“Haydi Gülümse Sağlık ve Sosyal Yardım Destek Programı” oluşturulma nedeni engellilere
ve ailelerine hukuksal, sosyal, sağlık, eğitim, ulaşım v.b. bütün haklarını anlatmak psikolojik,
fiziksel, mesleki gelişimi engelleyen çevresel ve sosyal engellerin kaldırılması ve hizmetlerin
sunulmasını sağlamaktır.
Sağlıklı çocuk sahibi olamayan, çocuğuna zihinsel ya da bedensel engelli tanısı konulan aileler
için bu süreç oldukça travmatik bir durum oluşturmaktadır .Aileler tarafından gelecek ile ilgili
bütün umut, beklenti ve planlar çocuk üzerine kurulurken, engelli bir çocuğa sahip olma
Ailenin yapmış olduğu bütün planlarda değişiklik yapmasına neden olur.
Özürlüler Vakfı “Haydi Gülümse Sağlık ve Sosyal Yardım Destek Programı” ile toplumun
dikkatini çekerek, yardımlaşmaya ve dayanışmaya teşfik etmektedir. Projeyi betimleyen
“Haydi Gülümse” sadece bir isim olarak düşünülmemiştir.Toplum olarak bu konuda ortak
değer ve hedeflerimiz olması gerektiğini de anlatmaktadır.Tek bir kişiden başlayarak çoğalan
ve bireysel hareketin toplumsal harekete dönüştüğü güçlü bir yapı oluşturarak sivil toplum
kuruluşu olmanın doğasını ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Projenin iletişim uygulamaları
sadece farkındalık değil aynı zamanda katılım ve reaksiyon yaratmayı hedefleyen, interaktif
bir süreç olarak devam etmektedir. Vakfımız bu konuda ulaşmak istediği diğer hedefler için
sistematik PR ve toplumsal etkileşim çalışmalarını da sürdürmektedir.
Özürlüler Vakfı ,”Haydi Gülümse Sağlık Sosyal Yardım Destek Programı” 2008 yılında
başlamıştır. Programın amacı; doğum anı ve doğum sonrası engelliliğe yol açan çoçuk ve
ergen hastaların yaşam standartlarının yükseltilmesi,iyileştirilmesi için yapılacak tedavi ve
ameliyatlar,farklı engel gruplarının kendileri aileleri ve yakınlarının sosyal ve hukuksal hakları
konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapılmasıdır. Bu
proğram Ameliyatlar, Bilgilendirme Toplantıları ve Sosyal Yardım olmak üzere üç bölümden
oluşmaktadır.

Engelliliğin önlenmesi ya da ortadan kaldırılması için bazı hastalık gruplarında erken
müdahale özellikle küçük yaşlarda önemlidir. Erken müdahale ile çocukların iyileşme oranları
artmaktadır. Bireylerin toplumsal hayata entegre olmalarını, hareket kabiliyetlerini olumsuz
yönde etkileyen rahatsızlıklar hem bireyde hem de yakın çevresinde psikolojik, ekonomik,
sosyal problemleri de beraberinde getirmektedir. Bilgi eksikliği ve maddi imkansızlıklar
nedeniyle az gelişmiş bölgelerimizde özellikle 0-18 yaş arası çocuk ve ergen hastaların
tedavisi yapmak önceliğimizdir.
Bu programda engelliliğin önlenmesi, tedavi edilmesi için özellikle ortopedi alanına giren
çarpık ayak, serebral palsili hastaların ameliyat ve tedavileri; kas gevşetme, kalça çıkığı,
skolyoz v.b. her türlü ortopedi ameliyatları; ağır işitme kaybı olan çocukların koklear implant
ameliyat giderleri ile ameliyat öncesi işitme cihazı ameliyatı uygun olmayan çocukların da
işitme cihazlarının temini;görme kaybı olan çocuklar ile hiç görmeyen çocukların gerekli
ameliyatları ve cihaz temini ; kalp ve beyin ameliyatları gerektiren hastaların bu alandaki
ameliyatlarının gerçekleştirilmesi; plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahinin hizmet alanına
giren yanık ve yanığa bağlı gelişen deformitelerin (kulak, ağız, burunda şekil bozuklukları,
ellerin, parmakların, kolların çekilmesi ve kullanılamaması gibi) düzeltilmesi; doğumsal elayak anomalileri (parmakların yapışık olması, fazla parmak bulunması, elin yarık şeklinde
olması vs.) kepçe kulak onarımları, vasküler malformasyonlar (doğuştan yüz veya
ekstremitelere yerleşen damar lekeleri), doğumsal baş boyun anomalileri (tümörler, kistler,
yarıklar..) ve çeşitli alanlarda operasyonlar da gelen talepler doğrultusunda ücretsiz olarak
gerçekleştirilmiştir.
Çocukların bulundukları şehirde gerekli ekip ya da teçhizatın olmaması halinde en yakın
çevre illerde donanımlı bir hastaneye veya İstanbul’a getirtilmiştir. Hastaların tüm ameliyat
ve hastane masrafları ile gerektiğinde bir refakatçi konaklama ve ulaşım ücreti vakıf
tarafından karşılanmıştır.

Sağlık Yardımı ve Ameliyat Başvuru Kriterleri.
0 ile 18 yaş arasında olması
Ameliyat ile iyileşebilir türden bir hastalığın bulunması
Maddi durumunun yetersiz olduğunun belgelenmesi
Ameliyat olmasına engel teşkil edecek ikinci bir sağlık problemi bulunmaması
Herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması (maddi durum yetersiz ise sağlık güvencesi olsa dahi
kontenjan dahilinde ameliyat yapılmıştır.)

Başvuruların Toplanması ve Ameliyat Olacak Hastaların Seçilmesi
Sağlık yardımı ve ameliyat başvurusu için yazılı ve görsel medya tarafından duyurular
yapılmış internet, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, yerel yönetimler, sağlık kurumları
aracılığı ile ön talepler toplanmıştır. Toplanan ön bilgilere göre ameliyat ihtiyacı olduğu tespit
edilen hastaların başvuru için gerekli olan evraklarının yanında önceden yapılmış muayene,
ameliyat, tetkikler v.b. raporlar ile varsa özürlü sağlık kurulu raporu talep edilmiştir. Gelen
evraklar tıp kurulu tarafından incelendikten sonra kriterlere uygun görülen hastalar
bulunduğu bölgedeki anlaşmalı hastaneye yönlendirilmiştir. Hastaneye yönlendirilen
hastanın muayene raporlarının vakfa ulaşmasını takiben raporlar tekrar tıp kurulu tarafından
incelenmiş, muayene sonrası ameliyat onayı verilen hastalar için ameliyat planı
yapılmaktadır.

Ameliyatların Yapılacağı Sağlık Kuruluşlarının Seçimi
Ameliyat başvurularının yoğun yapıldığı şehirler ve özellikle nüfusun yoğun olduğu
büyükşehirlerde, anlaşma sağlanan devlet hastaneleri ve özel hastanelerde yapılmıştır.
Ameliyatlar anlaşma sağlanan hastanelerin ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ameliyat
sonrası, hastaların tıbbi- medikal malzeme, pansuman, tetkik, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
ulaşım, konaklama giderleri, ameliyat giderleri vakıf tarafından karşılanmaktadır.Özürlüler
Vakfı tıp kurulumuz uzmanlar tarafından oluşur. Bu kurul erken tanı ve tedavi konusunda
doğabilecek sorunların önlenebilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin genişletilerek
engelliğe yol açan durumların ortadan kaldırılması çalışılmalarını da yürütür.

Haydi Gülümse Ameliyatları
Haydi Gülümse projesi kapsamında 2583 hasta başvurusu alınmış belirlenen kriterler
doğrultusunda 1159 başvuru tıp kurulumuz tarafından onaylanmış ve hastanelere
gönderilmiştir. Hastaların muayeneleri yapıldıktan sonra hastanelerden gelen muayene
raporları tıp kurulu tarafından değerlendirilerek, ameliyatı onaylanan hastaların ameliyatları
planlanıp gerçekleştirilmektedir

Ağırlıklı olarak skolyoz,koklear implant (işitme cihazı) ,ortopedi ve göz ameliyatları
gerçekleştirilmiştir.
Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın ameliyat öncesi- sonrası tetkik ve tedavi
giderleri (fizik tedavi ,işitme cihazı, afo, korse, v.b.) karşılanmaktadır. Ayrıca bazı
çocuklarımızın sağlığına kavuşabilmesi için birkaç ameliyat geçirmesi gerektiğinden
kurulumuzun onayladığı hastaların devam ameliyatları da yapılmaktadır.
Ameliyat olacak çocuklar hekimler tarafından belirlenir. Seçim aşamasında önemli kriter,
ameliyat ile çocuğun iyileşme oranının yüksek olmasıdır. Ameliyat ile sağlığına kavuşma şansı
olamayacak hastaların başvuruları ne yazık ki reddedilmiştir.
Tıp Kurulumuz tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda seçilen hastalar anlaşmalı
hastanelere gönderilir. İlk muayeneler tamamlandıktan sonra gelen raporları ,tıp kurulumuz
değerlendirerek ameliyatlara karar verir. Şu ana kadar 551 ameliyat planlanlanıp
gerçekleştirilmiştir.
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ANLAŞMA YAPILAN HASTANELER
HASTANE ADI

BULUNDUĞU İL /LER

1

ACIBADEM HASTANELERİ

ADANA
KAYSERİ
KOCAELİ
BURSA
İSTANBUL

2

ALMAN HASTANESİ

BATMAN

3

BALTALİMANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL

4

BOSPHOURUS INTERNATIONAL KBB HASTANESİ

İSTANBUL

5

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL

6

DÜNYA GÖZ HASTANESİ

İSTANBUL

7

KONYA BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ

KONYA

8

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞ.HASTANESİ

İSTANBUL

9

SURP PIRGIÇ ERMENI HASTANESI

İSTANBUL

10

ÇAPA TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL

11

FATİH SULTAN MEHMET EĞT.ARŞ. HASTANESİ

İSTANBUL

12

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REH. EĞT. ARŞ. HASTANESİ

İSTANBUL

13

ÖZEL VENİ VİDİ HASTANESİ

DİYARBAKIR

14

ÖZEL VENİ VİDİ HASTANESİ

ANKARA

15

MEMORİAL HASTANESİ

İSTANBUL

16

ADA TIP HASTANESİ

SAKARYA

17

ÖZEL ÇERKEZKÖY HASTANESİ

TEKİRDAĞ

18

ÖZEL ASPENDOS HASTANESİ

ANTALYA

19

ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ

GAZİANTEP

YAPILAN BAŞVURU SAYISI
Muayene olan Hasta Sayısı

1159

Ameliyatı Uygun Görülen Hasta Sayısı

873

Ameliyatı Gerçekleşen Hasta Sayısı

551

BAŞVURUSU ONAYLANAN 551 HASTANIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İLLER

HASTA SAYISI

İLLER

HASTA SAYISI

İLLER

HASTA SAYISI

Adana

10

Erzincan

1

Mardin

15

Ağrı

2

Erzurum

3

Mersin

12

Aksaray

3

Eskişehir

2

Muğla

5

Amasya

2

Gaziantep

19

Muş

1

Ankara

20

Giresun

2

Niğde

2

Antalya

11

Gümüşhane

1

Ordu

5

Aydın

7

Hakkari

1

Osmaniye

2

Balıkesir

9

Hatay

6

Rize

1

Bartın

1

Isparta

1

Sakarya

14

Batman

4

İstanbul

183

Samsun

8

Bilecik

1

İzmir

12

Siirt

3

Bingöl

1

Kahramanmaraş

4

Sinop

5

Bolu

2

Karaman

2

Şanlı Urfa

12

Burdur

1

Kastamonu

1

Şırnak

4

Bursa

25

Kayseri

7

Tekirdağ

11

Çanakkale

1

Kırıkkale

1

Tokat

2

Çorum

3

Kırklareli

1

Trabzon

3

Denizli

15

Kocaeli

15

Uşak

5

Diyarbakır

13

Konya

12

Van

4

Düzce

6

Kütahya

2

Yalova

1

Edirne

5

Malatya

4

Yozgat

1

Elazığ

3

Manisa

6

Zonguldak

4

HASTALIK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM
HASTALIK GRUPLARI

HASTA SAYISI

Kulak – Burun – Boğaz (işitme kaybı)

77

Ortopedi

329

Göz

39

Beyin cerrahisi

87

Üroloji

10

Diş

5

Kalp

2

Rekonstrüktif Plastik cerrahi

2

TOPLAM

551

Ülkemizde yasal düzenlemelere ve gösterilen çabalara karşın, ne yazık ki engelliler toplum
yaşamına çok sınırlı ölçüde katılabilmektedir. Eğitim, sağlık, istihdam, yaşam alanları,
konusunda hala eksikliklerimiz olduğunu kabul etmeliyiz. Engelli bireyin topluma
entegrasyonu ve fırsat eşitliğini sağlayan toplum bilincinin gelişebilmesi için engellilerin,
ailelerinin ve sivil toplum örgütlerinin ortak çabası gereklidir. Engelli olan olmayan tüm
bireylerin yaşamın her alanına etkin katılımının sağlanması, toplumun tüm bireylerinin eşit
koşullarda yaşayabilmesi için sorumluluk almaya davet ettiğimiz bu toplantılarda
engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli hukuksal düzenlemelerin
oluşturulması, uygulanması, tartışılması, engelli bireyin bağımsızlaştırılması konuları
konuşulmuştur.Engelliler ve aileleri kendilerine sağlanan haklar konusunda yeterli bilgiye
sahip olmadığından bu toplantılarda gerekli bilgiler kendilerine verilmektedir. Toplantıların
sonunda konunun uzmanları tarafından hazırlanmış bilgilendirme kitapçıkları katılımcılarla
birlikte ilgili kurumlar ve uzmanlarla da paylaşılmaktadır. Kitaplar ve broşürler ücretsiz
dağıtılmıştır.

Toplantı Konuları
Engelli Hakları
Sağlık
Eğitim
Ulaşım
Sosyal Haklar

Erişebilirlik
Mimari Engeller
Kamu Alanlarının Engelliye Uygun Hale Gelmesi
Binalara Erişim

Tekerlekli Sandalyede Yaşam ve Bası Yaralarını Önleme

Toplantı Yapılan Bölgeler ve İller
BÖLGELER

İLLER

Akdeniz Bölgesi

Adana
Kahramanmaraş
Mersin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Şanlıurfa
Diyarbakır
Adıyaman

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum
Muş
Ağrı

Karadeniz Bölgesi

Samsun,
Ordu
Tokat

İç Anadolu Bölgesi

Kayseri,
Nevşehir,
Niğde

Marmara Bölgesi

Bursa
Balıkesir

Ege Bölgesi

Aydın
Afyonkarahisar
Denizli

Bilgilendirme Kitapçıkları

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
KONUŞMACILARI

BİLGİLENDİRME KİTAPÇIKLARI
YAZARLARI

PROF.DR.ARZU RAZAK ÖZDİNÇLER
PROF.DR. SERAP İNAL
PROF. DR .ELA TARAKÇIDR
DOÇ.DR.MİMAR ÖZLEM BELİR
AV. HÜSAMETTİN AKBULUT
PROF.DR.ARZU RAZAKÖZDİNÇLER
PROF.DR. SERAP İNAL
PROF.DR .ELA TARAKÇI
DOÇ DR. DEVRİM TARAKÇI
DOÇDR.MİMAR ÖZLEM BELİR
AV. HÜSAMETTİN AKBULUT

Hazırlanan kitapçıklar ve konuları
HAZIRLANAN KİTAPÇIK ADI
Özürlüler Mevzuatı

İÇERİĞİ
*Özürlüler ile ilgili çıkarılmış mevzuatın
güncel bir derlemesi olarak yayınlanacaktır.

Mimari Erişebilirlik Kılavuzu

*Özürlülerin erişimine uygun mimari
düzenlemeleri içeren temel bir kılavuz olarak
hazırlanmıştır.

Bası Yaraları ve Önlenmesi

*Tekerlekli sandalyede yaşamını süredüren
ve yatan hastalarda sıkça karşılaşılan bası
yarasının önlenmesine ilişkin temel bilgileri
içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Tekerlekli Sandalyede Yaşam

*Tekerlekli sandalyede yaşamanın püf
noktalarını içeren, yara ve diğer sağlık
problemlerinin oluşmasını önleyecek temel
bilgileri aktaran bir kılavuz olarak
hazırlanmıştır.

“Farkında mısınız?” broşürleri
Ayrıca tek sayfalık broşür şeklinde hazırlanan “Farkında mısınız?” broşürleri proje kapsamında ulaşılan illerde
engellilik konusunda dikkat çekmek ve kısa bilgilendirmeler için bölge halkına dağıtılmştır.

Ülkemizdeki engelli oranlarının farkında mısınız?
Yanlış tekerlekli sandalye kullanımının ciddi olumsuzluklara yol açtığının farkında mısınız?
Görme engelli biriyle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğinin farkında mısınız?

Engelli ve yoksul insanların ekonomik ve sosyal birçok problemine şahit oluyoruz. Amacımız
zorluklarla mücadele eden bu insanların yanında olmak, hayatlarını kolaylaştırmak,
sıkıntılarını azaltmaktır. En önemlisi ihtiyaçlarına uygun olarak yardımlar yapmaktır.
Türkiye genelinde yardım kuruluşları ile koordinasyon kurarak ihtiyaç sahibi daha çok kişiye
ulaşıyoruz.Yardım ve hizmetlerimizde önceliğimiz engelliler ,yetimler ve ihtiyaç sahipleridir.
Yardım yapılmadan önce gönüllülerle kişilerin evleri ziyaret edilmektedir. Her zaman aynı
kişilere yardım yapılmaması yapılan yardımın farklı kişi ve bölgelere ulaşılması
önceliğimizdir.

Sosyal Yardımı Kriterleri ;
Engelli raporu.
Dilekçe
Fakirlik belgesi.
Kimlik fotokopisi.
Kaymakamlıktan muhtaçlık belgesinin olması
Ailede engelli kişi adına maaş ya da evde bakım parası alan olmaması
Ailenin herhangi bir yerden geliri mevcut olmaması.

