Sağlık Komisyonu
Sağlıklı genç sağlıklı toplum hedefine ulaşıncaya kadar, çocuk ve genç
merkezinde odaklanarak; kişisel veya kitlesel, ruhun ve bedenin
dengesini bozacak her türlü bağımlılıktan korumak ve sağlıklı yaşamla
ilgili her türlü soruna zamanında çözüm üretmek, böylelikle ruhsal,
bedensel ve sosyal yönden iyilik halinde olan bir toplum içinde uyumla
yaşamak komisyonumuzun kuruluş amacıdır.
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EĞİTİM VE SEMİNERLER:

Başbakanlık Devlet Lisan Okulu (İngilizce)
H.Ü. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimleri
G.Ü. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimleri
S.B. Medikal Estetik Hekimliği Eğitimi
A.T.O. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Eğitimi
S.B. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi
İŞ TECRÜBELERİ:

S.B. Afyon Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi 1993-1995
S.B. Ankara Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı 1995-1999

S.B. Ankara 112 Hızır Acil Başhekimi 1999-2000
SSK Etlik Kadın Doğum Hastanesi 2000-2001
SSK Etlik İhtisas Hastanesi-2001-2002
SSK Ulus Hastanesi 2002-2005
SSK Sağlık İşleri Ankara İl Müdürlüğü 2005-2008
SGK Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 2008-…

SİVİL TOPLUM ÜYELİKLERİ:

T.C. Bisiklet Federasyonu Sağlık Kurulu
Ankara Tabip Odası
Pratisyen Hekimler Derneği
Sosyal Güvenlik Sağlık Çalışanları Derneği
T.C Bocce Bowling Dart Federasyonu Sağlık Kurul Başkanlığı
Dolunay Dergi Topluluğu Derneği Kurucu Üyesi
Yeni Binyıl Derneği Kurucu Üyesi

Engelliler

Birleşmiş Milletlere göre engelli kavramı, “diğer bireylerle eşit koşullar altında
topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel,
zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir”olarak
tanımlanmıştır. Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı “Engelliler Hakkında
Kanun”a göre ise engelli, “fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde
kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını
kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey” olarak tanımlanmıştır.
2011 yılında Dünya Engellilik Raporu’na göre; dünya nüfusunun yaklaşık % 15’inin
yani, bir milyardan fazla insanın bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmekte ve bu
insanların da yaklaşık % 20’si bireysel faaliyetleri yerine getirmeye çalışırken önemli sorunlar
yaşamaktadır. Türkiye’de engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise %12.29 olarak

belirtilmiştir. Yapılan araştırmalara göre, 2050 yılında tüm dünyadaki engelli nüfusunun
yaklaşık iki milyarı bulacağı öngörülmektedir.
Ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmakta olan engellik sorunu ile ilişkili olarak
gerçekçi ve sonuç odaklı çalışmalar yapılması geç kalınmış olsa da son derecede önemli ve
gereklidir.
Bu konuda çalışmalar yapmakta olan birçok resmi ve özel kurumlar,sivil toplum
kuruluşları bulunmakla birlikte,olumlu sonuçlar alınabilmesi için öncelikle konu hakkında
farkındalık yaratmak ve önemini vurgulamak gereklidir.
Ülkemizde engelli nüfusu incelendiğinde örneğin sayı ile ilgili gerçekçi rakamlara
erişmek mümkün olmaması önemli bir eksikliktir.
Son verilerin 2011 yılına ait olması ve sonraki yıllarda da buna yönelik ciddi bir
çalışmanın bulunmayışı ve engelli çocuk sayısının fazlaca artış gösterdiği de
değerlendirildiğinde oldukça düşündürücüdür.
Farklı kurumlarda farklı veriler gösterilmesinden anlaşılacağı üzere
çalışmalar,birbirinden habersiz ve belirli bir disiplin,koordinasyon olmadan yapılmaktadır. Bu
durum sonuçları bakımından kesinlikle çözüm odaklı değildir.
Konu ile ilişkili tüm kurum,kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde
bulunmak,güncel verileri toplama ve raporlama önemlidir.Bu sayede çalışma
yapılacak ,sorunlarına çözüm bulunacak kitlenin tanımlanması mümkün hale gelecektir.
Komisyonun misyonu:
-

Engellilik kavramının doğru şekilde tanımlanması

-

Engelli birey olarak, kimlerin çalışma kapsamına alınacağının belirlenmesi

-

Öncelikle ve en önemlisi,önleyici tedbirlere yönelik çalışmalar yapmak

-

Bu kapsamda ,aile kurmak ya da çocuk sahibi olmak düşüncesinde olan
çiftlere,engelli bir çocuk sahibi olmamak için almaları gereken önlemler
konusunda eğitimler vermek.

-

Toplumun her kesimine yönelik,engelli bireylere nasıl davranacakları hakkında
bilgi verilmesi,saygı göstermeleri, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ,hayata
katılımlarına ne şekilde destek olunabileceği ve onları dışlayarak
verebilecekleri zararlar ile ilgili farkındalık yaratma eğitimlerinin verilmesi

-

Engelli bireyleri,ailelerini yasal hakları ile ilgili bilgilendirmek, gerektiğinde
yasal yönlendirme ve destek verilmesi

-

Sağlık ve eğitim gibi önemli sorunlarına yönlendirme,bilgilendirme ve destek
olunması.Bu hizmetleri veren kuruluşlara yönelik tavsiye ve bilgilendirme
yapılması

-

Farklılıklarla birlikte yaşama konusunda farkındalık yaratma çalışmalarının
yapılması

-

Engelli çocukların,özellikle zihinsel engeli bulunanların her türlü
istismara,özellikle cinsel istismar,madde bağımlılıkları ve suça alet edilmeye
açık olması nedeni ile bu konularda ailelerin yapmaları gerekenler,
başvurmaları gereken kurum ve kuruluşlar konusunda bilgilendirilmesi,
önlemler konusunda desteklenmesi

-

Engeli olan gençlerin engel düzeyi ne olursa olsun,yapabileceği her becerinin,
meslek edinme ve istihdam edilme anlamında
değerlendirilmesi,yönlendirilmesi ve bu konularda projeler hazırlanarak
uygulanması

-

Engelliler için erişebilirlik sorunlarına yönelik çözüm projelerinin hazırlanması
ve ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunulması

-

Dernek bünyesinde bulunan diğer komisyonlarla işbirliği,diğer destek alanlar
ile engelli çocuklar ve gençlerin ortak çalışmalara katılımının sağlanması

-

Engelli bireylerden bir kısmının dernek çalışmalarında aktif olarak yeteneği
doğrultusunda görev almasının sağlanması

-

Engelli çocuklar ve gençlerden oluşturulacak bir alt komisyon oluşturularak,bu
alt komisyonun düzenli toplantılar yapması,kendilerini bu mecrada ifade
etmelerine destek olunması,yapmak istedikleri, hayalleri, sorunlarına yönelik
çözüm önerileri gibi konularda olabildiğince katılım sağlamalarına destek
olunması

