'daki seçimleri değerlendiren İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova, "Fener Rum Patrikliği onayı ile Ukrayna Ortodoks 

Kilisesi’nin kurulması konusundaki çabaları sayesinde Poroşenko ikinci tura kalabildi" dedi. 

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. Yaklaşık 10 milyon 253 bin 

seçmenin sandığa gittiği seçimlerin birinci turunda ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 

30,44 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 16,15 ile ikinci, seçimin 

favori adaylarından eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun oy oranı ise yüzde 13,16 oldu. Hiçbir 

aday yüzde 50’den fazla oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. 

İkinci tura oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro 

Poroşenko'nun kaldığını ilan edilirken konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia 

Demydova, "Petro Poroşenko, kısa sürede oylarını arttırdı. Fener Rum Patrikliği onayı ile 

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulması konusundaki çabaları sayesinde Poroşenko ikinci tura 

kalabildi" yorumunu yaptı.  
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Vladimir Zelenskiy’nin gençler arasında çok popüler ama deneyim ve profesyonel ekipten 

yoksun olduğunu belirten Dr. Öğr. Üy. Viktoriia Demydova, "Zelenskiy, ülkenin doğusunun 

yüzde 31'inden, güneyinin yüzde 42,1'inden ve merkezinin yüzde 28,5'inden destek alarak bu 

bölgelerde lider olurken Poroşenko ise ülkenin batısında yüzde 25,8 ile kazandı. Ancak 

Poroşenko yüzde 26,14 oy alan Zelenskiy ile karşılaştırıldığında, yüzde 38,58 oyla dış seçim 

bölgesinde lider konumunda bulunuyor. Poroşenko, ABD’deki Ukrayna diasporasının 

desteğine sahipken, özellikle Fener Rum Patrikhanesi ile bağımsız Ukrayna kilisesi hakkındaki 

görüşmelerinde, Türkiye’deki diaspora ile de yakın ilişkiler kurdu" diye konuştu. 

"SİYASET SANAL ALANA GEÇİŞ YAPACAK" 

Dr. Demydova konuşmasına şöyle devam etti: 

“Kırım'da Ukrayna gemileri mürettebatının tutuklandığı Azak krizi sırasında veya 27 Mart'taki 

Kırım Tatarları'nın evlerinde yapılan aramalar sırasında, Zelenskiy sessiz kaldı. Zelenskiy, 

özellikle sosyal ağlarda aktif kalarak, kamuoyu tartışmalarına katılmadan daha çok bir şovmen 

olarak imajını gösteriyor. Genel olarak Zelenskiy veya sosyal medyada denildiği gibi Ze, 

özgürlük arayıcısı Ernesto Che Guevara benzerliği ile kazanacağı tahmin ediliyor. Bununla 

birlikte, Doğu Ukrayna’da devam etmekte olan çatışmayla ilgili herhangi bir siyasi deneyim ve 

çatışmanın olmaması dikkate alındığında, onun cumhurbaşkanlığının etkinliğini tartışmak 

oldukça güç. Komedyenin kazandığı zafer, siyasetin genç Ukraynalıların özellikle aktif olduğu 

sanal alana geçişini de ifade edecek." 

Popülizm gelişmeye devam ettikçe Ukrayna'da oligarşinin kazanmaya devam edeceğini ifade 

eden Dr. Öğr. Üy. Demydova, "Ukraynalılar, radikal reformları, Donetsk ve Luhansk'taki 

savaşın sona ermesini ya da Kırım'ın geri dönmesini beklememeli" dedi. 

Seçimlerin ikinci turu 21 Nisan'da yapılacak. Ayrıca Ukrayna’daki parlamento seçimlerinin 27 

Ekim 2019’da yapılması planlanıyor. 

ÜNİVERSİTELİLERDEN ŞEHİTLERE VEFA PROJESİ: “YAŞATMAK İÇİN CAN 

VERENLER” 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri şehitlere 

ve şehit yakınlarına karşı olan vefa borcuna ‘Yaşatmak İçin Can Verenler’ Sosyal Sorumluluk 

Projesi ile dikkat çekti. 

Proje kapsamında öğrenciler, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Projenin 

ikinci kısmında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu’nun 

konuşmacı olarak katıldığı Şehitleri Anma Töreni gerçekleştirildi. Projenin son etabında ise 

öğrenciler Edirnekapı Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel 

Merkezi’nde şehit yakınları ile bir araya gelerek vatandaş olarak şehit yakınları için neler 

yapılabilecekleri üzerine sohbet ettiler ve şehit ailelerine hazırladıkları ikramları sundular. 

Proje araştırma evresinde 100 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde konuya ilişkin öğrencilere 

yapılan anket sonucunda ortaya çıkan veriler de katılımcılarla paylaşıldı. Araştırma, İstanbul 

Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm  
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Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın 

önderliğinde öğrencileri Çiğdem Özgül, Emel Sivri, Sultan Sena Önder, Yüksel Er, Sefkan 

Gürgen, Elif Kıcı, Beyza Nur Taşkın, Çağatay Kaan Gürcan, Asya İslim Othan, Gülşen Ece 

Tekgül, İlker Musa Demir tarafından ortaya konuldu. 

Anket bulgularına göre, katılımcıların yüzde 34’ü şehitlerin yeterince anılmadığı görüşüne 

sahip. Yüzde 28’i ise daha önce şehitlerle ilgili yapılan etkinliğe katılmadıklarını belirtti. Yüzde 

38’i şehit ailelerine nasıl yardım edilebileceğini bilmemekte. Yüzde 33’ü şehitlerin bakım ve 

onarımının yapıldığı konusunda kararsız. Yüzde 35’i devletin şehit ailelerine yeterli destekte 

bulunduğu konusunda kararsız.  

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ 

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet 

Güner, “İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine duyarlılıkları nedeniyle çok teşekkür ederiz. 

Kapımız her zaman sizlere sonuna kadar açık. Burası hepimizin evi, yuvası, burada bir arada 

acılarımızı paylaşıyoruz, zaman geçiriyoruz. Sizler de artık ailemizin birer parçasısınız“ diyerek 

derneğin öğrenciler için hazırladığı teşekkür belgelerini dağıttı. 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nezir Köse ise “Öğrencilerimizin 

mesleklerinde yetişmelerinin yanı sıra vatanseverlik, vefa ve maneviyat yönlerini de 

geliştirdikleri projelerin çatımız altında gerçekleşmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Bu proje ile 

tüm şehit ve gazilerimize minnetimizi sunma şansı bulduk. Vatan için canını feda eden tüm 

şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarına ise sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı. 


