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BAKANIN MEKTUBU
Paul Haris tarafından 23 ubat 1905 tarihinde kurulan Rotary’nin 104. yaş gününü Pazartesi günü
Orestiyada Kulübü toplantısında kutladık. Kemal Karakuş , Serhad Ceylan , Recayi Aran ve Kaya Zeybekoğlu ile
birlikte katıldığımız toplantıya Didimotiko Rotary Kulübü Başkanı ve üyeleri , Aleksandrapolis Rotary Kulübü
Başkanı ve üyeleri de katıldılar. Çok keyifli geçen toplantıda doğum günü nedeniyle Rotary pastası kesildi.
Gecede bir konuşma yaparak Kulübümüzün bu yıl yapacağı Bodrum gezisi projesi ile ilgili bilgi verdim ve
götürdüğüm dökümanları takdim ettim. Sanıyorum Yunanistan Kulüpleri de kalabalık bir grup halinde katılacaklar.
2420 Bölge GSE programı çerçevesinde Avustralya grubu 28-29 Nisan 2009 Salı ve Çarşamba günleri
Kulübümüze misafir olacaklar. Bir erkek Rotaryen ve dört hanım öğretmenden oluşan grubu ağırlamak üzere
Vakıf Ana Komite Başkanımız Kenan Karakuş gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Ayrıca geçen hafta
duyurduğumuz gibi 22 Mart 2009 Pazar günü Edirne’de 2420 Bölge Uluslararsı Vakıf semineri yapacağız.
Seminer programı da Ana Komite Başkanı Kenan Karakuş tarafından hazırlanmaktadır. Bölge ile görüşülerek
mutabakat sağlandıktan sonra siz değerli üyelerimize duyurulacaktır. Katılım konusunda gerekli hassasiyeti
göstermenizi önemle rica ediyorum.
Bu gün toplantımıza Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne Belediye Başkan adayı Sayın Mustafa Hatipler ile
Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Özcan Baznak katıldılar. Özcan ağabeyimiz ve Sayın Hatipler konuşma
yaparak Edirne ile ilgili projelerini aktardılar
Üyelerimizden sevgili Hasan Altuntaş Edirne’de en yüksek gelir vergisi veren 2. mükellef olarak Ticaret ve
Sanayi Odası tesislerinin açılışında çok büyük bir kalabalığın önünde plaket ile ödüllendirilmiştir. Kendisini tebrik
ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz

2420.Bölge Vakıf Semineri 22 Mart 2009 Pazar günü Kulübümüz tarafından yapılacak
GSE Avustralya grubu 28-29 Nisan 2009 Tarihinde Kulübümüzü ziyaret edecekler
Uluslararsı Bodrum gezi projemiz 28-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılacak
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
Önümüzdeki toplantımız 03 Mart Salı günü Saat 19.00 da Rotary evinde

ŞUBAT AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE DÜNYA ANLAYIŞ AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Mustafa HATİPLER
Özcan BAZNAK
Recep KILIÇ
İbrahim GÜVEN
Hakan YAYKIN
Haluk DURDU
Mehmet ÇAVU

Ak Parti Bel Bşk Adayı
K.Doğum Uzmanı
İş adamı
SGK İl Md.Yrd.
Kervansaray Otel Md.
Emekli Bankacı
İşadamı

Emre Alp misafiri
Emre Alp misafiri
Emre Alp misafiri
Kenan Karakuş misafiri
Kenan Karakuş misafiri
Cevat Güler misafiri
Recayi Aran misafiri

ATTENDANCE GETİRENLER
Kemal Karakuş , Kaya Zeybekoğlu

teşekkürler……….

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , Demirkan Çağlayan , Emre Ülkümen , İlhan Toksöz , Önder Yalınçgören ,
Ümit Mıhlayanlar
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

DEVAM YUZDESİ
YUZDES : % 85 Teşekkürler ……………….

DUYURULAR :
•

UA Rotary 2009 Konvansiyonu 21-24 Haziran 2009 tarihleri arasında Birminghamda. 2420.Bölge
Konvansiyon Komitesi iki alternatifli bir program hazırlamaktadır.
1. 21-24 Haziran 2009 tarihleri arasında Birmingham’a gidiş dönüş ve çift kişilik odada kişi başı
900 Euro Tek kişilik oda farkı 400 Euro
2. 21-28 Haziran 2009 tarihleri arasında Birmingham ve İskoçya seyahati ve çift kişilik odada kişi başı 1400
Euro Tek kişilik oda farkı 450 Euro. Katılım talebi 25 ubat 2009 Çarşamba gününe kadar Bölge Ofisinden
Mine Hanıma bildirilebilir
• Rotary 2420. Bölge Sağlık , Eğitim ve Kültür Konvoyu iki aşamada ve Trakya ile Körfez olmak üzere iki
bölgede gerçekleşecek. Her iki bölgede ikişer gün olmak üzere Proje uygulama tarihleri 4-5 Nisan Körfez
ve 18-19 Nisan Trakya olacak . Projenin 3 kişilik ana komitesinde Komite Başkanı Guv.Yrd. Rtn Murat
Tipigil ile üyeler Bölge Sekreteri Rtn Sait Feyzioğlu ve Küçükçekmece RK Bşk Rtn.Yako Manoah vardır.
Konvoyda yer alacak TIR’da ilköğretim okulları için daha önce saptanmış kitap kırtasiye , çeşitli giyim ve
ihtiyaç malzemeleri bulunacak. Ayrıca Dünya Göz Hastanesi Tarama ve Bakım TIR’ı , Türk Kalp Vakfı’nın
tarama aracı ile Deprem Stimülasyon TIR’ı konvoyda yer alacaktır. Tıp doktoru Rotaryenlerin ve yöre
doktorlarının katılımı ile sağlık taraması yapılıp ilaç ve tıbbi malzeme dağıtılacaktır. Trakya Bölgesindeki
etkinliği takiben Edirne Tıp Fak öğrencilerinin Trakya Ateşi gösterisi ve Rotaractların Artiz Mektebi Tiyatro
oyunu sergileyecekleri kutlama programı yapılacaktır.
• 2009-2010 Dönemi Bölge Asamblesi 11 Nisan 2009 tarihinde gerçekleşecektir. Gelecek Dönem
Guvernörü Nuri Özgür ve ekibi tarafından titizlikle hazırlanmakta olan bu etkinliğe Gelecek Dönem
Başkanı , Sekreteri , Saymanı ve Hizmet Komite Başkanları ile isteyen Rotaryenlerin katılmaları
gerekmektedir. Katılımın yüksekliği oranında Asamblenin Kulüplerimize yüksek bir motivasyon ve proje
coşkusu sağlayacağı kesindir. Kaldı ki Kulüp görevlilerinin dönem başında Bölge Guvernörü ile
yapacakları yegane toplantı Bölge Asamblesidir. Ayrıca katılımın çokluğu Bölge Rotary’sinin gücünü
göstermek açısından da önemli bir unsurdur.
• Rotaract’ın 41. yılı için düzenlenecek ROTARACT BALOSU Ataköy ve Yeşilköy Rotaract Kulüplerinin
organizatörlüğünde Türkiye Spor Yazarları Derneğinde 14 Mart 2009 Cumartesi günü Saat 20.00 de
yapılacaktır. Limitsiz içki+Canlı Müzik+DJ 70 TL dir.
Müracaat : Barış Anafarta (brsanafarta@yahoo.com) , +90 533 368 66 60
Son rezervasyon tarihi : 11 Mart 2009
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

BİR SAĞLIK KURULUŞUNA SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURDUĞUNUZDA Kİ HAKLARINIZ

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel
bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.İnsan hakları ilk kez 1215 yılında
İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş
Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.
İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu
özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları
bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.
1) Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk,
dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile
ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık
tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık
çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4) Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
5) Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına
ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6) Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
7) Dini vecibeleri yerine getirebilme : Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini
vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü,
nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık
hizmeti almaya hakkı vardır.
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve
mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır
10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava
hakkını kullanmaya hakkı vardır
BİR SAĞLIK KURULUŞUNA SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURDUĞUNUZDA Kİ SORUMLULUKLARINIZ

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve
kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki
süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız
mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:
1. Genel Sorumluluklar
a- Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
b- Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
c- Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
2. Sosyal Güvenlik Durumu
a- Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
b- Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
a- .Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen
kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
4. Hastane Kurallarına Uyma
a- Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
b- Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
c- .Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
d- Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri
ilgili yere bildirmesi gerekir.
e- Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
f- Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
a- Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
b- Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
c- Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
d- Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
TC Sağlık Bakanlığı

☺

BİRAZ TEBESSÜM …….

Hava Yollarında yemek servisi zamanı. Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:
- Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.
***
Bir alışveriş merkezindeyiz. Yaşlı bir hanım tavuk reyonunda bir türlü istediği kadar büyük bir tavuk bulamayınca,
onu izleyen reyon görevlisine söylendi:
- Bu tavukların daha büyük olmaları mümkün değil mi?
Görevli tonton teyzeye takılmadan edemedi:
- Mümkün değil teyze, onlar ölü.
***
Trafik kuralı ihlali yapan kimsenin çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı
durdurdu. Sürücü camı açtı. Ruhsat ve ehliyetini uzattı. Polis ceza makbuzunu cebinden çıkarırken keyifle
gülümsedi.
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çekerek cevap verdi.
- Anlıyorum memur bey. Elimden geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesilmeyince adama eliyle git, git işareti yaptı ve adam cezadan kurtuldu.
***
Roma'da dünyaca ünlü San Pietro Kilisesi'nde büyük bir pazar ayini... Görkemli bir dinsel tören… Papa bile
katılıyor. Koskoca meydan, mahşer yeri gibi... Kilisenin içi de dışı da tıklım tıklım... Bu arada, kilisenin kapısında
iki adam özellikle dikkati çekiyor... İkisinin de boynunda kocaman birer levha asılı... Birinde "Ben koyu bir
Hristiyanım, lütfen bana yardım ediniz" yazılı. Ötekinde ise sadece "Ben koyu bir Yahudiyim" yazıyor. Tabii ki,
kiliseden çıkanlar, Hristiyan olduğunu ifade eden adama yanaşıyorlar ve ellerini ceplerine atıp cömertçe bir şeyler
veriyorlar. Yahudi olduğunu ifade eden adamda ise siftah yok. Bu arada, kiliseden çıkan iyi niyetli biri,
"Yahudiyim" yazısı taşıyana sokuluyor. "Bana bak kardeş," diyor, "Dürüstlük, iyi bir şey; ama binlerce Hristiyan
kiliseden çıkarken, senin Yahudi olduğunu böyle aleni olarak ifade etmen, kanımca hiç de akıllıca bir hareket
değil. Bak, kimse sana para da vermiyor zaten. Bence çıkar o yazıyı boynundan, sen de şu Hristiyan gibi..."
deyince, boynunda "Yahudiyim" yazılı adam, "Hristiyanım" yazılı olana dönüp sesleniyor: "Heey!.. Salamon!..
Herife bak be!.. Gelmiş, bize ticaret öğretiyor!.."
***
Mehmet ile Handan öğrenci olup, aynı evi paylaşmaktadırlar. Bir gün Handan ve Mehmet, Mehmet'in annesini
yemeğe davet ederler. Mehmet'in annesi akşam yemeği süresince Handan'ı uzun uzun süzer ve aslında
Handan'ın çok alımlı ve güzel bir kız olduğunu, aralarında ev arkadaşlığından daha ileri bir boyutta bir ilişkinin
mevcut olup,olmadığını merak eder. Aklını okumuşcasına Mehmet annesine der ki: Ne düşündüğünü biliyorum
ama emin ol ki sadece ev arkadaşıyız, ötesi yok. Akşam yemeğinden sonra Mehmet’in annesi evine döner.Bir iki
gün sonra Handan der ki : Mehmet, annen bize yemeğe geldiğinden beri gümüş çorba kasesini bulamıyorum.
Mehmet yanıtlar : Annemin almış olabileceğini tahmin etmiyorum ama ben yine de kendisine bir mektup
yazayım. Oturur ve yazar : Anneciğim, gümüş çorba kasesini sen aldın demiyorum, ama almadın da demiyorum.
Fakat konu şu ki: Sen bize yemeğe geldiğinden beri gümüş çorba kasesi kayıp. Sevgiler oğlun Mehmet. Bir hafta
sonra Mehmet'in annesinden mektup gelir: Sevgili oğlum: Handanla yatıyorsun demiyorum, ama yatmıyorsun da
demiyorum. Fakat konu şu ki: Handan kendi yatağında yatıyor olsaydı gümüş çorba kasesini çoktan bulmuş
olurdu. Sevgilerle annen...

