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Koronavirüs salgını ile mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Pandemi sürecinde aldığımız tıbbi ve idari kararlarımız,
tedbirlerimiz sayesinde engelli ve yaşlılarımızın sağlıklı kalabilmesi büyük ölçüde başarıldı.Dünyada bulaşıdan
dolayı gerçekleşen ölüm oranlarının birçok ülkede %50 civarında yaşlı kesimi kapsamasına rağmen Türkiye'de bu
oran dünya örneklerine göre daha düşük seviyede gerçekleşti. Hülasa yaşlı bakım merkezlerinde misafir edilen
toplam 27500 yaşlımız, çok iyi şartlarda korundular.COVID-19 sürecinde engellilere yönelik alınan kurumsal
tedbirler ve sunulan hizmetler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılandı. DSÖ; Türkiye'nin bu başarısının
bilimsel anlamda dokümante edilmesi ve tüm dünyaya sunulmasının önemli olduğunun altını çizdi. DSÖ yetkilileri;
Türkiye'nin önlemlerini erken aldığını ve bunun COVID-19 ile mücadele sürecinde önemli bir etken olduğunu
vurguladılar. Özellikle Avrupa ülkelerinde görülen kişisel koruyucu ekipman yetersizliği sorununun Türkiye'de
yaşanmadığını, kişisel koruyucu ekipman konusunda kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere
de yardım sağlandığını belirttiler.Kurumsal başarımız dünya literatürüne geçti.Hiç şüphesiz bu başarı, pandemi
sürecinde personele yönelik hizmet içi eğitimin ve yaşlı bakım hizmetlerine gösterilen ihtimamın bir neticesidir.

Bir kez daha gördük, bu başarının gerçekleşmesinde emeği olan tüm çalışanlarımızla biz
büyük bir aileyiz.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

"12 Mayıs Salı"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç Covid- 19
Salgını Sırasında Yaşlı ve Engellerimize Yönelik Başta Karantina Olmak Üzere Tüm Tedbirlerin Hızla
Hayata Geçirildiğini Söyledi

Uzm.Dr.Orhan KOÇ, Doktorclub tarafından "İLK VAKA GÖRÜLDÜKTEN SONRA DERHAL
İnternet üzerinden düzenlenen 'Geriatri Paneli'ne KARANTİNA UYGULAMASINA GEÇTİK"
katılarak meslektaşlarına ve kamuoyuna yapılan
çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim içinde
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. olduklarını belirten Uzm. Dr. Orhan KOÇ, ilk
Orhan KOÇ, korona virüs salgınıyla mücadelede vakanın görüldüğü 11 Marttan sonra derhal
en hassas kesimin yaşlılar ve engelliler olduğunu tedbirler almaya başladıklarını belirterek; ilk
açıkladı.
tedbirin 12 Mart dan itibaren karantina
uygulaması olduğunu söyledi. Yapılan
Her türlü geri bildirimleri yakından takip ediyoruz çalışmalarla ilgili detaylı bilgi veren Genel
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdür Uzm. Dr. Orhan KOÇ sözlerini şöyle
Genel Müdürlüğü olarak salgın öncesine kadar sürdürdü "26 Marta da bütün personelimizi
uzun çalışmalarla yaşlı ve engellilere yönelik sabit vardiya ya geçirdik. 7-10 gün gibi kısa
hizmetlerin bir sistemle başarıyla yönetildiğini bir sürede kuruluş içeresinde nöbet
ancak salgınla birlikte yeni sistemleri derhal sistemine geçtik. Daha sonra nöbetleri 14
devreye soktuklarını ifade etti. KOÇ, konuyla ilgili güne çıkardık.
şunları söyledi: "Bu bir salgın ve toplumun
tümünü olumsuz etkiliyor. Hepimiz aile
ortamında çocuklarımızın, yaşlılarımızın bütün
ritminin bozulduğunu, biyolojik sistemimizin,
uyku, yemek sistemimiz olumsuz etkilendi.
Ülkemizde aslında bulaştırıcılık açısından en
riskli grup gençler olmasına rağmen, hastalığın
etkileri açısından en riskli grup olan kronik
hastalığı olan ve 65 yaş üstü yaşlılarımızdır.
Burada da önceliği engelliler açısından down
sendromlu, ağır engelli, spektrum bozukluğu
olan vatandaşlarımıza veriyoruz."
"Halen 523 bin evde bakım hizmeti
verdiğimiz vatandaşlarımız var"

Uzm. Dr Orhan KOÇ, Genel Müdürlük olarak halen
523 bin kişiye evde bakım hizmeti verildiğini,
evde kalma zorunluluğunun yeni sorunları da
beraberinde getirdiğini dile getirdi. Kurumsal
olarak bakımı sağlanan 27 bin 500 yaşlının kurum
içinde geniş bahçelerde izole bir ortamda
kurallara uyarak, bahçede gezinip, egzersizlerini
yaparak izole edilmiş olmalarının avantaj
sağladığını ifade etti.
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"12 Mayıs 2020, Salı"

"Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, Covid-19
Pandemisi Süresince Engelli Yaşlı Vatandaşlarımıza Her Türlü Yardımın Yapıldığını
Açıkladı"
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Mesleki personel, talep olmasa dahi 65 yaş üstü
KOÇ Koordinatörlüğünde "Engelli Ve Yaşlılarda kişileri telefonla arayarak gereksinimlerini öğrenmiş
Covid-19" Konulu Bir Webinar toplantısı gerçekleştirdi.
onlara moral verilmiştir. Huzurevlerinde kalan ve
covid-19 teşhisi konan yaşlılarımızdan kronik
Ülkemizi de etkisi altına Covid-19 salgınıyla ilgili hastalıkları bulunanların veri analizlere yönelik
çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Özellikle risk faktörü akademik yayın hazırlığına başlanmıştır.
yüksek olan 65 yaş üstü yaşlılarımız ve engellilerimiz için
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bir dizi Pandemi sonrasında engelli ve yaşlı bireylere
önlemi derhal devreye sokmuştur Bakanlığa bağlı Engelli yönelik
hizmet
veren
gündüzlü
yaşam
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tüm Türkiye'deki il merkezlerinin açılacağı belirtilmiştir.Vefa Projesi
müdürlükleriyle birlikte çeşitli önlemler alarak hem kapsamında 65 yaş üstü bireyler için Evde Sosyal
kuruluşlarda hem de evde kalmak zorunda olan yaşlı ve Hizmet Birimleri oluşturulacağı ifade edilmiştir.
engellilerimizin yanında olarak bu süreçte kimsenin YADES projesi veya belediyelerin kendi hizmetleri
mağdur olmamasına yönelik eylem planları devreye kapsamında 65 yaş üstü bireylere çeşitli konularda
sokulmuştur.Bu çerçevede, yapılan çalışmalara yönelik desteklerin devam ettiği belirtilmiştir.
Genel Müdür Uzm. Dr. Orhan KOÇ koordinatörlüğünde Belirli saatlerde bilgilendirme amaçlı engelli
'Engelli ve Yaşlılarda Covid-19' konulu bir webinar bireylerin ailelerine yönelik uzaktan bilgilendirici
düzenlendi. Uzm. Dr. Orhan KOÇ, toplantıda bugüne eğitim çalışmaları kapsamında TRT ile temasa
kadar yapılan çalışmalara yönelik önce aydınlatıcı geçildi mevcut programlara ekleme yapılarak
istatistiki bilgiler verdi, daha sonra diğer çalışmaları anlatılması tercih edildi. Bu kapsamda TRT ile
özetledi.
yakında bir protokol imzalanacağı vurgulandı.
Yapılan toplantıda Uzm. Dr. Orhan KOÇ ayrıca şu konulara
değindi; yaşlılara ve engellilere yönelik hizmet veren
kuruluşlarda moral motivasyon etkinlikleri (canlı müzik
vb) yapılmıştır. Huzurevi başvurularıyla ilgili yaşlılarımızın
hiçbir şekilde mağdur edilmediği pandemi süreci
bitimine kalan misafirhanelerde hizmet verildiği
belirtilmiştir. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerince Covid-19 pandemisi
sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü
kişilere, engellilere, engellilerin bakımlarını üstlenenlere,
şehit yakınları ve gazilere, koruyucu ailelere, yurt dışından
gelip karantina altında tutulanlara, onların yakınlarına ve
ihtiyaç duyanlar ile talepte bulunanlara psikososyal
destek hizmeti verilmiştir.

Engelli bireylere temizlik alışkanlığı kazandırmak
için ünlü isimlerin de katılımıyla bilgilendirme
videolarının çekileceği belirtildi. Öte yandan,
Programa katılım sağlayan akademisyenler ve STK
temsilcileri Bakanlığımızın hizmetlerine ilişkin görüş
ve önerilerini ifade ettiler. Özellikle engelli ve yaşlı
kuruluşlarımızda alınan tedbirler neticesinde;
Covid-19 pandemisi sürecinde vaka sayısı ve
oranları karşılaştırıldığında, diğer ülkelere nazaran
ülkemizin başarılı göründüğünü ifade ederek
Covid-19 süreci ve sonrasında sunulacak hizmetlere
aktif destek vereceklerini söylediler.
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20 Mayıs Çarşamba
"Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Uzm.Dr. Orhan Koç; Pandemi
Sürecinde Şeffaflığa Ve Bilgi Erişimine
Çok Önem Verildiğini Açıkladı"
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr.
Orhan KOÇ, Türkiye'de ilk vakanın resmi olarak
açıklanmasından sonra tüm İl Müdürlüklerinde,
süreçle hızlı ve etkin bir şekilde mücadele ettiklerini
ve hemen Takip İzleme Birimi oluşturduklarını
söyledi. Uzm Dr Orhan Koç koordinatörlüğünde
Engelli STK Temsilcileriyle online toplantı yapılarak
pandemi süreci değerlendirildi.
8 Engelli STK Temsilcisi ile aynı anda görüşüldü.
Toplantıya, Türkiye Otizm Meclisi, Down Sendromu
Derneği, Türkiye Disleksi Vakfı, Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı,
ODFED,
İşitme
Engelliler
Konfederasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Milli
Federasyonu, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği
temsilcileri katıldı.

"Covid-19 Süreci Engelli Bireyler ve
Aileleri Açısından Çok Sancılı Geçiyor"
Covid-19 pandemisi sürecinin engelli bireyler ve aileler
açısından sancılı geçtiğini belirten STK temsilcileri alanda
yaşadıkları sorunları paylaştılar. Down Sendromu Derneği
temsilcisi Fulya EKMEN pandemi sürecinde zihinsel
engelli bireylerin covid 19 sürecinde alınacak tedbirler
konusunda bilgilerindirilmesi konusunda yaşanılan
sorunlara dikkat çekti. Ayrıca tedavi sürecinde refakatçi
kabul edilmemesinin zihinsel engelli birey ve aileleri
açısından yarattığı sıkıntıları belirtti.
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı temsilcisi İsmail GÜRLEYİK,
uzaktan eğitim sisteminin özel gereksinimli çocuklar için
çok
uygun
olmadığını
vurgulayarak
ailelere
bireyselleştirilmiş program videoları yolu ile destek
olmaya çalıştıklarını belirttiler. Türkiye Disleksi Vakfı
temsilcisi Atıf TOKAR ailelerin ve özellikle annelerin bu
süreçte çok yıprandıklarını,online olarak desteklediklerini
belirterek ailelere yönelik psiko-sosyal destek
hizmetlerinin önemine değindiler.
"İşitme Engelliler İçinde Uzaktan Eğitim
Olmalı"

'Şeffaflığa Çok Önem Veriyoruz'

İşitme Engelliler Konfederasyonu temsilcisi Orkun
USTUKARÇI, EBA kapsamında verilen uzaktan
eğitimlerin İşaret Dili ile çevrilmesinin yeterli
olmadığını, içerıgın işitme engelliler yönelik
hazırlanarak çevrilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı'nın engelli ve yaşlı hizmet merkezleriyle
ilgili bilgi veren Uzm. Dr. KOÇ, Türkiye'de ilk vakanın
resmi olarak açıklanmasından sonra tüm İl
Müdürlüklerinde, süreçle hızlı ve etkin bir şekilde
mücadele etmek için Takip izleme Birimi
oluşturduklarını belirtti. Kuruluşlarda gıda ve
malzeme tedarik zinciri ile ilgili tedbirler, 14 gün
vardiya sistemi, Sosyal İzolasyon Kuruluşları, vardiya
değişiminde personele uygulanan testlere kadar
geniş bir çerçevede tedbir aldıklarını anımsatan Uzm.
Dr. Orhan KOÇ, şeffaflığa ve bilgi erişimine de önem
verdiklerini, ilgili kamu ve kuruluşları ile koordineli
olarak çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu temsilcisi
Bülent TEKİN, maske, siperlik gözlük vb. koruyucu
ekipmanların özellikle sağlık hizmetlerinde işitme
engellilerin iletişim problemleri yaşamasına neden
olduğu belirterek, işaret dili bilen sağlık personelinin
önemine değindi.
Otizm Dernekleri Federasyonu temsilcisi Ergin
GÜNGÖR, otizm bireylerde yaşanıldığı bilinen kayıp
vakalarına dikkat çekti. Bunun yanı sıra otizmli
bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına
katılımında sosyal hizmet tedbirlerinin önemini
vurguladı.

"İşitme Engelliler İçinde Uzaktan Eğitim
Olmalı"
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Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) temsilcisi Zeynep ACEROĞLU, tespit edilen ihtiyaç sahibi
engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını giderme konusun da yardımcı olduklarını, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla
destek olduklarını belirtti. EVSAD temsilcisi Orhan KARAGÖZ sosyal mesafe kuralı ve Covid-19 virüsünden
korunma tedbirlerine uyarak hasta ve engellilere yardımcı olmanın, hayatlarına dokunmanın önemini
vurguladı.
Toplantı sonunda Uzm. Dr. Orhan KOÇ çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve süreç sonrası yapılacak
çalışmalarla ilgili planlamaların yapıldığını belirterek STK temsilcileri tarafından iletilen görüşlerin de oldukça
önemli olduğunu vurguladı.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ'un sunumunun ardından söz alan STK temsilcileri,
alınan tedbirler konusunda kendilerinin bilgilendirilmesinden çok memnun olduklarını vurgulayarak, izlenen
politikanın çok etkileyici olduğunu belirttiler.

"22 Mayıs 2020, Cuma"
··\.ovıan,·· ::,urecı ve t.ngeısız ı:mışım Lırvesı
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TÜRKIYE'DE covıoı 9 SÜRECi
VE ENGELSiZ BiLiŞiM

Prof. Dr. Gonca TELLi
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Türkiye Engelsiz Bilitşim Platformu
Uzaktan Eğitim Süreci
1
..
1 M od erator
1 Dr. Mustafa Özhan Kalaç
1 Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu Koordinatörü

---

Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ
AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel

Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V.

covıoı 9 Sürecinde Erişilebilirlik Çalışmaları

(

(
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinin sekretaryasını
üstlendiği, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 16 Mayıs
2020 tarihinde online olarak "COVID-19 Süreci ve
Engelsiz Bilişim Zirvesi" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen
etkinlik Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlandı.
Etkinlik 3 oturumda 12 katılımcının konuşmalarıyla
gerçekleşti. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü adına katılım sağlayan Erişilebilirlik Dairesi
Başkanı Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 ile
ilgili
olarak
yürütülen
çalışmalar
hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.Oturumlar Türkiye Engelsiz
Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Mustafa Özhan
KALAÇ moderatörlüğünde ve işaret dili tercümanı
desteği ile yapıldı. İlk oturumda konuşmacı olarak yer
alan Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, COVID-19 sürecinde
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
engelli ve yaşlı kuruluşlarında yapılan çalışmaların
Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdir edildiğini
belirterek, COVID-19 sürecinde kurum ve kuruluşlar
tarafından
yapılan bilgilendirmelerin
herkese
ulaşabilmesi için, her türlü yazılı, görsel ve elektronik
materyalin erişilebilir formatta olması gerekliliğinin
önemini vurguladı.

İlk oturumun konuşmacılarından Maltepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca TELLİ "Uzaktan Eğitim
Süreci"; ikinci oturumda TC Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanlığından Banu TÜRKUĞUR ŞAHİN "Sağırlar
ve İşitme Engelliler"; Özel Eğitim Öğretmeni Berat
ÇELİK "Otizmli Çocuğu Olan Ailelere Öneriler': ODER
Otizm Derneği Başkan Yrd. Yeşim ZORLU "Otizmli
Çocuklar Açısından Eğitim Süreci"; öğretmen Hale
UÇUŞ "Uzaktan Matematik Eğitiminde Öğretmenin
Erişilebilir Eğitim Serüveni" ve Eğitimde Görme
Engelliler Derneğinden Emre TAŞKIN "Uzaktan Eğitim
Sürecinde Görme Engelliler" konularında bilgi
aktardılar.
Programın son oturumda Türkiye Bilişim Derneğinden
Levent KARADAĞ "Dijital Dönüşüm Açısından
Engelliler': Yakındoğu Üniversitesinden Prof. Dr. Zehra
ALTINAY ve Prof. Dr. Fahriye ALTINAY "Çevrimiçi
Öğrenmeye Hazırlıklı Olma ve Deneyimler"; Microsoft
Türkiye Erişilebilirlik Ekibinden Duygu KAYAMAN
"COVID-19 Sürecinde Görme Engelliler"; Sosyal Medya
Uzmanı Serhat ERÖNAL "Krizi Fırsata Çevirmek" ve
Eğitim Teknolojileri Uzmanı Dr. Ayşe KULA "Değişen
Teknoloji ve Engellilerin Yaşam Boyu Öğrenmeye
Katılımı" gibi ilgili konularda programa katkı sağladılar.
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"22 Mayıs Cuma"

"Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Koordinatörlüğünde İşitme Engellilere Yönelik STK-Akademisyen Buluşması
Gerçekleşti"
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ
koordinatörlüğünde işitme engelliler alanında faaliyet
gösteren federasyon, konfederasyon ve bağlı derneklerin,
akademisyenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin
katılımıyla WEB üzerinden toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda; işitme engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, çözüm
önerileri ve mevcut hizmetler değerlendirildi.
Genel Müdür Uzm. Dr. Orhan KOÇ açılış konuşmasında söz
almak isteyen katılımcılara sırayla söz vereceğini belirtti ve
işaret dili konusunda yapılan çalışmalar, pandemi
döneminde işitme engellilerin alınacak tedbirler ve uyarılar
konusunda yapılan bilgilendirmelere erişilebilir formatta
ulaşmalarının sağlanması amacı ile yapılan çalışmalar,
kurumsal bakım altında olan engelli ve yaşlılar için bu
dönemde alınan tedbirler konusunda bilgilendirmelerde
bulundu.
Söz alan katılımcılar Covid-19 sürecinde böyle bir toplantının
yapılarak alanın temsilcilerinin bilgilendirilmesinden
duydukları memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.
Tomurcuk Dernek Başkanı Faruk BİLGİLİ; engelli veri
tabanında eksiklikler olduğu belirtilerek, engel gruplarına
göre engelli veri tabanının güncellenmesi ve bu verilerden
yararlanılarak uzun vadeli projeler yapılması gerektiğini
ifade etti.
Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği temsilcisi Savaş SEYHAN;
engelliğe ilişkin işitme taramalarının yapılmasından sonra,
tanı konulan çocukların evlerine gönderildiğini ve takip
yapılmadığını ancak sonraki süreçlerle ilgili takibinin çok
önemli olduğunu belirttikten sonra, işitme kaybı olanlarda,
özellikle de total işitme kaybı olan çocuklarda akademik
başarının çok düşük olduğunu ve sınavlarda ek kontenjan
verilmesi gerektiğini vurguladı.
MEB Daire Başkanı Seyfettin TORAMAN, işitme engelliler
okullarında görev alan öğretmenlere yönelik hizmet içi
eğitimler uyguladıklarını ve tüm öğretmenlerin katılımının
zorunlu olduğu lisansüstü eğitim programı için protokol
hazırlama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Sağırlar Milli Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Anadolu
Sağır Sporcular Dernek temsilcisi Bülent TEKİN; Türk işaret
dili tercümanlarının sayısının yetersiz olduğunu belirterek
sayının arttırılmasının önemine değindi.

Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür Ve Spor
Kulübü Derneği Başkanı Aydın TÜRK; işitme
engellilerin EKPSS'de başarısız olduklarını
belirterek konunun çözümlenmesi noktasında
işaret dili ile sınav yapılmasının önemini vurguladı.
Sağırlar Milli Federasyonu Başkan Yardımcısı,
Anadolu Sağır Sporcular Dernek Temsilcisi Nurben
KENDİRLİ; sağır grameri ve Türkçe gramerin
birbirinden farklı olduğunu ve bu nedenle iletişim
sorunları yaşandığını belirterek sağır grameri ve
Türkçe gramer arasındaki farkı anlatan kitapçık
basılmasının yararlı olacağını ifade etti.
AÇSH Uzamanı Sinan GERGİN; EKPSS konusuna
açıklama getirmek istediğini belirterek, EKPSS ile
getirilen en önemli uygulamanın engellilerin
mezuniyet durumuna göre kademeli olarak işe
girmelerine olanak tanıması olduğunu ve normal
koşullarda kurumların ihtiyaçlarına göre kadro
talebinde bulunduklarını ancak EKPSS de önce
talepler alınıp sonra kadroların ihdas edildiğini
söyledi.
Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan
DİKYUVA; MEB'de yapılan çalışmalarda mutlaka
sağırlardan destek alınması gerektiğini ve eğitim,
sağlık vb. birçok konuya yönelik ayrı ayrı çalıştaylar
yapılmasının önemini gündeme getirdi.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar YAPRAK,
iletişim ve aile sorunları, derneklere üyelik
ücretlerini ödemede sorunlar yaşandığını
belirterek engellilere ve ailelerine ulaşmada
problemler olduğunu ifade etti.
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DOWN SENDROMU DERNEĞİ
ONLINE EĞİTİMLERİ BAŞLADI
Aile/Uzman

AİLE +1

04 Haziran 2020, Perşembe

Koronavirüs süresince
yapılan çalışmalar.

Sebiha Başaran
Aile, Çalışma ve Sosyal

29 MAYIS CUMA
13.00-14.30
ZOOM VE FACEBOOK CANLI YAYIN

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Sebiha BAŞARAN, sorunların takipçisi olarak,
Engelli Hakları İzleme Sürecinde odak kurum olan
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
STK ve kamu kurum ve kuruluşları arasında
koordinasyon sağlamaya devam edeceğini, STK
buluşmalarının sürdürüleceğini, karar alma ve
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha mevzuat çalışmalarında
BAŞARAN, Genel Müdürlüğün engelli ve yaşlı alanındaki
Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim halinde
çalışmaları, projeleri, kurumsal bakım hizmetleri ve pandemi
sürecinde merkez, taşra kuruluşlar, çalışanlar ve hizmet alanlar olacaklarını vurguladı. Katılımcılara teşekkür
konusunda yapılanlar, bilgilendirmeler, görsel ve yazılı ederek Amin Maalouf'un "Bu Yüzyılda artık
yayınlar, bunların erişilebilirliği amacıyla yapılan uygulamalar, yabancı diye birşey yok, yalnızca yol arkadaşları
erişilebilirlik ve içerik başlıklarında kurumlar arasındaki işbirliği var..." sözü ile programı sonlandırdı.
ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha
BAŞARAN,
Down Sendromu Derneği online eğitimleri
kapsamında, dernekten gelen talep doğrultusunda Dernek
başkanı Fulya EKMEN'in moderatörlüğünde, dernek üyesi ve
down sendromlu birey ve ailelerinin katıldığı online STK
buluşmalarında konuştu.

Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya EKMEN,
online programa katılım için, ayrıca pandemi sürecinde
özellikle kurumsal bakım başta olmak üzere gayret gösteren
yetkililere, emeği geçenlere teşekkür etti. Vardiya sisteminde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının
fedakarca hizmet verdiklerini, hizmet vermeye devam
ettiklerini, engelli aileleri olarak "bizden sonra ne olacak?"
kaygısına son verecek şekilde çalıştıklarını belirtti,
katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.
Katılımcı aileler, Engelli istihdamında kotanın artırılması, down
sendromluların EKPSS'de soruların içeriğinde müfredatın
sadeleştirilip basitleştirilmesi, ÇÖZGER'den sonra bazı
anaokullarının downlu çocukları almak istememesi, özellikle
tek
ebeveynli
ailelerde
evden
çalışıp,
üretip
pazarlayabilecekleri ağ oluşturabilecek proje ve uygulama
taleplerini ilettiler. STK buluşmalarının devam etmesini,
kurumsal olarak seslerini duyurmak istediklerini dile getirdiler.

Sebiha Başaran: "Genel
Müdürlüğümüz Sorunların Takipçisi
Olduğu Gibi STK ile Kamu Kurum ve
Kuruluşları Arasında Koordinasyon
Görevini Sürdürüyor"
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"Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Entegrasyonu ve Hizmetin Eş Güdüm İçinde
Yürütülmesi Görüşüldü"
02.06.2020 Salı günü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ'un başkanlığında, Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN,
Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda
evde sağlık ve sosyal hizmetlerinin entegrasyonu ve hizmetin eş güdüm içinde yürütülmesine yönelik olarak görüş
alışverişinde bulunuldu.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, ülkemizde 80 yaşın üzerinde 400 bin civarında yaşlı
bulunduğunu belirterek, bu kişilere yönelik olarak yapılacak sağlık ve sosyal hizmetlerin, tasarlanacak bir modül
üzerinden eşgüdüm içinde takip edilmesi hususuna vurgu yaptı.
Ayrıca daha önce Bolu ilinde yapılan pilot proje kapsamında uygulanan modelin, tekrar hayata geçirilmesine
yönelik alt yapı çalışmalarının hayata geçirilmesinin önemine değindi.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN, Covid-19 Pandemisi sürecinde, İçişleri
Bakanlığı koordinesinde 81 İl Valiliğince eş zamanlı olarak başlatılan Vefa Sosyal Destek Ekiplerinin çalışmalarındaki
başarıdan söz ederek, benzer bir çalışmanın, yalnız yaşayıp bakım ve sağlık sorunları olan engelli ve yaşlı
vatandaşlarımıza yönelik olarakta başlatılmasının gerekliliğini belirtti. Evde sağlık ve sosyal hizmetlerin
entegrasyonu ve hizmetin eş güdüm içinde yürütülmesine yönelik olarak, model çalışmalarının yapılması
hususunda tarafların mutabakatı sağlandı.

1
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1 O Haziran 2020, Çarşamba
"Kamu İstişare Toplantısında
COVID-19 Sürecinde Engelli
Bireylere Yönelik Alınan Tedbirler ve
Yapılan Çalışmalar Ele Alındı"
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan
KOÇ
başkanlığında
Kamu
İstişare Toplantısı-1
gerçekleştirildi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, COVID-19 sürecinde engellilere
yönelik alınan tedbirleri ve sunulan hizmetleri kamunun
tüm taraflarının katılımın sağlanmasıyla konuşmaya açtı.
Online toplantıya kamu kurumlarının engelli hakları
konusundaki odak yönetici ve uzmanları ile Bakanlık birim
temsilcileri katıldı.

Bilgiye erişimin bu dönemde daha da önem kazandığına
dikkat çekerek farklı engel durumlarına sahip bireylere
yönelik olarak erişilebilir biçimlerde oluşturulan
rehberler hazırlandığını aktaran Uzm. Dr. KOÇ, bunlara
ek olarak engelli ve yaşlı bakımevlerinde alınan
tedbirlerden söz etti. Bu tedbirler sayesinde ülkemizdeki
bakımevlerinde COVID-19 bulaş oranının dünyadaki ve
özellikle de Avrupa'daki bakımevlerindeki bulaş oranına
göre daha düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti.

Bu toplantıda hem COVID-19 döneminde yapılanlar, bulaş
sürecinde, normalleşme kapsamında yapılanlar ile gelecek
dönemde
yapılacaklara
karşılıklı
ilişkin
değerlendirmelerde bulunuldu. Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme (EHİS) odağında gerçekleştirilen ve 57
kişinin katılım sağladığı toplantı online olarak düzenlendi.

Uzm. Dr. KOÇ'un ardından söz alan Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi
Başkanı Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, 2020 yılının Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından Erişilebilirlik Yılı olarak
ilan edilmesinin ardından erişilebilirlik çalışmalarının
daha kapsamlı ve bütüncül şekilde sürdürüldüğünü
belirtti. COVID-19 sürecinde Genel Müdürlük olarak
kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan
hizmetlerin ve yapılan bilgilendirmelerin engelli
bireylere yönelik erişilebilir biçimlerde olması için
çalışmalar yapıldığını aktaran Dr. ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, bu
düzenlemelerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş
birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Toplantı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr.
Orhan KOÇ'un açılış konuşmaları ile başladı. Pandemi
döneminde engelli ve yaşlıların, tedbirlere ve uyarılara
ilişkin
bilgilendirmelere
formatlarda
erişilebilir
ulaşmalarının sağlanması amacı ile yapılan çalışmaları
aktaran Uzm. Dr. KOÇ, ayrıca kurumsal bakım hizmeti
sunulan engelli ve yaşlılara yönelik alınan tedbirler
Toplantı, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin
konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
kurumlarının görev alanları kapsamındaki politika ve
hizmetlerden engellilerin yararlanabilmesi için aldıkları
Bilgiye erişim bu dönemde daha da önem kazandı farklı önlemler ile normalleşme sürecine geçişte alınabilecek
engel durumlarına sahip bireylere yönelik olarak erişilebilir önlemlere ilişkin bilgilendirmeleri ile devam etti.
biçimlerde oluşturulan rehberler hazırlandı.
Adalet Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
COVID-19 sürecinde ülke olarak önemli başarılar Müdürlüğü, İŞKUR, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
kaydettiğimizi belirterek konuşmasına başlayan Engelli ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SGK, Afet ve Acil
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Durum Yönetim Başkanlığı AFAD, ÖSYM, YÖK, Jandarma
COVID-19 salgınının herkesi etkilemesinin yanı sıra engelli Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Diyanet
bireyler açısından ek riskler ve sonuçlar yaratması İşleri Başkanlığı temsilcileri tarafından kendi görev
sebebiyle öncelikli tedbirlerin alınmasının elzem olduğunu alanları çerçevesinde COVID-19 sürecinde engelliler
belirtti. Bu öncelikten hareketle Bakanlığımızca engelli açısından alınan tedbirlere dair bilgiler paylaşıldı. Ayrıca,
bireylere yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalardan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
bahseden Uzm. Dr. KOÇ, bu çalışmaların engellilerin Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOKİ, YSK, BTK, TUİK,
ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını vurguladı.
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BDDK, TİHEK ve RTÜK temsilcileri tarafından kurumlarının
engellilere yönelik politika ve hizmetlerine dair bilgiler
aktarıldı.
Katılımcıların değerlendirmelerinden sonra Genel Müdür
Uzm. Dr. Orhan KOÇ kapanış konuşmasını yaptı. Uzm. Dr.
KOÇ toplantının tüm taraflar için verimli olduğunu
kaydederek önümüzdeki dönemde de EHİS odağında
bilgi paylaşımları ve değerlendirmeler yapmak üzere
Kamu İstişare Toplantılarının gerçekleştirilmeye devam
edeceğini ve bu sayede kamu kurum ve kuruluşları ile
periyodik olarak bir araya gelmeyi planladıklarını
belirterek toplantıyı sonlandırdı.

12 Haziran 2020, Cuma
Bakan Selçuk: Huzurevlerindeki İlk
Normalleşme Adımları Kapsamında 1
Temmuz'dan İtibaren Gündüz Yaşam
Merkezleri Açılacak

Bu kapsamda 81 il müdürlüğüne normalleşme
sürecine ilişkin talimatların iletildiğini aktaran
SELÇUK şunları kaydetti: "Acil bakım ihtiyacı olduğu
tespit edilen vatandaşlarımız, 15 Haziran'dan itibaren
tüm resmi, özel ve belediyelere ait engelli ve yaşlı
bakım kuruluşlarına, kuruluşlarda oluşturulan tek
kişilik sosyal izolasyon odalarında en az 14 gün
izolasyon sürecinin tamamlanması ve Kovid-19
testinin yapılması koşuluyla yerleştirilebilecek. Bu
tarihten itibaren resmi bakım kuruluşlarında hizmet
alan ve ailesinin yanına izinli gitmek isteyen engelli
ve yaşlılarımıza 1 aydan az olmamak koşuluyla izin
verilecek. İzin dönüşü de mutlaka Kovid-19 testleri
yapılacak ve 14 gün izolasyonda kalmalarının
ardından normal odaya yerleştirilecekler."
Kuruluşlarda temmuz ayından itibaren de
normalleşmeye yönelik yeni adımların atılacağını
bildiren Bakan SELÇUK; acil bakım ihtiyacı olduğu
tespit edilen ve sıraya alınan engelli ve yaşlıların
tertip ve nakil işlemlerinin 1 Temmuz'dan itibaren
başlayacağını, bu durumdaki vatandaşların da
öncelikle kuruluşlardaki izolasyon odalarında en az
14 gün bakımının sağlanacağını vurguladı.

"Gündüz Yaşam Merkezleri Yeniden
Hizmete Başlayacak"

Resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15
Haziran'dan itibaren ilk normalleşme adımları atılacak.
Ailesinin yanına izinli gitmek isteyen resmi kuruluşlardaki
engelli ve yaşlılara bu tarihten itibaren 1 aydan az olmamak
koşuluyla izin verilecek. 1 Temmuz'dan itibaren de gündüz
yaşam merkezleri açılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
SELÇUK; resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım
kuruluşlarının tamamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
riskine karşı mart ayından itibaren ziyaretçi yasağından
"sabit vardiyalı" çalışma sistemine, düzenli ateş ve sağlık
takibinden dezenfeksiyona kadar pek çok önlemin devreye
alındığını anımsattı. Tedbirlerin kuruluşlarda titizlikle
uygulanmasının sağlandığını vurgulayan Bakan SELÇUK,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın açıkladığı
kademeli normalleşme adımları ve Kovid-19 vaka görülme
seyri dikkate alınarak huzurevleri ile engelli bakım
kuruluşlarında normalleşme adımlarını başlatma kararı
aldıklarını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt SELÇUK, şu bilgileri paylaştı: "Resmi ve özel
bakım merkezleri tarafından engelli vatandaşlarımıza
ikametgahlarında sunulan evde bakıma destek
hizmetlerinin uygulanmasına da 1 Temmuz itibarıyla
yeniden başlanacak. Resmi ve özel tüm
kuruluşlarımızda uygulanan 14 günlük sabit vardiya
sistemine 1 Temmuz'a kadar devam edilecek. Engelli
ve yaşlılarımızın bakım kuruluşlarına yerleştirilme
taleplerine ilişkin hane ziyaretlerini ve sosyal
inceleme işlemlerini 1 Temmuz'dan itibaren
başlatıyoruz. Bu tarih itibarıyla müstakil binası olan
resmi, özel ve belediyelere ait gündüz yaşam
merkezleri, dezenfekte edilip, kişi başı en az 2
metrekare alan kalacak şekilde etkinlikler
planlanarak hizmete açılabilecek."
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan Genel
Müdürlüğümüze Ziyaret
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı
Fevzi APAYDIN ve Genel Sekreteri Enver YENİÇERİ, 22
Haziran 2020 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ'a ziyarette bulundular.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan
KOÇ'un makamında gerçekleşen ziyarette; öncelikle
ücretsiz seyahat kapsamında gelir desteği ödemeleri ve
uygulamaya ilişkin öneriler görüşüldü.
Ayrıca engellilerin gündelik yaşamını kolaylaştırmak için
toplu taşıma araçlarında yapılan erişilebilirlik
düzenlemeleri, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm
önerilerine
ilişkin
karşılıklı
değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Görüşmede Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Kalite İzleme ve Değerlendirme Daire
Başkanı Umut Pınar BÜYÜKKAYAER ve Erişilebilirlik Daire
Başkan Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ'de yer almıştır.

Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantının açılışını
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Sebiha
BAŞARAN
yaptı.
BAŞARAN
açılış
konuşmasında, hem kamu hem yerel yönetimler
olarak
idarenin
tüm
vatandaşların
kamu
hizmetlerinden tam ve eksiksiz olarak yararlanmasını
sağlaması gerektiğini hatırlattı. Erişilebilirliğin
sağlanmasının kamu hizmetlerini daha etkin ve
yerinde verebilmek için önemli bir adım olduğunu
vurgulayan BAŞARAN, toplantının da bu adımı
sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Ar-Ge Dairesi Başkanı Tayyar KUZ yaptığı konuşmada,
Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın, insan hakları
temelinde ve ayrımcılığın engellenmesi tasarımı ile
kabul edilmiş bir sözleşme olan Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme ışığında hazırlandığını belirtti. KUZ,
Eylem Planı'nın ayrı ayrı her sektör için rehber olması
26 Haziran 2020, Cuma
ve genelde de her kamu kurumu tarafından sunulan
"Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Hazırlık hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla
Çalıştayları Kapsamında "Erişilebilirlik: Yapılı Çevre" oluşturulduğunu söyledi.
Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi"

Engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan
yararlanabilmelerini temin etmek açısından devletin
topyekun yaklaşımını ortaya koyan ortak bir yol haritası
olacak vizyon belgesi ve eylem planının ilgili tarafların iş
birliği ile hazırlanması çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen hazırlık çalıştayının altıncısı 24 Haziranda,
kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum
temsilcilerinin de yer aldığı elli katılımcı ile
gerçekleştirildi.

T.C. Al LE, ÇALIŞMA VE
SOSYAL HiZMETLER BAKANLICI
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Engelsiz Vizyon ve Eylem Planı
Erişilebilirlik:Yapılı Çevre
24Haıııınl020
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Daha sonra söz alan Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Deniz
ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, 'Erişilebilirlik Herkes İçindir' diyerek
başladığı konuşmasında; toplantı kapsamında engellilik
alanında çok önemli bir yere sahip olan erişilebilirlikle ilgili
Genel Müdürlüğümüzce çalışmaları yürütülen vizyon
belgesi ve eylem planı hakkında bilgi aktarımında
bulundu. Uzman Emine ÖZCAN tarafından erişilebilirlikle
ilgili bilgilendirme içerikli, konunun tanımlanması,
kurumsal yaklaşımımız ve herkes için öneminin de
belirtildiği sunumun ardından katılımcıların, Eylem
Planı'na ait taslak faaliyetleri hakkındaki değerlendirmeleri
ve 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında yapılacak
çalışmalarla ilgili görüşleri alınarak toplantı sonlandırıldı.
26 Haziran 2020 Cuma

ENGELLİ HAKLARI
ULUSAL EYLEM PLANI
HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
KAPSAMINDA

Alınan bu tedbirlerin her ilin kendi durumuna göre Eylül
ayına kadar devam edebileceğini aktaran KOÇ, bu süreçte
en çok zorlandığımız konunun engelli bireylerin bilgiye
erişimleri ile ilgili yaşanan sorunlar olduğunun altını çizdi.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hak temelli yaklaşımla
hizmetlerini sunması gerektiğini, bilgiye erişimi de bu
bakış açısıyla değerlendirmelerini beklediğini belirten
Uzm. Dr. KOÇ, yaşanan bunca olumlu gelişmelere rağmen
konunun tarafları olan kurumlar ve STK'lar olarak alınacak
çok yol olduğunun altını çizdi.
Ar-Ge Dairesi Başkanı Tayyar KUZ toplantının hedefleri
hakkında bilgi verdiği konuşmasında, Engelliler Hakkında
Kanun'unun hem engellilik alanında farkındalığı
artırdığını, hem de paydaşlara birtakım sorumluluklar
yüklediğini vurguladı.
Uzman Seda ŞENTÜRK ÜNAL tarafından gerçekleştirilen
sunumda, erişilebilirliğin toplumsal hayata katılmanın en
önemli gerekliliklerinden biri olduğu, bununla ilgili
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin (EHİS)
erişilebilirlikle ilgili hükümlerinin taraf ülkelere getirdiği
yükümlülüklerin kamu kurum ve kuruluşları marifeti ile
ifası esnasında karşılaşılan sorunlar ve iş birliktelikleri
yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ
yönetiminde devam eden toplantıda Eylem Planı'na ait
taslak faaliyetler tüm katılımcılar tarafından tek tek
değerlendirildi ve notlar alındı. COVID-19 sürecinde
"Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı
erişilebilirlik alanında yapılan çalışmaların ilerleyen
Hazırlık Çalıştayları Kapsamında "Bilgiye süreçler açısından kalıcı olacağını düşündüğünü belirten
ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ 'Erişilebilirlik herkes içindir' diyerek
Erişim Hakkı" Başlıklı Toplantı
toplantıyı kapattı.
"Bilgiye Erişim Hakkı" Başlıklı
Toplantı Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi"

Engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan
yararlanabilmelerini temin etmek açısından devletin
topyekun yaklaşımını gösteren ortak bir yol haritası olacak
vizyon belgesi ve eylem planının ilgili tarafların iş birliği ile
hazırlanması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen
hazırlık çalıştayının yedincisi 'Bilgiye Erişim Hakkı' başlığıyla
25 Haziran Çarşamba günü, kamu kurum ve kuruluşları ile
ilgili sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi olarak
gerçekleştirildi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan
KOÇ, engelli hakları konusunda son zamanlarda Türkiye'de
yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekerek başladığı
konuşmasında; 2020 yılının Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesi
nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce yürütülen erişilebilirlik
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi için
çalışmalar yürütüldüğünü, COVID-19 süresince özellikle
engelli ve yaşlılarımızın risk altında olduğunu, bu nedenle
engelli ve yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata
katılımlarını kısıtlayan önlemler alınmak zorunda kalındığını
belirtti.
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29 Haziran 2020,Pazartesi

Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu Toplandı

Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu (TİDBO) 24.06.2020 tarihinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Söğütözü yerleşkesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde toplandı.
Kurul toplantısına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr.
Orhan KOÇ, Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, Daire Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM, Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Esat TEKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ÇELEN, işaret dili
alanında yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Ankara Üniversitesinden Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU, Koç
Üniversitesinden Öğr. Gör. Hasan DİKYUVA, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu'ndan Başkan Yardımcısı Bülent TEKİN
ve Türk işaret dili sorumlusu Burcu PİŞKİN kurul üyesi olarak katılım sağladılar.
Toplantıda;Türk İşaret Dili ve işaret dili tercümanlığı alanında yapılan çalışmalar, Türk İşaret Dili tercümanı kadrolarına
atama yapılması hususu, Türk işaret dilinin yaygınlaştırılması ve öğretilmesine yönelik mevcut uygulamalar, bu
konuda ihtiyaç duyulan düzenlemeler, Türk İşaret Dili öğretilmesi ile Türk İşaret Dili tercümanlığı ve öğreticiliğine
yönelik kurs programları, Türk işaret dili yeterlilik sınavları hakkında sorunlar ve çözüm önerileri gündeme alındı.
İşaret diline yönelik çalışmalar adına önemli bir adım olan Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu (TİDBO)'nun
toplanması, tercümanların yeterliliklerinin tespiti, işitme engelli bireylerin nitelikli tercümanlardan hizmet alması
noktasında son derece önemli bir gelişmedir. Kurul, işaret dili çalışmalarına yönelik kararlar alarak sona erdi.
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