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Editör’den

Değerli Rotaract Ailem,
Ekim sayımız ile karşınızdayız....

Bu ayki sayımızda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 
Rotary ailemizin en büyük projesi olan "End Polio" 
ile  24 Ekim Çocuk Felci Günü'nü kutluyoruz.
KKulüplerden en son haberleri, Ekim ayında 
gerçekleşecek Rotaract Akademi eğitimlerini ve 
Kültür-Sanat ekini Ekim sayımızda bulabilirsiniz. 
Ayrıca, Etkinlik Takvimi ve Ayın Projesi 
içeriklerimizin geri döndüğünü müjdeleriz.  
Emeği geçen tüm Rotaractör dostlarımıza teşekkür 
eder, keyifli okumalar dilerim...
RRotaractör sevgi ve saygılarımla;

Rtc. Tilda ACAR
UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği, 

2018-2019 Dönemi
Kurumsal Tanıtım ve Bilişim Hizmetleri 

Projeleri Koordinatörü
Rotavizyon Editörü
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Etkinlik Takvimi
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TÜRKİYE’NİN 
YILDIZI’NIN 
PARLADIĞI GÜN: 29 EKİM 1923 

Mustafa Kemal Atatürk, 
Cumhuriyet ilanına milli 

mücadele yıllarının başında 
karar vermişti.

Sivas Sivas ve Erzurum Kongreleri, 
Büyük Millet Meclisi’nin açıl-
ması ve ardından kazanılan 
zaferler cumhuriyete doğru 

atılan adımlardı.

Cumhuriyet 95 Yaşında!

Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 
akşamı İsmet Paşa, Kazım Paşa ve misafir 
milletvekilleri ile yemek yerken “Yarın 
Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’’ der.
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Cumhuriyet 95 Yaşında!
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Bu sözü hemen benimsemiş, yemek bırakılmış ve Atatürk kısa bir program düzenleyer-
ek, arkadaşları bir iş bölümü yapmış ve arkadaşlarını konu ile ilgili olarak görev-
lendirmiştir. Öğleden sonra İsmet Paşa ve bazı milletvekillerinin görüşlerini beyan etm-
elerinin ardından hazırlanan yasa tasarısı okunur. Birçok milletvekilinin ‘’Yaşasın 
Cumhuriyet’’ alkışları arasında Cumhuriyet kabul edilir. Ardından cumhurbaşkanı seçi-
mine geçilmiştir. Mecliste bulunan 158 milletvekilinin tamamının oyu ile Mustafa 
Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçilir. İsmet paşa bu olayı şöyle bildirir: ‘’Türkiye C
huriyeti başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve bütün üyeler oy 
birliği ile cumhurbaşkanlığına Mustafa Kemal Atatürk’ü seçmişlerdir:’’

Ali Kılınç�
um-



Meme Kanseri/Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü 
akciğer kanserinden sonra, dünya genelinde, rahim ağzı kanseri (serviks) ile görülme 
sıklığı en yüksek olan kanser türlerindendir. İstatistiklere göre her 8 kadından birinin 

hayatının belirli zamanında meme kanserine yakalanmaktadır.
Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki 
süt dranej kanallarında oluşur. Meme kanseri en fazla menopoz dönemindeki kadınlar-
da oluşur fakat herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Meme kanseri erkeklerde de 

görülmesine rağmen oldukça nadirdir. Her 100 kadına karşın bir erkekte görülmektedir.
Meme kanserinin belirtilerinden şüphelenildiğinde hızla harekete geçilmelidir. Kanser 
erken evrede (ilk evrede) teşhis edildiğinde meme kanseri tedavisinin başarı ile 
sonuçlanma oranı %90’ların üzerinde olmaktadır. Kendi memenizi kontrol ederken 
şüpheli bir sertlik bulabilirsiniz, hekiminiz klinik meme muayenesinde bir sertlik his-
sedebilir ya da meme dokusunda anormal bir bölge mamografi ya da göğüs MR’ı gibi 

bir tarama testinde ortaya çıkabilir.



Meme Kanseri/Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Ali Kılınç�


Ali Kılınç�


Ali Kılınç�
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Meme Kanseri/Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Tüm kanser türlerinde olduğu üzere meme kanserinde de erken teşhis oldukça 
önemlidir. Kanser erken dönemde teşhis edilirse meme kanseri tedavisi çoğu 

Egzersiz şeklinde yapılan fiziksel aktivitenin, meme kanseri riskini azalttığına ilişkin 
kanıtlar artmaktadır. Haftada en az 1,25 – 2,5 saatlik hızlı yürüyüşler, kadındaki 
meme kanseri riskini %18 oranında azaltmaktadır. Eğer bu yürüyüş, haftada 10 

saat olursa, risk oranı biraz daha azaltmaktadır.
Bazı araştırmalar, uzun süreli emzirmenin meme kanserini az da olsa azalttığını Bazı araştırmalar, uzun süreli emzirmenin meme kanserini az da olsa azalttığını 
öne sürmüştür. Araştırmalar, doğum kontrol hapı kullanan kadınların, kullan-

mayan kadınlara nazaran az da olsa meme kanseri riski taşıdığını göstermektedir. 
Hapların kullanımına son verildiğinde, risk oranı normale dönmektedir.

Çok fazla hamilelik geçiren ve genç yaşta hamile kalan kadınlarda, meme kanseri 
olma riski azalır. Bunun nedeni ise, hamilelik döneminde duran adet döngüsüdür.



Meme Kanseri/Karşıyaka Rotaract Kulübü 
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Hastalığın evresine, hastanın özelliklerine ve genel sağlığına bağlı olarak tedavi 
seçenekleri bir veya birden fazlasını içerebilir: Cerrahi, radyasyon tedavisi, 

hormon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedavi gibi



Meme Kanseri/Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Meme Kanseri/Karşıyaka Rotaract Kulübü 
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Meme Kanseri

13



Sinir sistemini istila ederek kalıcı felçlere veya ölüme 
neden olabilir. Her yaşta görülebilir fakat başlıca üç 
yaşın altındaki çocukları etkilemektedir. Polio eradike 
edilebilecek birkaç hastalıktan biridir çünkü insan 
vücudunun dışında uzun süre yaşayamaz ve etkili ve 
ucuz bir aşısı mevcuttur.Virüs ağız yoluyla vücuda gire-
rek barsaklarda çoğalır Kalabalık olarak yaşanan yerle-
rde ve hijyen düzeyi yetersiz olduğunda bulaşma oranı 
çok yüksektir. Çevre koşularının kötü olduğu yerlerde 
suların, besinlerin mikroplu dışkı ile kirlenmesi ve kala-
balık ortamlarda havaya yayılan mikropların solun-

masıyla bulaşı

END 
POLIO
NOW

Çocuk felci hastalığının nedeni, polio virüsü denilen bir 
mikroptur. Her yaşta görülebilir fakat başlıca üç yaşın 

altındaki çocukları etkilemektedir.

24 Ekim Çocuk Felci Günü 
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Ali Kılınç�
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Çocuk Felci Aşısı ve Korunma
Hastalarla Hastalarla veya gıdalarla temastan sonra el yıkama son derece önem-
lidir. En etkili korunma yolu ise aşılamadır. Ağızdan ve iğne ile uygula-
nan iki farklı aşı mevcuttur. Bu aşılar sayesinde çocuk felcinin bütün 
dünyada yok edime noktasına yaklaşılmıştır. Ülkemizde de 1998 
yılından beri vaka görülmemektedir. ROTARY Vakfı Çocuk felcini 
dünyadan silmek için Nijerye, Yemen gibi ülkelerde sayısız proje ile, 
yüzlerce çocuk felci aşısı uygulamıştır. 

Hastalığa yakalanan çocuklarda hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bu-
lantı -kusma gibi her hastalıkta görülebilecek ortak bulgular mevcut-
tur. Bazı çocuklarda hastalık bu bulgularla sınırlı kalırken , bazılarında 
ise kalıcı felçler meydana gelmektedir. Felçler çok tipik olarak yu-
muşaktır. Yani kaslar sert ve kasılmış durumda değildir. Felçler genel 
olarak, çocuğun kendini ayağa kaldırmasında ve yürümesinde güçlük 
şeklinde ilk bulgularını verir. Çoğu hastada felç olan bacak ya da 
kolda duyu kaybı yoktur.

24 Ekim Çocuk Felci Günü 
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Bu Hafta Değil; 
Her Hafta 
2015-2016 Döneminde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Rotaract 
Kulübünün yaptığı  görüşmeler sonunda hastanenin çocuk servisinde (Onkoloji,hemato-
loji,enfeksiyon vb.servisi hariç olmak üzere ) ve nöbetçi doktor/hemşirelerin uygun 

gördüğü çocuklar ile birlikte 40 hafta sürecek bir projenin temelleri atıldı.
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Ayın Projesi

PProjenin amacı; çocukların hastanede bulundukları süre zarfında 
dış dünyadan kopmamaları ,hastanenin sıkıcı ve moral bozan ha-
vasından bir nebze de sıyrılmaları adına hem çocukların hayatları-
na dokunmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak, hem de 
hastane ortamında bile olsa gelişimlerine katkıda bulunmak sure-
tiyle çocuklar ile belirli etkinliklerin her hafta yapılmasıdır.Projede 
önem verilen şeylerin başında manevi olarak çocukların hayatları
na dokunmak ,onlar ile zaman geçirmek ve devamlılık unsurları yer 
aldı.Çocuklara ümit verip daha sonrasında hayal kırıklığına uğrat-
mamak adına ve belli bir düzen oluşturmanın gerekliliği bilinciyle 
bu proje öncelikli olarak 2015-2016 Dönemi Alsancak Rotaract 
Kulüp Başkanı Kemal AKSOY tarafından 3.grup kulüplerine teklif 
edildi.Projeye Gündoğdu,Konak,Kordon ve Urla Rotaract Kulüpleri 
destek olabileceklerini belirttiler. İlk dönem için planlanmış 40 
haftalık katılım çizelgesi oluşturuldu. Daha sonra projenin adı ‘Bu 
Hafta Değil Her Hafta̒ olarak belirlendi ve sosyal medyalarda proje 

adına sayfalar oluşturuldu.



Ayın Projesi

Projenin ilk senesine Gönüllü Palyaçolar Derneğinin verdiği destek ile birlik-
te yüz boyama etkinlikleri ile başlanıldı.  Proje, başlangıç tarihi olan 30 
Eylül 2015 Tarihinden itibaren Her Çarşamba günü 19.30-21.00 saatleri 
arasında devam etmektedir.

Projenin 2.senesinde  Dokuz Eylül ve Karşıyaka Rotaract Kulüplerinin katılımıyla daha da güçlenen 
proje ,belirli gün ve haftalarda yaptıkları özel etkinliklerle çocukların hastane ortamında da olsa 
öğrenimlerine devam etmelerine yardımcı oldu.Yılbaşını da beraber kutlayan miniklere Rota-
ractörler tarafından küçük hediyeler verildi.Projenin 3.senesinde hediye dağıtımları artırıldı ve 
çocuklar ile birlikte özel gün etkinlikleri planlandı.Önemli günlerin denk geldiği hafta Çarşamba 
günü özel gün temaları ile ilgili etkinlikler yapılarak çocukların belirli gün ve haftalar konusunda 
farkındalıklarının artması amaçlandı.Yapılan etkinlikler çocukların el becerilerinin gelişmesine 
yöyönelik olarak her hafta değişmektedir.
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Projenin 4.sezonuna başlanılan 2018-2019 döneminde ise projenin daha geniş kitlelere 
hitap etmesi ,daha çok çocuğun hayatına dokunabilmek adına projenin 2. Ayağı Bölge 
Rotaract Temsilciliği tarafından planlandı.Projeyi gerçekleştiren kulüplere Agora,Bor-
nova, Buca ve İzmir Rotaract Kulüpleri eklendi.Projenin 4.sezonu 12 Eylül 2018 Tari-
hinde başlamış olup şimdilik oryantasyon süreci Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastane-
sinde devam etmektedir
Projenin en başından beri projenin etkilerinin analiz edilmesi ile gözlemlenen sonuçlara 
göre; Çocukların ilk haftaki çekingen tutumları ilerleyen zamanlarda yerini,Çarşamba 
gününü sabırsızlıkla beklemelerine ve abi-abla olarak görmeye başladıkları Rota-
ractörlerin yollarını gözlemelerine ve daha rahat iletişim kurmalarına bıraktı.Projenin 
daha iyi ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi için sürekli iletişim halinde bulunulan hastane 
yönetimi ve hemşirelerden ,hastanedeki çocukların Çarşamba gününü büyük bir 
sabırsızlık içerisinde beklediklerini ayrıca Çarşamba günleri iyileşen çocukların taburcu 
olmak dahi istemediklerini duymak projede hedeflenen amaca ulaşma açısından 
kulüplerimizin doğru yolda olduklarının somut bir göstergesiydi. 

Ayın Projesi

Bu Hafta Değil; 
Her Hafta 
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Kulüplerden Haberler

Ali Kılınç�


Ali Kılınç�
11.09.2018 tarihinde, İzmir Rotaract Kulübü dönemin ilk iş yeri gezisini düzenledi. Crossfit sporunun tanıtımı ve sağlık üzerine yapılan güzel sohbetler neticesinde katılımcılar keyifli dakikalar geçirdi. �

Ali Kılınç�

�

Ali Kılınç�
Kordon Rotaract Kulübü üyeleri sosyal medyada ve yaşadıkları çevrede farkındalık yaratmak amacıyla, 15.09.2018 World Clean Up Day kapsamında, çevrelerindeki çöpleri toplayarak fotoğrafladılar. Bu fotoğraflar Kordon Rotaract Kulübü resmi instagram sayfasında yayınlandı.�



Kulüplerden Haberler
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Ali Kılınç�


Ali Kılınç�
Kordon Rotaract Kulübü 2017-18 döneminden bu yana HİPDER (Hayvanlar İçin Projeler Derneği) ile ortaklaşa projeler üretmeye devam ediyor. 2018-19 döneminde de derneğe yapılan bağışlar karşılığı verilen özel gün sertifikası ve diğer grafik tasarım ihtiyaçlarına destek veriyor. Sertifikalarda Kordon Rotaract Kulübü logosu kullanılarak Rotaract tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan Kordon Rotaract Kulübü, 20.10.2018 tarihinde HİPDER ile birlikte bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirecek. �

Ali Kılınç�


Ali Kılınç�
Kordon Rotaract Kulübü 13.09.2018 tarihinde Özel Demiderm Polikliniği’ne iş yeri gezisi düzenledi. Katılımcılara poliklinikte gerçekleştirilen uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi verildi. �
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Rota World
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Happy Hour & Ocakbaşı
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Kültür Köşesi
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Kültür Köşesi
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Unutulmuş Meslekler  Köşesi
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Tuncel Kurtiz
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Vizyondakiler
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Vizyondakiler
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Kitap Kurdu
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Etkinlikler
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Etkinlikler
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Etkinlikler
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FAN PAGE: Facebook.com/Rotaract2440

GRUP: Facebook.com/groups/rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com/rotaractakademi


