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ÖNSÖZ
Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam
kaybına neden olan kanser türüdür. 2020 yılında Dünya genelinde tanı konulan her 8 kanserden 1’inin
meme kanseri olduğu ve ölüme sebep olan kanserler arasında 5. sırada yer aldığı belirlenmiştir.
Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Meme kanserine erken dönemde tanı
konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli
faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Meme kanseri tanısında en etkili araç, kişinin kendi
elleridir. Bu nedenle, kadınlara ayna dağıtılıp, kendi kendine meme muayenesi konusunda broşür
verilerek farkındalıklarının arttırılması ve meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek
amaçlanmıştır. Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenen proje
başarıyla tamamlanmıştır.
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ÖZET
2020 yılında Dünya genelinde tanı konulan her 8 kanserden 1’inin meme kanseri olduğu
ve ölüme sebep olan kanserler arasında 5. sırada yer aldığı belirlenmiştir. Meme kanserine erken
dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken
teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Meme kanseri tanısında en etkili
araç, kişinin kendi elleridir. Meme kanserini erken dönemde tespit etmek için, 20 yaşından itibaren
her kadının kendi kendine meme muayenesi yapması gerekmektedir. Kendi kendine meme
muayenesinde amaç, kadının kendi meme dokusunu daha iyi tanıması ve değişiklikleri erken
dönemde fark edebilmesidir. Kendi kendine meme muayenesine önce ayna karşısında başlanır. Bu
nedenle kadınlara ayna dağıtılıp, kendi kendine meme muayenesi konusunda broşür verilerek
farkındalıklarının arttırılması ve meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek
amaçlanmıştır. Kendi kendine meme muayenesi yapması için Farkındalık Aynası (30 adet) ve
Broşür (30 adet) Atatürk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Doğum
Polikliniği’ne götürüldü. Projenin yürütücüsü ve poliklinik hemşiresi tarafından 19.10.2021
tarihinde Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran kadınlara bilgilendirme yapıldıktan sonra, “ayna”
ve "kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır?" broşürü dağıtılarak farkındalıklarının
arttırılmasına ve meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi.
Broşüre “Toplumsal Duyarlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin” ismi yazılarak bu
projenin bu birim tarafından desteklendiği gösterilmiştir. Projenin gerçekleştirilebilmesi için Kadın
Doğum Anabilim Dalı Başkanı ile görüşülerek sözlü onam ve hastaneden yazılı izin alındı.
Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: ayna, erken tanı, farkındalık, meme muayenesi
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ABSTRACT
It has been determined that 1 out of every 8 cancers diagnosed worldwide in 2020 is breast
cancer and ranks 5th among cancers that cause death. Early diagnosis of breast cancer increases the
chances of successful treatment and survival. The most important factor in early diagnosis is raising
awareness of the person. The most effective tool in the diagnosis of breast cancer is one's own hands.
In order to detect breast cancer at an early stage, every woman from the age of 20 should perform a
breast self-exam. The aim of breast self-examination is for the woman to get to know her own breast
tissue better and to notice the changes in the early period. Breast self-examination is first started in
front of the mirror. For this reason, it was aimed to raise awareness of women and to draw attention
to the importance of early diagnosis in breast cancer by handing out mirrors and giving brochures
on breast self-examination. Awareness Mirror (30 pieces) and brochure (30 pieces) were taken to
Atatürk University Health Application and Research Center Gynecology Polyclinic to perform
breast self-examination. After informing the women who applied to the Obstetrics and Gynecology
Polyclinic on 19.10.2021 by the project manager and the polyclinic nurse, “mirror” and “how to do
breast self-examination?” By distributing the brochure, attention was drawn to raising awareness
and the importance of early diagnosis in breast cancer.
The name of the "Social Awareness Research and Application Center" was written on the
brochure, indicating that this project was supported by this unit. Verbal consent and written
permission from the hospital were obtained in consultation with the Head of the Obstetrics and
Gynecology Department for the realization of the project.
This project was supported by Atatürk University Social Awareness Projects.
Keywords: mirror, early diagnosis, awareness, breast examination
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YÖNTEM
Projenin Türü
Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir.
Projenin Amacı
Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını
arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Meme
kanseri tanısında en etkili araç, kişinin kendi elleridir. Bu nedenle, kadınlara ayna dağıtılıp, kendi
kendine meme muayenesi konusunda broşür verilerek farkındalıklarının arttırılması ve meme
kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Projenin Yapıldığı Yer ve Zaman
Proje yürütücüsü ve poliklinik hemşiresi tarafından 27.07.2021 tarihinde saat 15:00’de Atatürk
Üniversitesi

Sağlık

Uygulama

ve

Araştırma

Merkezi

Kadın

Doğum

Kliniği’nde

gerçekleştirilmiştir.
Projenin Uygulanışı
Araştırma kapsamında öncelikle piyasa araştırması yapıldı. Maliyet ve kalite bakımından en uygun
olan yer belirlenerek ayna (40x50 cm çerçeveli- 30 adet) alındı ve matbaada Broşür (30 adet)
basıldı. Esnaftan alınmasının nedeni, pandemi sürecinde ekonomik açıdan sıkıntıda olan esnafı
kalkındırmaktır. Ayrıca broşüre “Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nin ismi bastırıldı. Kurallara uygun şekilde fatura talep edildi. Projenin
gerçekleştirilebilmesi için Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanı ile görüşülerek sözlü onam ve
hastaneden yazılı izin alındı. Malzemeler polikliniğe götürülmeden önce poliklinik hemşiresi
aranarak uygun gün ve saat belirlendi. Alınan malzemeler Kadın Doğum Polikliniği’ne götürüldü.
Malzemeler, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek projenin yürütücüsü ve poliklinik
hemşiresi tarafından polikliniğe başvuran kadınlara dağıtıldı.

Farkındalık aynası ve broşür

dağıtılırken fotoğraflar çekildi ve proje başarılı bir şekilde tamamlandı.
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PROJE KAPSAMINDA ALINAN MALZEMELERE AİT BİLGİLER
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER
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Resim 1. Farkındalık aynası (40*50 cm çerçeveli 30 adet ayna)
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Resim 2. Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır? Broşürü (30 adet)
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Resim 3. Kadınlara farkındalık aynasının ve broşürün dağıtılması
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SONUÇLAR
“Farkındalık Aynanla Erken Fark Et” projesi kapsamında alınan malzemeler Atatürk
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Doğum Polikliniği’ne götürülerek
proje yürütücüsü ve poliklinik hemşiresi tarafından kadınlara dağıtıldı. Klinik başkanına ve
poliklinik sorumlu hemşiresine bu projenin Atatürk Üniversitesi Toplumsal Destek Projeleri
tarafından desteklendiği belirtildi. Poliklinik çalışanları da bu proje için bizlere çok teşekkür ettiler.
Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür
ederiz.
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