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Instagram: @team_koioss    https://instagram.com/team_koioss?utm_medium=copy_link  

Twitter: @TKoioss   https://twitter.com/tkoioss?s=21  

YouTube: Koioss Ekip  https://youtube.com/channel/UCxdt_lx6cVIHGt-QBPyR4uw  

 

As can be seen in the photo of the page layout of our Instagram account, which we opened on 

March 26, 2021, there are posts related to the subject on the right and left edges made by us 

and our DNA helix containing the Koioss team yellow in the middle. 

 

 
Figure 1: The post layout of the Koioss team Instagram page is shown. We are the first team to make the post on the 

right and left of our page, which we opened on March 26, 2021, and the DNA helix in the middle. 

 

 Instagram Posts Promoting Cystic 

Fibrosis 

 

Objective: To become aware of this 

situation by sharing informative posts to 

patients and people who are not aware 

of this disease. We have behaved more 

sensitively while posting due to the 

patients’ conditions. 

 

Goal: Reaching everyone we can reach 

on Instagram. 

 

Conclusion: We reached 431 regular 

followers and created awareness in people. As a result of our promotional posts, we reached 

1499 likes. 

Figure 2: Examples of our posts about Cystic Fibrosis in 

Turkish and English, one of the first posts on our Instagram 

page, are shown. 
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Play for Cystic Fibrosis 

 

Objective:To announce this 

disease to people with the 

music and voices of the 

artists. 

Goal: To make Instagram 

users aware of Cystic 

Fibrosis with the voices and 

instruments of the artists. 

 

 

 

Conclusion: First of all, we reached 4,266 net views and 433 likes by sharing our Play for 

Cystic Fibrosis posts, videos with state artists and music teachers. 

 

April 23 Children's Choir Project 

 Objective: To make 

the 23 April project 

video with the 

contribution of music 

teacher Kıymet ŞAHİN 

to celebrate the 

National Sovereignty 

and Children's Day and 

to make children and 

their parents aware of 

Cystic Fibrosis. 

Figure 3:  From left to right, our artists working with us to raise awareness 

about Cystic Fibrosis; State clarinetist Gozde CEVİK, YTU music and 

performing arts research assistant/artist Tolga UNALDI and musician Tolga 

KAYA are shown. 

Figure 4: Left to right, respectively; Opera Artist Funda Saltas ATESOGLU and Turkish folk music and opera 

singer Haluk Tolga ILHAN have collaborated with us to support Cystic Fibrosis. 

Figure 5: An excerpt from our 23 April Children's Choir project video is shown. 
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Goal: To raise awareness of children and their parents against Cystic Fibrosis. 

 

Conclusion: Our 23 April Children's Choir 

Instagram video, which is 1.53 minutes long, has 

2320 views and 156 likes. We reached 2421 

views with YouTube views. 

 

 

CF Talks 

Objective: First of all, with our expert guests, to 

organize events with our high-capacity Zoom 

and YouTube infrastructure every Sunday with 

the contributions of the Turkiye Biyologlar 

Dernegi(TBD) and Kistik Fibrozis Yardimlasma 

ve Dayanisma Dernegi (KİFDER) throughout 

May for patients with Cystic Fibrosis and those 

who do not know about this disease. 

Target: We aimed to have 1000 people attend 

our event. 

Conclusion: 2132 people attended our event, 

and we are the first team that handed out 

“Awareness Certificates” to 459 people.   

 
Figure 6:  Top to bottom, respectively; For the KF Talks, the 

photographic poster of our expert lecturers, the "Certificate 

of Sensitivity" we gave as part of the KF Talks, and the 

Instagram post introducing our expert lecturers are 

displayed. 
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Success Stories 

 

Objective: To show that patients with Cystic Fibrosis stop at nothing. 

 

Goal: With this video series, it is mentioned that everyone, small and big, can achieve success 

by overcoming problems. Our goal is to reach 2000 people. 

 

Conclusion:  We have reached 3469 views with this video series.  

 

 

VITA Journal Koioss and Cystic Fibrosis Article 

 

Objective: To explain the Cystic Fibrosis, Koioss and RaDiChal'21 competition in June in the 

VITA Journal, which is published every month by the Turkiye Biyologlar Dernegi(TBD). 

 

Goal: To inform 20,000 VITA Magazine readers. 

 

Conclusion: We reached 25,000 people reading VITA Magazine in June. 

 
Figure 8: Within the scope of the VITA journal, the pages of the journal where we describe RaDiChal'21, Cystic 

Fibrosis and the Koioss team are shown.  

Figure 7:  Our Success Stories video series is shown to explain that Cystic Fibrosis will not stop anyone. In our Success 

Stories videos we talked with, from left to right respectively, Sukru ATA, Dila Ece AYKIN and Thomas JUNG are shown. 
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Signature Campaign 

 

Objective: We requested that the mutation drugs, which are vital for Cystic Fibrosis patients, 

be reimbursed by the Sosyal Guvenlik Kurumu. 

 

Goal: We targeted our signature campaign to reach 10,000 people. 

 

Conclusion: 13,915 people have signed our petition. The name-surname of everyone who 

signed is provable in PDF form. https://www.change.org/KF-Bekleyemez  

 

 

 
Figure 9: Our petition for the reimbursement of mutation drugs used in Cystic Fibrosis is shown. 

  

 

 

Sign Language Video 

 

Objective: To raise awareness about Cystic Fibrosis disease by removing barriers. 

 

Goal: We aimed to reach approximately 2000 people with our sign language video. 

 

Conclusion: We reached 5137 people in total with our video of overcoming obstacles.
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Figure 10: Sections from our sign language video we made to remove barriers in Cystic Fibrosis are shown. 

 

Get Your Cushion Come Istanbul 

 

Objective: To alleviate the difficult times we spend by arranging a meeting with Cystic 

Fibrosis patients and the people around them in Istanbul Yıldız Park with doctors, dieticians, 

physiotherapists and nurses and the KIFDER family. 

 

Goal: To meet with 16 families who have registered for our meeting. 

 

Conclusion: While our doctors and team were raising awareness and chatting with the 14 

families who came to our meeting, children and adults had a great time with the animator 

team and our classic car exhibition. Informative brochures were distributed to the families 

who came to deliver the NadirX book and the teachers of our children who started school. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: On top and right,  photographs of our 

families, children and newly married couples who 

came to our meeting within the scope of our Take 

Your Cushion Come Istanbul project are shown. 
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Figure 12: Children having fun with our animator team on the left, and a family taking pictures with KİFDER 

President İlknur GORGUN on the right. 
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Figure 13: Clockwise respectively; The Instagram post introducing our animator team and our classic car exhibition, 

the hourly screening of our event, and finally our doctor, who will inform our families attending our meeting, are 

shown. 

 
Figure 14: Koioss members are displayed. In order from left to right; Onur OZTURK, Cigdem AFAT, Mahmut Onat 

OZTEN, and Dogasav SUMER. In the photo one of team members, Mert GUNGOR, is not seen due to him not been 

able to attend to the meeting. 
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RARE DISEASE CHALLENGE  

RaDiChal’21  
 

SOSYAL FARKINDALIK RAPORU 

 

TAKIM ADI 

KOİOSS 

TAKIM ÜYELERİ 

Doğasav SÜMER, Mahmut Onat ÖZTEN, Onur ÖZTÜRK, 

Çiğdem AFAT, Mert GÜNGÖR 

HEDEF HASTALIK 

KİSTİK FİBROZİS 
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Instagram: @team_koioss    https://instagram.com/team_koioss?utm_medium=copy_link  

Twitter: @TKoioss   https://twitter.com/tkoioss?s=21  

YouTube: Koioss Ekip  https://youtube.com/channel/UCxdt_lx6cVIHGt-QBPyR4uw  

 

26 Mart 2021 tarihinde açtığımız Instagram hesabımızın sayfa düzeni fotoğrafta görüldüğü 

üzere ilk olarak bizim tarafımızdan yapılan sağ ve sol kenarlarda konu ile ilgili postlar ve 

ortasından Koioss ekibi sarısını içeren DNA sarmalımız bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 1: Koioss ekibi Instagram sayfasının post düzeni gösterilmektedir. 26 Mart 2021 tarihinde açtığımız sayfamızın 

sağ ve solunda post, ortasında ise DNA sarmalı düzenini ilk yapan takımız.   

 

  

Instagram Kistik Fibrozisi Tanıtıcı 

Postlar  

Amaç: Hastalar ve bu hastalığın 

farkında olmayan insanlara 

bilgilendirici postlar paylaşarak bu 

durumun farkına varılması. Bu 

hastalıktan muzdarip olan insanlara 

hitaben daha hassas davranarak 

paylaşım yaptık.  

Hedef: Instagramda ulaşabileceğimiz 

herkese ulaşmak. 

Sonuç: 431 düzenli takipçiye ulaşarak 
Şekil 2: Instagram sayfamızın ilk postlarından olan Kistik 

Fibrozisi Türkçe ve İngilizce anlattığımız gönderilerimizin 

örnekleri gösterilmektedir. 
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insanlarda farkındalık yarattık. Attığımız tanıtıcı postlar neticesinde 1499 beğeniye ulaştık. 

 

Kistik Fibrozis İçin Çal  

Amaç: Sanatçıların müzik ve 

sesleriyle insanlara bu 

hastalığı duyurmak. 

Hedef: Sanatçıların ses ve 

enstrümanları ile Instagram 

kullanıcılarına Kistik 

Fibrozisin farkına 

varmalarını sağlamak.  

 

 

 

 

 

Sonuç: İlk olarak bizim düzenlediğimiz Kistik Fibrozis İçin Çal postları, devlet sanatçıları ve 

müzik öğretmenleri ile videolar paylaşarak 4,266 net izlenmeye ve 433 beğeniye ulaştık.  

 

23 Nisan Çocuk 

Korosu Projesi  

Amaç: Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 

Bayramını kutlamak, 

çocuklara ve velilerine 

Kistik Fibrozisin 

farkına vardırmak için 

müzik öğretmeni 

Kıymet ŞAHİN’in 

katkısı ile 23 Nisan 

Şekil 3: Sırasıyla soldan sağa Kistik Fibrozis hastalığına farkındalık 

yaratmak için bizimle çalışan sanatçılarımız; Devlet klarinet sanatçısı 

Gözde ÇEVİK, YTÜ müzik ve sahne sanatları araştırma görevlisi/sanatçı 

Tolga ÜNALDI ve müzisyen Tolga KAYA gösterilmektedir. 

Şekil 4: Sırasıyla soldan sağa; Opera Sanatçısı Funda Saltaş ATEŞOĞLU ve Türk halk müziği ve opera sanatçısı 

Haluk Tolga İLHAN Kistik Fibrozis hastalığına destek vermek için bizimle işbirliği yapmışlardır.  

Şekil 5: 23 Nisan Çocuk Korosu proje videomuzdan bir alıntı gösterilmektedir. 
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proje videosunu yapmak.  

Hedef: Çocuklara ve ebeveynlerine Kistik 

Fibrozis hastalığına karşı bilinçlendirmek. 

Sonuç: 1.53 dakika uzunluğunda olan 23 Nisan 

Çocuk Korosu Instagram videomuz 2320 

görüntülenmeye ve 156 beğeniye sahiptir. 

YouTube görüntülenmesi ile birlikte 2421 

izlenmeye ulaştık. 

 

 

KF Konuşmaları  

Amaç: İlk olarak biz alanında uzman 

konuklarımızla Kistik Fibrozisli hastalara ve bu 

hastalığı bilmeyenlere mayıs ayı boyunca 

Türkiye Biyologlar Derneği (TBD) ve Kistik 

Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

(KİFDER) katkılarıyla her Pazar günü yüksek 

kapasiteli Zoom ve YouTube altyapımız ile 

etkinlik düzenlemek. 

Hedef: Düzenlediğimiz etkinliğimize 1000 

kişinin katılmasını hedefledik.  

Sonuç: Düzenlediğimiz etkinliğimize 2132 

kişinin katılımı gerçekleşti ve bununla birlikte 

ilk olarak biz 459 kişiye “Duyarlılık Belgesi” 

dağıttık.   

 

 
Şekil 6: Sırasıyla yukarıdan aşağıya; KF Konuşmaları için 

uzman hocalarımızın fotoğraflı afişi, KF Konuşmaları 

kapsamında verdiğimiz "Duyarlılık Belgesi" örneği ve 

konuşma yapacak olan uzman hocalarımızı tanıtan 

Instagram postu gösterilmektedir. 
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Başarı Hikâyeleri 

 

Amaç: Kistik Fibrozisli hastaların engel tanımadığını göstermek. 

Hedef: Bu video serimiz ile küçük-büyük herkesin sorunları aşarak başarıya ulaşmalarına 

değinilmiştir. Hedefimiz 2000 kişiye ulaşmak.  

Sonuç: Bu video serimiz ile 3469 görüntülenmeye ulaştık. 

 

 

 

VITA Dergisi Koioss ve Kistik Fibrozis Yazısı 

Amaç: Türkiye Biyologlar Derneği’nin her ay yayımladığı VITA Dergisinde Haziran ayı 

içerisinde Kistik Fibrozis, Koioss ve RaDiChal’21 yarışmalarını açıklamak. 

Hedef: 20,000 VITA Dergisi okuyucularını bilgilendirmek. 

Sonuç: Haziran ayında VITA Dergisini okuyan 25,000 kişiye ulaştık. 

 

 
Şekil 8: VITA dergisi kapsamında RaDiChal'21, Kistik Fibrozis ve Koioss ekibini anlattığımız dergi sayfaları 

gösterilmektedir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Kistik Fibrozis hastalığının kimseyi durdurmayacağını anlatmak için paylaştığımız Başarı Hikâyeleri video 

serimiz gösterilmektedir. 
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İmza Kampanyası  

Amaç: Kistik Fibrozis hastaları için hayatı öneme sahip olan mutasyon ilaçlarının Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemeye alınmasını talep ettik.  

Hedef: İmza kampanyamızın 10,000 kişiye ulaşmasını hedefledik. 

Sonuç: İmza kampanyamızı 13,915 kişi imzalamış bulunmaktadır. İmzalayan herkesin adı-

soyadı PDF halinde kanıtlanabilir bulunmaktadır. https://www.change.org/KF-Bekleyemez  

 

 
Şekil 9: Kistik Fibrozis hastalığında kullanılan mutasyon ilaçlarının geri ödemeye alınması için açtığımız imza 

kampanyamız gösterilmektedir. 

  

 

İşaret Dili Videosu  

Amaç: Engelleri kaldırarak Kistik Fibrozis hastalığına farkındalık yaratmak. 

Hedef: İşaret dili videomuz ile yaklaşık 2000 kişiye ulaşmayı hedefledik. 

Sonuç: Engelleri aştığımız videomuz ile toplamda 5137 kişiye ulaştık.  

 
Şekil 10: Kistik Fibrozis hastalığında engelleri kaldırmak için yaptığımız işaret dili videomuzdan kesitler 

gösterilmektedir. 
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Minderini Al Gel İstanbul 

Amaç: Kistik Fibrozisli hastalar ve çevredeki insanlarla İstanbul Yıldız Parkı’nda doktor, 

diyetisyen, fizyoterapist ve hemşireler ve KİFDER ailesi ile buluşma düzenleyerek 

geçirdiğimiz zor zamanları bir nebze hafifletmek. 

Hedef: Buluşmamıza kayıt yaptıran 16 aile ile buluşmak. 

Sonuç: Buluşmamıza gelen 14 aileye, doktorlarımız ve ekibi bilinçlendirme ve sohbet 

ederken, animatör ekibi ve klasik araba sergimiz ile çocuklar ve büyükler keyifli vakit 

geçirmiştir. Gelen ailelere NadirX kitabı ve okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerine 

ulaştırılması üzerine bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır.   

  

 
Şekil 11: Minderini Al Gel İstanbul projemiz kapsamında buluşmamıza gelen ailelerimizin, çocuklarımızın ve yeni 

evli çiftlerimizin fotoğrafları gösterilmektedir. 
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Şekil 12: Saat yönünde sırasıyla; Animatör ekibimizi ve klasik araba sergimizi tanıtan Instagram postu, düzenlemiş 

olduğumuz etkinliğimizin saatlik gösterimi ve son olarak buluşmamıza katılan ailelerimize bilgilendirme yapacak 

olan hocamız gösterilmektedir. 

 
Şekil 13: Solda animatör ekibimiz ile eğlenen çocuklar, sağda ise KİFDER Başkanı İlknur GÖRGÜN ile fotoğraf 

çekinen bir aile gösterilmektedir 
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Şekil 14: Koioss ekibi üyeleri gösterilmektedir. Sırasıyla soldan sağa; Onur ÖZTÜRK, Çiğdem AFAT, Mahmut Onat 

ÖZTEN ve Doğasav SÜMER. Fotoğrafta ekibimizde olan fakat toplantıya katılamayan bir diğer üyemiz Mert 

GÜNGÖR bulunmamaktadır. 
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