EDİRNE ROTARY KULÜBÜ
31.03.1977
www.edirnerotary.com

Dong-Kurn LEE ( UR Bşk. )

008/2009

Tarih : 29.07.2008

Ömer KURAN ( 2420. Bölge Guv.)
Toplantı No. 1552

Melih TABAKÖZ (12.Grup Guv.Yrd)

Bülten No. 1180

Charter Mart 1980

BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
24 Temmuz Perşembe günü Bourgas Pyrgos kulübü’nün resmi toplantısına Yasef Romano , Ali
Es ve Kemal Karakuş ile birlikte 4 kişi katıldık. İade-i ziyaret amaçlı toplantı bizim için çok yararlı geçti.
Her ülkenin kendi kültürüne göre küçük değişiklikler gösteren bu toplantılar , ana tema bozulmadan
rotary’de ki kültür çeşitliliğini bize göstermesi açısından öğreticiydi. Toplantı sırasında Başkan Dimitir
KALÇİKOV bana söz vermesi üzerine kısa bir konuşma yaptım. Toplantıdan sonra Eylül ayında
katılacağımız Bourgas Pyrgos Kulübü tarafından organize edilen önemli SPA merkezlerinden biri olan
“POMORIE” Oteli programımız belli oldu.12-13-14 Eylül de 3 gün 2 gece konaklamalı kardeş
kulübümüzün bu etkinliğine tam kadro katılmamızı bekliyorum.
Karaağaç Parasız Yatılı Okulunda 2 adet yatakhaneye isabet eden yaklaşık 100 m2 antibakteryel
taban döşemesi ile ilgili olarak görev verdiğimiz Rtn. Emre ÜLKÜMEN ve Rtn. Ahmet DEVECİ
dostlarımız kulübümüz adına projeyi tamamlayıp okula teslim etmişlerdir. Her ikisini de tüm kalbimle
kutluyorum. Önümüzdeki günlerde medya önünde bu teslimatı tekrarlayacağız.
2420 , 2430 ve 2440. Bölgelerin ortak projesi olan “Edirne’den Kurtalan’a Düşler Treni” Ekim
ayında güzergahındaki köylerde çocukların düşlerini gerçekleştirecek malzeme taşıyacak. Kulübümüzde
arkadaşlarımız ve eşlerimiz hem trene katılım hem de götüreceğimiz malzeme konusunda çalışmalara
devam ediyorlar. Bu konuda sponsor bulmak çok önemli arkadaşlarımın yardımını bekliyorum
Kulüp asamblelerimizi Ağustos ayı itibarı ile yapmaya başlayacağız. Ana Komite Başkanlarının
sunumları için yaptıkları çalışmaları bir an önce teslim ederlerse sevinirim.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıkla kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :




29 Temmuz Salı günü (Bu gün) Sivilengrad Rotary Kulübü devir teslim törenine katıldık
detayları önümüzdeki hafta sizlere sunacağız
Bu günkü toplantımızı GÇDB sevgili Oktay ALEMDAR idare etti. Kendisine teşekkür ediyoruz.
“Depremde Temiz İçme Suyu” isimli eşli bağış projemiz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor.
Partner Kulüp konusundaki problemi aşmaya çalışıyoruz .

Önümüzdeki hafta toplantımız 05.08.2008 tarihinde saat 20.00 Rotary evinde

TEMMUZ AYI ROTARY TAKVIMINDE OKUMA-YAZMA AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Metin CENGİZ
Nasip ÇANKAYA

Mal.Müş.Od.Sek.
Kenan Karakuş misafiri
S.Muhasebeci
Kenan Karakuş misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
05 Ağustos
05 Ağustos
06 Ağustos
08 Ağustos
10 Ağustos

Ayten-İrfan KIZANLIK
Cevat GÜLER
Neslihan-Ahmet DEVECİ
Tamer BORAL
Mine KARAKUŞ

Evlilik yıldönümü
Doğum günü
Evlilik yıldönümü
Doğum günü
Doğum günü

KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETİREN ÜYELERİMİZ (Teşekkür ediyoruz)
Yasef ROMANO , Kemal KARAKUŞ , Ali ES (İki attendance) , Emre ALP , Tamer BORAL ,
Kaya ZEYBEKOĞLU , Serhad CEYLAN , Akın TİRYAKİOĞLU
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet ÇELİK , İlhan TOKSÖZ
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Ahmet DEVECİ , Demirkan ÇAĞLAYAN , Cevat GÜLER ,
DEVAM YUZDESİ : %85
Tüm dostlara teşekkürler ........

ROTARY BİLGİLERİ :
Tüzükten ……………..
MADDE 9. Onur Üyesi, Hakları ve Yükümlülükleri
Yönetim Kurulu, görevli olduğu dönem süresi içerisinde Kulübün amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile
temayüz etmiş, çevresinde iyi tanınan, etkili, etik değerleri yüksek kişileri ve Rotary hedeflerinin gerçekleşmesine
sürekli destek veren Rotary dostlarını Kulübün onur üyesi olarak seçebilir ve bununla ilgili karar alır. Alınan karar
bir Haftalık Olağan Toplantıda üyelere duyurularak onaylanır. Seçilen onur üyesi daha sonraki bir Haftalık Olağan
Toplantıya davet edilerek kendisine törenle onur üyeliği belgesi verilir.
Onur üyesi Kulübün bütün toplantılarına katılmak, bir Rotaryenin yanında misafiri olmaksızın diğer bir Rotary
Kulübünü ziyaret etmek, giriş ve yıllık aidat ödememek hakkına sahiptir.
Onur üyesinin oy kullanmak, Kulüpte herhangi bir yönetim görevi almak ve bunlara seçilmek, sınıflandırma
kapsamında bir işkolunu temsil etmek hakkı yoktur.
Yabancı uyruklu kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile onur üyesi seçilebilir.
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman kendi seçtiği onur üyesinin üyeliğine son verebilir. Yönetim Kurulu bir
önceki dönemin Yönetim Kurulunun seçtiği onur üyesini kendi döneminde yeniden onur üyesi seçilebilir.
Genel Kurul kararı alınmak koşuluyla bir onur üyesinin bu sıfatı, aksine bir Genel Kurul kararı alınıncaya kadar
dönemden döneme devam eder.
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
0 284 225 23 66
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com
recayiaran@yahoo.com

Her şeyin başı sağlık ………………….
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA)
KKKA ilk olarak 1944 yılında Kırım’da görülmüş ve Kırım Kanamalı Ateşi olarak tanımlanmıştır. 1956
yılında Kongo’da görülen hastalığın, 1969 yılında Kırım Kanamalı Ateşi ile aynı olduğunun farkına
varılması ile hastalık bu tarihten itibaren bugünkü bilinen ismiyle anılmaya başlanmıştır
2002 yılında bahar aylarından itibaren Türkiye’de görülmeye başlanan olgular ile tekrar ilgi çekmeye
başlamıştır.KKKA, Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan virüslerin meydana getirdiği, şiddetli
bir seyir gösteren ve oldukça yüksek mortalite (Ölüm) oranı olan viral hemorajik bir hastalıktır. KKKA,
insanlara enfekte kenelerin ısırmasının yanı sıra enfekte hayvanların kan ve dokularıyla temas sonucu
ile de bulaşabilmektedir . Henüz ergin olmamış Hylomma soyuna ait keneler, küçük omurgalılardan kan
emerken virüsleri alır, gelişme evrelerinde muhafaza eder; ergin kene olduğunda da hayvanlardan ve
insanlardan kan emerken bulaştırır. Bu soya ait keneler ülkemizin de içinde bulunduğu çok geniş bir
coğrafik alanda bulunmaktadır KKKA daha çok mezbaha çalışanlarında, kırsal alanda yaşayan ve
hayvancılıkla uğraşanlarda görülebilmektedir. Hastalık sıklıkla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Doğu
Avrupa’da endemiktir (Yaygındır). Türkiye’de 2002 Haziran ayında Tokat ili ve çevresinden olgular
bildirilmeye başlanmıştır. İnkübasyon (Kuluçka)süresi; kene tarafından ısırılma ile virüsün alınmasını
takiben genellikle 1-3 gündür; bu süre en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı veya diğer
dokulara doğrudan temas sonucu bulaşmalarda 5-6 gün, en fazla ise 13 gün olabilmektedir Ateş,
kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, aşırı duyarlılık, kollarda, bacaklarda ve sırtta şiddetli ağrı ve belirgin
iştahsızlık hastalarda sıklıkla görülen klinik bulgulardır. Bazen kusma veya ishal olabilir. İlk günlerde yüz
ve göğüste peteşi ve konjunktivalarda kızarıklık dikkati çeker. Gövde ve ekstremitelerde ekimozlar
oluşabilir. Epistaksis (Burun kanaması), hematemez (Kan kusma), melena (Kanlı dışkı) veya hematüri
(Kanlı idrar) sıktır. Bazen diş eti ve vajinal kanama da görülebilir. Genellikle hepatit görülür, ağır
olgularda hastalığın 5. gününden itibaren hepatorenal (Karaciğer-Böbrek) ve pulmoner (Akciğer)
yetmezlik meydana gelebilir. Ateş 5 veya 12. güne kadar yükselebilir, sonrasında 9-20. günler arasında
lizisle (Yavaş olarak) düşer İyileşme 9-10. günlerde olmakla birlikte bazen dört hafta veya daha uzun
sürede olabilir. Ölüm daha çok hastalığın ikinci haftasında (5-14gün) görülmektedir.Hastalığın tedavisini
antiviral ve destek tedavisi oluşturmaktadır.
Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi KKKA’da korunma ve kontrol önlemlerinin alınması
çok önemli ve gereklidir. Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
önerilerine göre:
• Hastanın kan ve vücut sıvıları ile temastan kaçınılmalıdır.Bu şekilde bir temasın söz konusu olması
halinde,temas edenin en az 14 gün kadar ateş ve diğer belirtileryönünden takip edilmesi gerekmektedir.
• Kene mücadelesi çok önemlidir. Keneler yumurta dönemleri hariç diğer biyolojik evrelerinde insanlara
saldırarak kan emebilir. Coğrafik bölgelere göre ve türlere göre değişmekle beraber, KKKA’yı bulaştıran

Hyalomma soyuna ait keneler genel olarak nisan ve ekim aylarında aktiftirler; bu dönemlerdeki
salgınların sebebi de budur. Bu nedenle öncelikle konakçılar kenelerden uzak tutulmalı ve kenelerin kan
emmeleri engellenmelidir.
• Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan(hayvan barınakları, piknik amaçlı gidilen su
kenarı, otlak şeklindeki yerler, çalı çırpı ve gür ot bulunan yerler, av alanları, orman vb.) kaçınılması
gerekmektedir.Bulunulması durumunda, çıplak ayakla veya kısa giysilerlelerle girilmemeli (lastik çizme
giyilmeli veya pantolonların paçaları çorap içine alınmalı), vücut belirli aralıklarla kene yönünden
aranmalı; vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp öldürülmeli, yapışan keneler ise ezilmeden ve
kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi) alınmalıdır. Bunun
için en uygun olanı, kan emme durumunda olan kenelerin üzerine eter, kloroform, alkol ya da gaz
sürülerek kendiliğinden deriyi terk etmeleri sağlanmalı, bundan sonra öldürülmelidir.
• Hayvancılıkla uğraşanlar hayvanlarını kenelere karşı uygun akarisitlerle ilâçlamalı ve hayvan
barınakları kenelerin yaşayamayacağı şekilde yapılmalı, çatlaklar tamir edilmeli ve badana yapılmalıdır.
Gerek insanları gerekse hayvanları kene saldırılarından korumak için repellent olarak bilinen böcek
kaçıranlar cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek kullanılabilmektedir. Aynı maddeler hayvanların
baş veya bacaklarına uygulanabilir; ayrıca, bu maddelerin emdirildiği plâstik şeritler, hayvanların
kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir.
• Mera, çayır, çırpı ve gür otların bulunduğu yerler gibi kenelerin yaşamasına müsait alanlarda, diğer
canlılara ve çevreye zarar vermeden, insektisit uygulamalarına başvurulabilir.
Özellikle kenelerin aktif olduğu bahar ve yaz aylarında karaciğer fonksiyon testi yüksekliği ve
pansitopeni saptanan hastalarda hikayede geldiği yöre, meslek ve kene teması sorgulanmalı ve
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ VAKA VE ÖLÜMLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
(Türkiye, 2002-2007)

Yıllar

Vaka Sayısı

Ölüm

2002-2003

150

6

2004

249

13

2005

266

13

2006

438

27

2007

717

33

