www.canceredintitute.org
info@canceredinstitute.org
+1 (617) 767-1070
P.O. Box 400335, Cambridge MA 02140

Basın Bülteni

HEMEN YAYINLANMAK ÜZERE
20 Mayıs 2016

Harvardlı Türk Kanser Araştırmacısı Ataşehir’de
Kanser Halk Konferansı Düzenliyor
Almanya’da ve Amerika Birlesik Devletleri’nde uzun yıllar kanser araştırmaları yapan Dr. Aygün
Şahin, dünyadaki ve özellikle Türkiye’deki, kanser hakkındaki ‘bilgi kirliliğini’, ABD’nin Boston
şehrinde kurduğu ve yönettiği, çok ödül almış kanser eğitimi vakfı, Cancer Education and Research
Institute (CERI, Kanser Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü) ile yok etmeyi amaçlıyor.
Dr. Aygün Şahin, kanserle ilgili birçok konuyu, 24 Mayıs 2016 Salı günü, saat 10-12 arasında, CERI
Vakfı’yla Istanbul Ataşehir Belediye’siyle birlikte düzenlenen ve Novada Alışveriş Merkezi Nikah
Salonu’nda gerçeklecek Kanser Halk Konferansı’nda anlatacak. Kanser nedir, kanserden korunma,
sağlıklı beslenme ve egzersiz nasıl olmalıdır ve bunun kanser üzerindeki etkileri konularında 7’den
70’e, tüm Ataşehir ve çevre mahallelerinden gelecek halkı aydınlatacak.
“Kanser, 10 tane yumurta ye, ya da yağlı besin tüket, ya da yağlı yeme, et yeme, süt iç, süt içme gibi
“iki, iki daha dört” şeklinde bir formül ile basite indirgenebilecek bir hastalık değildir”, diyor Dr.
Şahin. “Bir kere kanser, çok komplex bir hastalıktır ve her bir birey icin faklı gelişir, farklı seyreder
ve tedavisi de farklıdır. Biz bir kalibi alıp bir kişiden, diğer bir kişiye aktaramayız.

CERI Vakfı’nın Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aygün Şahin
Vakfımız’ın 2013’te kuruluşundan bu yana, programlarımızı takip eden 163 ülkeden Türkiye,
ABD’den sonra daima ikinci sırada yer aldı. Türkiye’den inanılmaz derecede bilgi talebi var. Bu
nedenle, tıpkı Amerika’nın Boston şehrinde yaptiığım gibi, Türkiye’de de mutlaka Kanser Halk
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Konferansları düzenlemek istedim. Sağolsunlar, Ataşehir Belediyesi çok ilgilendi ve halk
konferansını sponsor etmeyi kabul etti. Son derece mutlu ve heyecanlıyız.
Türkiye’ye geldiğimde gördüm ki, maalesef büyük bir bilgi kirliliği var. Bu tüm dünyada böyle.
Özellikle ekmek, güneş kremleri, sağlıklı ve dengeli beslenme ve fitoterapi gibi konulardan bahsedip,
bu konudaki yanlış bilgilendirilmeyi önlemek ve halkı uyarmak istiyorum.”
Etkinlik hakkındaki ayrıntılı bilgi, CERI Vakfı’nın Facebook
(https://www.facebook.com/events/664348197054890/) ve websitelerinden
(www.canceredinstitute.org) elde edilebilir. Kanser Halk Konferansı 7’den 70’e tüm halka açık olup,
ulaşım için Ataşehir Belediye’sinin Ataevleri’nden kaldırılacak servis ile konferans merkezine
ulaşabilirler.
###
CERI Vakfı İletişim:
Ahu Aydın
(0530) 826 2105
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