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Bu projeye başlarken amacımız;

▪ Farkındalık ilk önce okul çağlarında başlar düşüncesinden 
hareketle,

▪ çocuklarımızın, kanserin de diğer hastalıklar gibi 

sadece bir hastalık olup

önlenebilir,

erken teşhis edilirse tedavi edilebilir olduğu

ve

erken teşhis için çalışan tarama merkezlerinin bulunduğu 

gerçeğini öğrenmeleri



öğrendiklerini büyüklerine aktarmaları ve

onları tarama merkezlerine yönlendirmeleri,  



ve zamanı gelince -bir çok büyüğü gibi-

koşa koşa kaçmaları değil, 

koşa koşa tarama merkezlerine gelmelerini sağlamaktı.



Proje 

2015-2016 ile 2018-2019

eğitim öğretim yılları arasında ve her sene 

farklı öğrenci grubuyla,

farklı yöntemlerle,

farklı sürelerde uygulandı.

Yöntemimiz



Projeleri farkındalık çalışmasından öteye götüren 

ve

hepsinde ortak olan noktası,

çocukların,

büyüklerini tarama merkezlerine yönlendirme şartı 

olması 

ve 

onların da bundan ek puan kazanmalarıydı.



Tüm projelerdeki algoritma

• İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye 

işbirliği ve şartname hazırlanması

Yarışma materyallerinin hazırlanması

Protokol imza töreni

Danışman öğretmenler, proje ilçe koordinatörleri ve  
kanser taramalarında görev alan arkadaşlarımızla toplantı



Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi 

Ortaokullar Arası 

Görsel Tasarım Yarışması

• Tüm ortaokul öğrencileri

• Görsel tasarım 

• Yönlendirme ile ek puan



Sen İste Yeter 

Kanser Çeker Gider Proje Yarışması 

• Tüm ortaokul öğrencileri ile

• Görsel tasarım / Slogan / Yönlendirme kategorileri

• Yönlendirme ek puan



Sen İste Yeter 

Kanser Çeker Gider Projesi 

Liseler Arası Kısa Film Yarışması
• Tüm lise öğrencileri

• Kısa film çekimi

• Ek puan yönlendirme



Sen İste Yeter

Kanser Çeker Gider Projesi

İlkokullar Arası Yönlendirme Yarışması

• Tüm ilkokul öğrencileri

• Yönlendirme kategorisi

• Puanlama yönlendirme sayısına göre







Bulgularımız
3 YILLIK PROJE SONUÇLARI SON YILIN PROJE SONUÇLARI

Süre 8,5 ay 3 ay Süre

Yönlendirilen kişi sayısı 3597 3521 Yönlendirilen kişi sayısı

HPV DNA testi 2046 1257 HPV DNA testi

Mamografi çekim sayısı 1133 1562 Mamografi çekim sayısı

GGK testi sayısı 726 1491 GGK testi sayısı

HPV DNA test sonrası takibe alınan/sevk 44/13 41/13 HPV DNA test sonrası takibe alınan/sevk

Mamografi çekimi sonrası sevk 66 55 Mamografi çekimi sonrası sevk

GGK  testi sonrası sevk 36 44 GGK  testi sonrası sevk

Meme ca tanısı 9 4 Meme ca tanısı

Adenamatöz polip 1



Bu yıl yapılan yarışma kapsamında 

kanser taraması yaptıran kişi sayısını,

aynı süre içinde ilimizde yapılan taramalar 

içinde değerlendirirsek,

bu projenin tarama sayılarına katkısı 

Servix ca taraması için % 25,5

Meme ca taraması için % 21,2

Kolorektal kanser taraması için % 26,1

Tabi ki bunlar ölçülebilir değerler, bir de bunun çarpan etkisi var.



Sonuç 
Yarının büyüklerinin, 

kanser hakkındaki farkındalığının bugün artmasına 

ve

korkmayan, kaçmayan taramalarını yaptıran büyüklerini 
şimdiden yetiştirmeye katkı sunmasıyla,

içinde yönlendirmenin yer almasından dolayı 

bir farkındalık çalışmasının ötesine gitmesiyle, 

tarama hedef nüfusuna direk katkı sağlamasıyla,

Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesinin

sürdürülebilir 

ve

kanser taramalarına katkı sağlayan bir proje olduğunu 

düşünmekteyiz.



Projede yer alan kurumlar ne kadar çok iş birliği içindeyse 

o kadar çok başarı geliyor.

Tek bir kopuş bütün projenin sonu olabiliyor

Şu gerçeği unutmamak gerekiyor…



Bundan daha önemli bir gerçeklik var

Ne kadar çok hediye o kadar başarı 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.


