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''Afet ve Acil Durumlarda Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik 
Yapılan Çalışmalar Masaya Yatırıldı'' 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Afet ve Acil Durumlarda 
Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik Yapılan Çalışmalar" konulu online toplantıya, Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Daire Başkanı Hulusi Armağan 
YILDIRIM, EYHGM yöneticileri ve personeli, Aile ve Toplum Hizmetler Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın 
İzmir İl Müdürlüğü, AFAD merkez ve Eskişehir Şubesi, Türk Japon Vakfı ve Japonya 
Uluslararası işbirliği Ajansı (JICA) , Anadolu ve Haliç üniversitesi'nden akademisyenler, 
engellilik ve afet  alanın da çalışan STK temsilcileri ve engelli bireyi bulunan aileleri 
katıldı. 

"Afet ve acil durumlarda engellilerle ilgili çalışmalarda koruyucu önleyici 
tedbirler büyük önem taşıyor" 

Toplantıda konuşma yapan Genel Müdür Uzm. Dr. Orhan KOÇ, İzmir depremi nedeniyle 
afet konusunun gündemde olduğunu ancak afet ve acil durumlarda engellilerle ilgili 
çalışmaların sürekli gündemde tutulması gerektiğini ve bu alanda koruyucu önleyici 
tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirti. Afet ve Acil Durumların, sadece engelli engelli ve 
dezavantajlı kırılgan gruplarda yer alan bireyler için değil tüm vatandaşlar için önemli 
olduğunu, koruyucu ve önleyici önlemler ile deprem gibi doğal afetlerin yıkıcı ve öldürücü 
etkisinin azaltılabileceğini, Türkiye'nin acil afet konusunda birçok ülkeye örnek ve yardımcı 
olduğunu, bununla birlikte engelli bireylerin yeti kayıplarına göre, önleyici ve koruyucu 
önlemler hususunda yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Ayrıca, bu toplantının alanda 
yapılan çalışmaları değerlendirmek ve eksikleri tespit edip tamamlamak için düzenlendiğini 
söyleyerek 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nün bu alanda farkındalık ve 
tatbikat günü olarak değerlendirilebileceği önerisinde bulundu. 

Engellilik ve afet alanında çalışan STK'lar, engelli bireylerin ve ailelerinin afetlere 
hazırlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, bu konuda bilgilendirme ve 
tatbikatların yapılması gerektiğini, tıbbi cihazlarla yaşamını sürdüren engellilerin afetler 
sonrası kullanılamayacak duruma gelen tıbbi cihaz, ilaç ve diğer yardımcı cihaz ve araç 
gereçlerinin en kısa zamanda tekrar sağlanması gerektiği, deprem anında engelli bireylerin 
tahliyesinin zorluklarını ve afet sonrası alanda çalışan müdahale ekiplerinde işaret dilli 
tercümanı, özel eğitim öğretmeni gibi engelli bireylerin engel grubuna göre değişen 
uzmanların bulunması gerektiğini bildirdiler. 
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Toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılmasını son derece önemsiyoruz. Erişilebilirlik çalışmalarının planlı 
ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, erişilebilirlik uygulamalarına hız verilmesi, bu alandaki fiziksel, 
dijital, zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından "2020 Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan edilmiştir. Erişilebilirlik mevzuatının ve 
standartlarının uygulanması için kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan mühendis ve mimar gibi teknik 
personelin, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 

Bu kapsamda 2011 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bilgisayar ve yazılım 
mühendisleri dahil olmak üzere yaklaşık 12.300 teknik personele erişilebilirlik eğitimi verdik. Mimar ve 
mühendislerin tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar başvurabileceği, açıklayıcı metinlerin yanı sıra 
mimari çizimlerin üç boyutlu görseller ile desteklendiği, aynı zamanda akademisyenler için kaynak niteliğindeki 
Erişilebilirlik Kılavuzunu yayınladık. Adım adım yapılması gerekenleri görsel olarak açıklayan Erişilebilirlik 
Animasyonunu hazırladık. Binaların erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin rapor olarak temin 
edilmesini sağlayacak Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM)'nü hazırladık. Erişilebilirlik standartlarını 
belirledik. İlk kez 2013 yılında başlayan erişilebilirlik  denetim ilkelerini oluşturduk. 

l Eylül 2020 tarihinde Erişilebilirlik izleme ve Denetleme Formlarında revizyon yaptık. Denetimler sonucu 1031
Erişilebilirlik Belgesi verdik. 2020 Erişilebilirlik Yılı'nda, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına 
katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan; gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel 
hukuk tüzel kişilerine, bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları 
hizmetler için Erişilebilirlik Ödülleri verilecektir." dedi. 
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23 Kasım 2020, Pazartesi 

Beceri Odağında Korumalı İşyerlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı-1 Online 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi'nin birlikte yürüttüğü, Beceri 
Odağında Korumalı işyerlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı 
19.11.2020 tarihinde online toplantı olarak gerçekleştirildi. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi1nin birlikte yürüttüğü Çalıştay, 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Faik YILDIRIM, Sosyal ve Ekonomik Hayata 
Katılım Dairesi Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM, EYHGM 
yöneticileri ve personeli, Türkiye iş Kurumu, Manisa Valiliği, 
Bakanlığımızın Manisa il Müdürlüğü, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi (MOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir 
Murat ÇAM, MOSB Bölge Müdürü Funda KARABORAN, 
MOSB Bölge çalışanları, MOSB'da faaliyet gösteren 
Korumalı işyerleri insan Kaynakları Yöneticileri, Korumalı 
işyerleri Yöneticileri, Hacı Bayram Üniversitesi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi'nden Akademisyenler, 

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak işçi Sendikaları 
Konfederasyonu temsilcileri, engellilik alanında çalışan STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. 

Toplantıda konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM; Bakanlığımızın engelli bireylerin üretken bireyler 
olarak sosyal hayata katılımın temel hedeflerimizden olduğunu belirterek, engelli istihdamına yönelik önemli çalışmaların 

hayata geçirildiğini söyledi. EKPSS ile kamuda engelli istihdamının 2002 yılından itibaren ı O kat arttığını, girişimcilik 
desteği, destekli istihdam modeli ile özel sektörde önemli gelişmeler sağlandığını, korumalı işyerlerine getirilen teşvikler 
ile zihinsel engelli bireylerin istihdamının arttığını vurgulayarak engelli istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalara 
devam edildiğini ifade etti. Ayrıca Beceri Odağında Korumalı İşyerlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayında katılımcıların 
sunacakları önerilerin, korumalı işyerlerine ilişkin çıkarılacak yönetmelik için oldukça faydalı olacağını vurguladı. 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir Murat ÇAM, MOSB ve MOSB Bölge Müdürü 
Funda KARABORAN, bu bölgede kurulan korumalı işyerleri hakkında, Zihinsel Engellileri Korumalı işyeri (Z.E.K.İ) Yaşam 
Projesinin hayata geçirilmesi, uygulanması ve korumalı işyerinde çalışan engelli bireylerin eğitim ve uyum süreçleri ile 
desteklenerek fabrika ortamında istihdamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek Z.E.K.İ + Projesi hakkında sunum 
yaptılar. 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Atan ve Doç. Dr. Mehmet M. ÖZAYDIN, MOSB da yer alan korumalı 
işyerleri ve diğer işyerlerinde gerçekleştirdikleri Beceri Odağında Korumalı işyerlerinin Değerlendirilmesi temalı 
araştırma sonuçlarını görsel dokümanla birlikte sundular Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanı Hulusi 
Armağan YILDIRIM, Korumalı İşyerleri Yönetmeliği revizyon çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda sektör 
temsilcileri, STK temsilcileri ve akademisyenlerin taslak yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerini iletmelerinin önemli 
olduğunu kaydetti. Ayrıca, MOSB bünyesinde istihdama kazandırılan engelli bireylerin ve ailelerinin, istihdam edildikten 
sonra hayatlarında gerçekleşen psikososyal değişikliklerin incelendiği bir akademik araştırmanın üniversite bünyesinde 
yapılmasını çok önemsediklerini söyleyerek, bu araştırma sonuçlarının engelli istihdamının artırılmasını teşvik edici 
unsurları içereceğini vurguladı.Çalıştaya katılan akademisyenler, STK temsilcileri; zihinsel engellilere verilen beceri 
eğitiminin önemine değinerek, uygun şartlarda verilen beceri eğitimleri ile olumsuz önyargıların aksine zihinsel engelli 
bireylerin istihdam sürecine katılabileceklerini, beceri eğitimi ile korumalı işyeri modelinden açık işgücü piyasasına 
geçisin sağlanabileceğini ifade ettiler. MOSB temsilcileri ve korumalı işyeri yöneticileri ise korumalı işyerleri sayısının 
arttırılması ve korumalı işyerinden aktif işgücü piyasasına geçişi sağlamaya yönelik mevzuat değişikliklerinin 
yapılması gerektiğini bildirdiler.  
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Bak anlığımızdan, 
Huzurevi ve Engelli 
Bakım Merkezi ile 
Çocuk Evleri Sitesinde 
"COVID-19 Tedbirleri" 
Hatırlatması 

23 Kasım 2020, Pazartesi 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevi ve engelli 
bakım merkezi ile çocuk evleri sitesinde çalışan personele yönelik 
alınması gereken COVID-19 önlemleri ve uygulamalarla ilgili 
kuralları hatırlatan genelge yolladı. 

Bakanlık, COVID-19 tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede 
özellikle huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesi 
ve bu kurumlarda çalışan personele yönelik Şubat ayından 
itibaren uygulanan sıkı tedbirlerin önümüzdeki günlerde de devam 
edeceğini hatırlattı. Alınacak önlemler ve uygulamalar ile ilgili 
kuralların hatırlatıldığı genelgede şu uyarılara yer verildi: 

Vardiyalar, 14 Günlük Dönemler Olarak Devam Edecek 

Bu kurumlarda çalışan personelin vardiyaları öncelikle 14 günlük dönemler olarak düzenlenmeye devam edilecek Hastane 
dönüşünde izolasyon süresi ise 14 gün olarak uygulanacak. 14 gün izolasyon mümkün değil ise en az l O gün izolasyon 
yapılacak. 
Ev izolasyonunda Olan Personele de Çalışmaya Başlamadan önce PCR Testi Yapılacak 

Nisan ayından bu yana yapılan, personele çalışmaya başlamadan önce uygulanan PCR testi yine devam edecek. Vardiya 
öncesi test yapıldıktan sonra kişilerin tam izolasyon kurallarına uyarak izole olmaya devam etmesi, test sonucu açıklanmadan 
personelin çalışmaya başlatılmaması, yapılan PCR test sonucu negatif olarak bildirilen personelin çalışma alanına alınmasına 
özen gösterilecek. 

Sosyal Etkinliklere İzin Verilmeyecek 

Kurumda çalışmakta olan personelin birbirleri ile sosyalleşmesi mümkün olduğu kadar sınırlı düzeyde tutulacak. Kişilerin toplu 
olarak bir arada yemek yemeleri engellenecek. Bakanlığa bağlı yerlerde sosyal etkinliklere izin verilmeyecek. 
Kuruluşlara Acil Durumlarda Alınan Misafirler Kesinlikle 14 Gün Süre ile izole Edilecek 
Kuruluşlara acil durumlarda alınan misafirlerin kesinlikle 14 gün süre ile izole edilmesi, 14 günlük izolasyon süresi sonunda test 
yapılması ve test sonucu negatif olarak bildirilen kişilerin odalarına alınması sağlanacak. Hastanede yatarak tedavi görenler 
tedavilerinin tamamlanması ve sonrasında 24-48 saat ara ile yapılacak iki PCR test negatifliğinin görülmesinden sonra 
hastaneden taburcu edilecek. 

Temaslı Takipleri, Temaslı Algoritmasına Göre Yürütülecek 

Temaslı olarak tespit edilen kişilerin izolasyonlarının bulundukları yerlerde tek kişilik alanlarda yapılması, tek kişilik alanlarda 
mümkün değil ise en az sayıda kişi ile olacak şekilde izolasyonları sağlanacak. Temaslı takipleri, temaslı algoritmasına göre 
yürütülecek. 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, İŞKUR'un Engelli Hibe Desteğinden 2014 yılından 
bugüne 3 bine yakın engelli vatandaşın yararlanarak kendi işini kurduğunu belirterek, "Kendi işini kurmak isteyen engelli 
vatandaşlarımıza 65.000 TL'ye kadar destek veriyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon TL hibe desteği verdik" 
dedi. 

Bakan SELÇUK, birçok alanda engellilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar attıklarını söyledi. Bu adımlardan birinin 
engellilerin çalışma hayatına katılımları konusu olduğunu ifade eden SELÇUK, "Kamu dôhil, belli iş yerlerinde engelli 
çalıştırma zorunluluğu getirdik. Engelli kontenjanlarında doluluk oranı yüzde 90'Iara kadar çıktı" diye konuştu. 

•• •

2002'den Bu Yona 406 Binin Uzerinde Engellimizi 
 

iş Hayatıyla Buluşturduk 

istihdam politikalarıyla 2002 yılından bugüne kadar 406 bin engelliyi iş hayatıyla buluşturduklarını kaydeden SELÇUK, "5 
l ilde 72 birimde hizmet sunduğumuz Engelli iş Koçluğu uygulaması ile de engellilerimizin sürdürülebilir istihdamlarına 
katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu. 

Engelli Memur Sayısı Yaklaşık 10 Kot Arttı 

SELÇUK, "200 2 yılsonu itibariyle memur olarak istihdam edilen engelli sayısı 5 bin 777 iken; 2020 yılında 57 bini aştı" 
ifadelerini kullandı. 

3 Bine Yakın Engellimize 130 Milyon Tl!ye Yakın Hibe Desteği, 

SELÇUK, İŞKUR'un Engelli Hibe Desteğiyle ilgili bilgiler paylaştı . Bu destekten 2014 yılından bu yana 3 bine yakın engelli 
vatandaşımızın yararlanarak kendi işini kurduğunu belirten SELÇUK, "50 bin TL'ye kadar olan hibe desteği miktarını 
arttırarak kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 65.000 TL'ye kadar destek veriyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar 
130 milyon TL hibe desteği verdik" dedi. Engelli vatandaşlarımıza yapılacak hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran 
Bakan SELÇUK, "Hibe desteğiyle; 2019 yılında 589 engelli vatandaşımızın kendi işine sahip olması sağlanmışken 2020 
yılında bu sayı 9l 7'ye yükselmiştir." ifadelerini kullandı. 

İş Kulüplerimizden 2017 Yılından Bugüne Kadar 3 Bin Engellimiz Foydolondı 
Engelliler, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan vatandaşlara yönelik 
yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunan İş Kulüplerinden bugüne kadar 3 bin 
engelli vatandaşımızın faydalandığını belirten SELÇUK, "İş Kulüplerimizde engelli vatandaşlarımıza 
çalışma hayatına giriş için motivasyon ve yöntem desteği veriyoruz,, ifadesini kullandı. 
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Yüzde 70 ve Üzeri Engel Oranı Olup Engelli Maaşı Alanların Sayısı 288 Bine Yaklaştı 

SELÇUK, yüzde 70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alanların sayısının 2002 yılında 68 bin iken bu sayının 2019 
yılı sonunda 288 bine yaklaştığını vurguladı. Bakan SELÇUK, "Yüzde 40 ila yüzde 69 arasında engel oranı olup engelli 
maaşı alanların sayısı 2002 yılında 194 bin iken, bu sayı 2019 yılı sonunda 352 bine ulaştı. Engelli yakını aylığı alan 
vatandaşlarımızın sayısı 2007 yılında 8.800 iken, bu sayı 2019 yılı sonunda 96 bine yükseldi. En yüksek artış engelli 

yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısında oldu,, değerlendirmesinde bulundu.

Evde Bakım Yardımından Yororlononlorın Sayısı 18 Kot Arttı 

SELÇUK, evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısının 2007 yılında 28 bin iken bu sayının yaklaşık 18 kat artarak 
2020 yılı Temmuz ayında 536 bine yaklaştığını kaydetti. 
Umut Evleri l 53'e Yükseldi 

Engellilere hizmet veren resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinin l 04'e ulaştığına dikkat çeken Bakan 
SELÇUK, "Bu merkezlerimizden hizmet alanların sayısı 8 bine ulaştı. Ayrıca, kurum bakımından toplum temelli 
bakım hizmet modeline dönüşümde Umut Evlerimiz ile engellilerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarını 
sağlayarak bakımlarını gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda 153 Umut Evlerinden 880 kişi yararlandı

,, 
diye konuştu . 

•• 

Ozel Bakım Merkezlerinin Sayısı 278'e Yükseldi 

Bakan SELÇUK, 2007 yılında l O özel bakım merkezinde 35 l engellinin bakım hizmeti alırken; 2020 yılında 278 özel 
bakım merkezinde 21 bini aşkın engelli vatandaşın yatılı bakım hizmetinden faydalandığını belirtti. 

123 Gündüzlü Bakım Merkezinde 764 Engelli Yararlanıyor 

Gündüz yaşam merkezlerinin aileleri yanında kalan engelli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağladığını ifade eden 
SELÇUK, "Bu merkezlere devam eden engellilerimiz, çeşitli etkinliklere dahil oluyorlar. Hem becerilerini geliştiriyor 
hem de kaliteli vakit geçirebiliyorlar. Aileleri de bir nefes alarak günlük ihtiyaçlarını gözleri arkada kalmadan giderme 
imkônına kavuşuyor. Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet 
sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı 123 gündüzlü bakım merkezinden 764 engellimiz yararlanıyor" dedi. 

1031 Erişilebilirlik Belgesi Düzenlendi 

2020 yılı Kasım ayı itibariyle ücretsiz seyahat kapsamında Bakanlık, tarafından yaklaşık 984 milyon TL  ödenek 
aktarıldığını ifade eden SELÇUK, "2014-2020 yılları arasında 478'i bina

, 
9'u açık alan ve 544'0 toplu taşıma aracına 

olmak üzere toplam l 03 l 'Erişilebilirlik Belgesi' düzenlendi. Sadece, 2020 yılı ilk 6 ay içerisinde verilen belge sayısı 
137" ifadelerini kullandı. 

'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı' Başlatıldı 

Bakan SELÇUK, Türkiye'de, bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takip 
edildiği ve ailelerin sürece dahil edildiği 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı' başlattıklarını anımsatarak,

"Bu programla yeni doğan döneminden itibaren erken tanı ve müdahale ile beceri ve yeti kayıplarının en aza 
indirilmesi ve birçok engellilik nedeninin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz,, dedi. 

EKPSS ile Engelli Kardeşlerimize İstihdamda Fırsat Eşitliği Tanıyoruz 

SELÇUK, "Engellilerimizi dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Merkezi E-KPSS ile istihdam ediyoruz. Engelli 
kardeşlerimize bu özel sınav ile adaletli bir şekilde istihdamda fırsat eşitliği tanımaya uğraşıyoruz" diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini anımsatan Bakan 
SELÇUK, "Engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı 
sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, ayrıca erişilebilirlik alanında yapılabilecek 
çalışmaları teşvik etmek amacıyla bu yıl 9 kategoride erişilebilirlik ödülleri vereceğiz. Erişilebilirlik Ödülleri tanıtımı 
kapsamında, isteyen herkes, erişilebilirliğin sağlanmasına katkı vermek üzere; "Erişilebilirlik İçin Buradayım" diyerek 
sertifika sahibi olarak toplumsal farkındalık kampanyasına destek verebilecek. İllere ve sertifika düzenlenme sayısına 
göre 'Erişilebilirlik Farkındalığı En Yüksek İller' sıralaması belirleyerek 3 Aralık'ta kamuoyu ile paylaşacağız,, şeklinde 
konuştu. 
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Erişilebilirlik Herkes İçindir Engelsiz Tasarımlar Yapılmalı 

Uzm. Dr. Orhan KOÇ; her engellinin, bilgiye ve mekana ulaşabilmesi için "Erişilebilirlik Herkes İçindir" anlayışı ile 
hareket ettiklerini, engellilerin hayata tutunmalarını sağlamak amaçlı önemli gelişmelerin yaşandığını, 83 Milyon 
vatandaşımıza ulaşmayı hedefleyen kamu spotları hazırladıklarını, "Benimle Düşün, Benimle Bak, Benim Anla, 
Benimle Yaşa" gibi dikkat çeken ve empatik yaklaşımı gerçekleştirebilecek mesajlar paylaştıklarını anlattı. 

Engelsiz Tasarımlar Yapılmalı 

Erişimde en önemli konunun tasarım olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Orhan KOÇ, tasarım engelinin aşılması için 
kılavuz hazırlandığını, üniversiteler ile bu kılavuzun paylaşıldığını, bazı üniversitelerde özellikle mimarlık ve 
mühendislik bölümlerinde ders olarak okutulmasını amaçladıklarını, bu yıl ikinci kez Erişilebilirlik Ödülünün 

verileceği yarışma hazırlandığını, yarışmaya yoğun ilgi gösterildiğini, ı071 proje geldiğini söyleyerek 
erişilebilir "mekanlar konusunda tüm paydaş kurum ve kuruluşların duyarlı olduğunu '' belirti. 
Engelli istihdamında önemli Gelişmeler Kaydedildi 

"Engelli istihdamında önemli gelişmeler kaydedildi" diyen Uzm. Dr. Orhan KOÇ, engelli bireyler için iş yerlerinde 
uygun çalışma ortamları hazırlandığını, Gençlik ve Spor Bakanlığının hemen tüm illerde spor komplekslerini engelli 
bireylere açtığını, farklı spor dallarında başarılı olan engelli sporcu sayısının her geçen gün arttığını, Milli Eğitim 
Bakanlığının da özel eğitim kurumlarında engelli eğitiminde yoğunlaştığını, RTÜK'ün bu alanda özellikle işitme 
engelliler için televizyon ekranlarında işaret dili tercümanlarının görev almasında irade gösterdiğini söyleyerek bu 
katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK'e teşekkür etti. 

Türk işaret Dili Sözlüğü Hazırlandı 

Diyanet işleri Başkanlığı'nın da işitme engelliler için "Hadislerle Aile" videosunu hazırladığını, hatta Cuma 
hutbelerinde işitme engellilere yönelik hutbe çevirilerinin yapıldığını ifade etti. Teknolojik gelişmelerin dijital 
uygulamaları kolaylaştırdığını bu kapsamda ekran okuyucuların özellikle görme engellilerin bilgiye erişimini 
çabuklaştırdığını, aynı şekilde işitme engelli bireylerin de bilgiye erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak için işaret 
dilinde Türk işaret Dili Sözlüğü hazırladıklarını söyledi. 

Bakanlık Olarak Hak Temelli Anlayışla Çalışıyoruz 

Bakanlık olarak hak temelli anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını çağrı merkezlerinin 
işitme engelli bireyler için görüntülü hizmet verdiklerini, bir işitme engelli bireyin acil afet durumunda 
hizmete erişebilmesinin önemli olduğunu, bu konuyu çok yakından takip ettiklerini vurguladı. 
Ülkemizde ağır engelli 536 bin kişinin evlerde yaşadığını, Adanmış Hayat dediğimiz ailelerinin bunlara ömür 
boyu baktığını, devlet olarak bunlara aylık 1500 lira civarında ödenek verildiğini, gündüz bakım 
merkezlerinin yaygınlaştırıldığını, yerel yönetimlerin de engelsiz yaşam merkezleri kurduklarını buralarda 
farklı uğraş terapileri ile sosyal hayata katmaya çalıştıklarını, her hizmet sunucusunun vereceği hizmetleri 
çeşitlendirmesi, bununla birlikte gerektiğini, engelli ailelerin unutulmaması gerektiğini, devletin hiçbir engelliyi 
açıkta bırakmadığını, bırakmayacağını, günümüzde kurumsal bakım için sıra beklenilmediğini anlatarak, 
tüm bunları lütuf olarak değil hak ettikleri için yaptıklarını söyledi ve 3 Aralık Engelliler Gününde, Engelsiz Bir 
Türkiye Engelsiz Yaşam İçin Burada olduklarını ifade etti. 
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TİSK'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödül programının yenilenen 
yüzü Ortak Yarınlar'da ödüller sahiplerini buldu. Ortak Yarınlar Özel Ödülü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
CenelMüdürlüğüneverUdL 

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, kurumsal sosyal sorumluluk 
alanında farkındalığı artırmak ve kurumları bu konuda teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Ödül Programı kapsamında 'Ortak Yarınlar Özel Ödülü'ne Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü layık görüldü.TİSK'in bir 
ilke imza atarak gerçekleştirdiği Cavid-19 ile mücadeleye özel Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda, aday projelerin tamamı salgın 
özelinde ve 6 önemli kategoride değerlendirildi. Finale kalan projeler, Prof. Dr. Ateş KARA, Bülent ECZACIBAŞI, Vahap MUNYAR, 
Didem ARSLAN Y ILMAZ, Nevzat AYDIN, Hacer BOYACIOĞLU, Zehra ÖNEY ve Yıldız GÜNAY'ın da aralarında bulunduğu iş ve 
sanat dünyasından birçok değerli isimden oluşan bir jüri tarafından oylandı. 25-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen halk 
oylaması ile yaklaşık 30.000 halkoyu da jüri değerlendirmesine katkı sundu. Ortak Yarınlar Ödül Töreni'nin açılış konuşmasını 
yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak AKKOL, "Bu Programın Kaybedeni Yok, Kazanan Ortak Yarınlarımız" dedi. 

TİSK'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödül programının yenilenen yüzü Ortak Yarınlar'da 
ödüller sahiplerini buldu. Bu isimle ilki düzenlenen ödül programının bu seneye özel odak konusu Covid-19 ile mücadele idi. 
Ödül programı ile salgın sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve örnek uygulamalar üreten 13 kurum ödüllendirildi. 
Ödüller, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK'un katılımlarıyla 3 Aralık'ta düzenlenen dijital 
tören ile sahiplerini buldu. 

Ortak Yarınlar Özel Ödülüne Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Cenel Müdürlüğü Layık Cörüldü 

TİSK tarafından Birlikte Mümkün, Dijitalleşme, Çalışana Destek, Topluma Destek, İş Sağlığı ve Güvenliği ödül kategorilerinde, 
etkililik, kapsayıcılık, iyi uygulama, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, girişimcilik, dijitalleşme, hijyen ve iyilik hali değerlendirme 
kriterlerine göre belirlenen, Ortak Yarınlar Ödül Programı kapsamında, Ortak Yarınlar Özel Ödülü'ne, salgın döneminde 
engellilerimiz ve yaşlılarımız için seferber olan engelli ve yaşlı bakım evi çalışanları adına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü layık görüldü. Ödül Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünü temsilen Bakan Yardımcısı Dr. Selim BAĞLl'ya verildi. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ; "Salgın döneminde engelli ve yaşlı bakım evi çalışanlarımızın 
emekleri paha biçilemez. Onlar, salgının olumsuz etkilerine en açık olan yaşlılarımız için gecelerini gündüzlerine kattılar. Kurum 
ve tesisler genelinde en üst düzey tedbirleri özveriyle aldılar. Her bir bakım evi sakininin sağlığını olağanüstü bir özenle yakından 
izlediler. Sağlıklı bir şekilde bugünlere gelmeleri için büyük çaba gösterdiler. Bu kapsamda, bu yıl Ortak Yarınlar Özel Ödülüne 
Genel Müdürlüğümüzün layık görülmesi, tüm çalışma arkadaşlarım için onur vericidir" dedi. 
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Ülkemizde 2002 yılında 5.777 
olan engelli memur sayısı 2020 
yılı sonu itibariyle 57.809Ua 
yükseldi. Merkezi sınavın 
düzenlenmeye ba�ladığı 2012 
yılından günümüze 36.850 
engelli bireyin kamuya memur 
olarak ataması yapıldı. 

Engellilerin kamuda memur olarak istihdamları 
kapsamında mevzuatta gerekli değişiklikler 
yapılmasının ardından, fırsat eşitliğinin sağlanması, tüm 
engel gruplarında ve her eğitim kademesinde engelli 
bireylerin kamuda yer alabilmesi amacıyla kamuda 
engelli memur istihdamı, Engelli Kamu Personeli Seçme 
Sınavı (EKPPS) adıyla merkezi bir sınavla düzenleniyor. 
Merkezi sınavda sorular engel gruplarına göre 
hazırlanıyor. Ayrıca engelli memur adayları için ek süre 
ve okuyucu gibi destekler sağlanıyor. Sınav ortamları 
engelli adayların ihtiyaçlarına göre düzenleniyor ve 
gerekli tedbirler alınıyor. 

Ülkemizde 2002 yılında 5.777 olan engelli memur sayısı 
2020 yılı sonu itibariyle 57.809'a yükseldi. Merkezi sınavın 
düzenlenmeye başladığı 2012 yılından günümüze 
36.850 engelli bireyin kamuya memur olarak ataması 
yapıldı. 

EKPSS kapsamında ortaöğretim, lisans ve lisansüstü 
eğitime sahip olanlar Merkezi Sınava; ilkokul, ortaokul 
ve ilköğretim mezunu olanlar ise Kuraya tabi oluyor. 
İlki 2012 yılında düzenlenen merkezi sınavın beşincisi 
15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 2020 Kura 
başvuruları ise 18-30 Kasım 2020 tarihleri arasında 

alındı .öSYM kayıtlarına göre 97 bin 646 kişinin 

başvurduğu, tek oturumlu Engelli Kamu Personel 
Seçme Sınavı, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde 
saat l 0. l 5'te başladı. 15 Kasım 2020 tarihinde beşincisi 
gerçekleştirilen EKPSS'nin sonuçları 17 Aralık 2020 
tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sınav 
sonuç bilgilerine; https://sonuc.osym.gov.tr adresi 
üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 
erişebiliyor. 

17 ARALIK 2020, PERŞEMBE 

■ ■ 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sürecinde yürüttüğü başarılı uygulamaları uluslararası arenada 
paylaşmaya devam ediyor. Dünya İslam Sağlık Birliği tarafından düzenlenen "Pandemilerde Dezavantajlı Gruplar" 
temalı panelde Türkiye'de özellikle engelli ve yaşlılara yönelik geliştirilen uygulamalar masaya yatırıldı. Panelin oturum 
başkanlığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan KOÇ yaptı. 

KOÇ, panelin açılış konuşmasında salgın mücadelesinde ilk günden bugüne ciddi tedbirler alındığını kaydetti. "Tüm 
kurum ve kuruluşlarda alınan etkin tedbirler sayesinde özellikle dezavantajlı gruplarda salgının etkilerini minimumda 
tutmayı başardık" diyen KOÇ, "Tüm dünyaya örnek olacak şekilde engelliler ve yaşlılara hem kurum bakımında hem de 
aile yanında verilen hizmetlerle başarılı bir uygulamayı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. KOÇ, "7 Ocak'tan 
itibaren tedbir almış olmamız, izolasyon kuruluşları gibi yeni kuruluşlar açmamız, personelin 14 günlük vardiyalarla 
çalışıyor olması, yaşlı ve engellilere sağlığa erişimde öncelik vermiş olmamız, taburcu olduktan sonra 14 gün daha 
kuruluşlarda takibinin yapılması salgının kuruluşta yayılmasını engelledi. Bu uygulamalarımız Uluslararası camiada da 
yankı buldu." değerlendirmesinde bulundu. 

KOÇ konuşmasını Cavid l 9'a yakalanmış yaşlı ve engellileri ötekileştirmeyen, onlardan ilgi ve alakasını eksik 
etmeyen, özverili çalışmalarından dolayı sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına teşekkür ederek onların haklarını ve 
hukuklarını koruyacaklarını vurgulayarak tamamladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ergül HASGÜL, 
Fizyoteapist Emre ÇALIŞKAN ve Kenyalı uzman Dr. Zahra ALİ de panelde birer sunum gerçekleştirdi. 

"Engelliler ve yaşlılara hem kurum 
bokımındo hem de aile yanında verilen 

hizmetlerle başarılı bir uygulamayı 
devam ettiriyoruz'' 
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Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler 
tarafından 1992 yılından bu yana 3 
Aralık'ta kutlanan uluslararası bir 
farkındalık günü. Bu günde dünya çapında 
organizasyonlar düzenlenmektedir. 
Hükumet desteği ve sivil toplum 
organizasyonlarıyla birlikte bu günün 
kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl 
bu gün için değişik bir tema edinilmektedir. 
Günümüzde dünyada 7 milyardan fazla 
engelli bulunmaktadır. 
Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin 
toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle 
eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışma
lar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellile
rin sorunlarına dikkat çekmek ve onları 
daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 

'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlener
ek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı 
gösterilmesi, mekônsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar 
önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 

Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve 
onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu nedenle 
her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün bir
likte çalışıyoruz. 

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR? 

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47 /3 sayılı kararı 
ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik 
etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her al
anında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır. 

BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında 
kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve re
fahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini 
Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel 
Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer 
uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu. 

/ 
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KALİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME BAŞKANLIĞI

Akademisyenler, alan uzmanları ile saha çalışanlarının katılım ve desteği ile uluslararası gelişmeler 
de incelenerek hazırlanan 289 standart ve 719 göstergeyi esas alan "Bakım Hizmetlerinde Kalite 
Standartları Uygulama Rehberi (BHKS)" hazırlanmış ve Haziran 2020'de yayımlanmıştır. 
Bakım hizmetleri kalite standartlarına ilişkin olarak 31 eğitim modülü hazırlanmıştır. 
- 6 ve l O Temmuz 2020 tarihilerinde "BHKS Temel Eğitimi" uzaktan eğitim yolu ile aday
değerlendiricilere verilmiştir.

- 15 ve 16 Eylül 2020 tarihlerinde aday değerlendiricilere yine uzaktan eğitim yolu ile "Kalite
Değerlendirme Sistemi (KALDES) Uygulama Eğitimi" verilmiştir

- 26 Ekim 2020 tarihinde; illerde uygulanacak kalite standartları değerlendirmeleri konusunda bilgi
sahibi olmaları ve doğru yönlendirmede bulunulması amacıyla engelli ve yaşlı hizmetlerinde görev
yapan il müdür yardımcılarına "Bakım Hizmetleri Kalite Standartları ve Gelecek Projeksiyonu"
konusunda eğitim verilmiştir.

17.06.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve DSÖ Avrupa Ofisi ile "Türkiye'de uzun dönemli bakım 
kuruluşlarında COVİD-19 süreci değerlendirme" toplantısı düzenlenmiştir. 
DSÖ Türkiye Ofisi ile birlikte hazırlanan "Covıd-19 Pandemi Mücadelesinde Yaşlı Bakım Evleri Türki
ye örneği" çalışması tamamlanmıştır. 

. ...

SOSYAL ve EKONOMİK 
. 

HAYATA KATiLiM DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

Kasım-Aralık 2020 E-bülten Sayısında Yer Almak Üzere 2020 yılının öne çıkan faaliyetleri 
Covid-19 Sürecinde Yapılan Çalışmalar: 
• Covid-19 Bilgilendirme Rehberleri
• İşitme, zihinsel, ruhsal ve duygusal ve otizm spektrum bozukluğu olanlara ve ailelerine yönelik
rehberler hazırlanmış ve Covid-19 küresel salgını döneminde virüs ve virüse karşı alınması
gereken hijyen tedbirleri, alınabilecek hizmetlere ve bu süreçte sağlanan haklara ilişkin bilgilere yer
verilmiştir. Tüm rehberler web sitemizde yayınlanmıştır.
• Bunlardan "kolay okunabilir rehber" zihinsel engelli bireyi olan ailelerin çocuklarına covid-19
süreci ile ilgili bilgileri ve hijyen kurallarını kolay şekilde anlatabilmesi için ifadeler kısa ve anlaşılır
yazılmış ve görsellerle desteklenmiştir.
• işitme engelli bireylere yönelik hazırlanan rehber Türk işaret Dili'ne çevrilerek video ve pdf for
matında Bakanlığın internet sitesinde erişilebilir hale getirilmiştir.
• "Kuruluşlara Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberleri" hazırlanmış ve Covid-19 salgını
sırasında hizmet alanların ve personelin sağlığını korumak ve güvenliğini temin etmek için
kuruluşlarda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
• Cavid- 19 Sonrası işyerlerinde Engelli Çalışanlara Yönelik Alınması Gerekli Tedbirler-Engelli
Çalışanlar ve işverenler için Bilgilendirme Rehberi hazırlanmıştır.





• Dünya Disleksi Haftası'nda disleksi alanında çalışan STK'lar, akademisyenler, ilgili kamu kurumları
ve ailelerin katılım sağladığı, farkındalık amaçlı e-panel düzenlenmiştir.
• ALS hastalarının sorunları ve çözüm önerilerine yönelik bu alanda çalışan STK'lar, akademisy
enler, ilgili kamu kurumları ve ailelerinin katılımıyla çevrimiçi toplantı düzenlenmiştir.
• "Afet ve Acil Durumlarda Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik Yapılan Çalışmalar" konulu çevrimiçi to
plantı, engelli bireyler ve aileleri, kamu kurumları, akademisyenler, engellilik ve afet alanında çalışan
STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
istihdam ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Çalışmalar: 
• Başvuruları 24 Ocak-19 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan, pandemi nedeniyle ek başvuru
hakkı tanınan ve ek başvuruları 6-7 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Engelli Kamu
Personeli Seçme Sınavı 'nın (EKPSS) beşincisi 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. EKPSS
kapsamında kura başvuruları ise 18-30 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmıştır. Her iki aşamada
da AÇSH Bakanlığı İl Müdürlükleri engelli bireylerin başvurularında gerekli desteği sağlamış ve
yaşadıkları sorunlarda yardımcı olmuştur. Bakanlık ayrıca, sınav giderleri kapsamında ÖSYM'ye
adaylar için 8.916,500 TL. ödemede bulunacaktır.
• Cumhurbaşkanlığı 111. 180 Gün icraat Programı kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve
Hacı Bayram Veli üniversitesi işbirliğinde korumalı işyerlerine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında
19 Kasım 2020 tarihinde Beceri Odağında Korumalı işyerlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı düzen
lenmiştir. Çalıştaya; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi,
Üniversiteler, ilgili kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflar katılım sağlamıştır.
Çalıştayda korumalı işyerlerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve tarafların
• önerileri alınmıştır.

Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Oluşturulması Çalıştayı (l 8-20 Şubat 2020) 
• Türkiye'de yaşayan kendi yaş grubundan beklenen gelişim düzeyinden daha farklı bir gelişim
göstererek risk grubunda olan veya gelişim geriliği/yetersizliği tanısı almış 0-3 yaş grubu be
bek/çocuk ve ailelerine yönelik bütüncül ve sistematik erken müdahale programı kurulması
konusunda görüş ve önerilerin alınması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF ile işbirliğinde
kamu kurumları ve STK temsilcileri ve çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerin katılımıyla Anka
ra'da düzenlenmiştir.
• Çalıştayın sonuç raporu hazırlanmış ve Bakanlığımızın sayfasında yayınlanmıştır. (https://www.ai
l eveca I isma .gov.tr / med i a / 50399 / a i I e _temel I i _ u I usa 1 _erken _mu da ha I e _ ca I istay _ raporu_ 2020. pdf
)
Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme (Kalite) Merkezi Ticari, Ekonomik, Finansal ve
Sosyal Etki Fizibilitesi Projesi
• Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamın
da, özel nitelikli projelere doğrudan sağlanan "güdümlü proje" desteği ile finanse edilmektedir.
• Projede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
İstanbul Valiliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Esenler Belediyesi proje ortağı; Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı yararlanıcı, EVSAD ve Kritik Bakım Derneği iştirakçi olarak yer almaktadır.
• Projenin amacı, dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişilebilirliğinin kolay
laştırılmasına yönelik sürdürülebilir, özgün bir merkez ve sistem kurulması ve bunun için fizibilite
raporu hazırlanmasıdır. Fizibilite raporu Nisan 2020'de tamamlanmış ve ortaklara sunumu
yapılmıştır. Projenin yatırım kısmı için başvuru tamamlanmış olup değerlendirme sürecindedir.



YAŞLI REFAHI DAİRESİ FAALİYETLERİ (2020) 

• Ülkemizde yaşlıların her zaman saygın bir konuma sahip olması ve yaşlı nüfusunun giderek art
ması yaşlılara yönelik verilen hizmetlerin önemini ortaya koymaktadır. Yaşlılığa bakış açımızı ge
leneksel değerler çerçevesinde saygı duyma ve koruma boyutundan daha da ileri taşıyarak ulusal
vizyonumuzu ortaya koyan 2020'den 2030'a kadar yaşlılık alanındaki hizmetlerin derinlemesine ele
alındığı "Yaşlanma Vizyon Belgesi" hazırlanmıştır.
• Hôlen devam eden yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında sokağa çıkma kısıtlaması
bulunan ve evlerinde yaşayan 65 yaş üzeri yaşlılarımızı korumak ve ihtiyaç duydukları hizmetleri
güven içinde ve kolaylıkla almalarını sağlamak amacıyla, konuyla ilgili olarak yapılabilecek iş ve
işlemlerle, sunulan hizmetler ve alınan önlemler hakkında yaşlılarımızı ve yakınlarını bilgilendirmek
amacıyla Sokağa Çıkma Kısıtlaması Bulunan / Evde Yaşayan 65 Yaş Üzeri Yaşlılarımıza Yönelik
Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Rehberi hazırlanmıştır.
• Yaşlılar İçin Bilgilendirme Rehberi hazırlanmıştır.
• Evlerinde sağlıklı, aktif bir hayat sürdüren 65+ üstü bireylere normalleşme sürecinde Covid-19 dan
korunma önerileri ve bilgilendirme broşürü hazırlanmıştır. Broşürler, süreçle birlikte güncellenmekte
dir.
• Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Bakanlığımıza ait resmi huzurevlerinde kalan yaşlı bi
reylerin teknolojik iletişim araçlarıyla birbirleri, yakınları veya ihtiyaç duydukları birey veya kurumlarla
iletişimlerinin kolaylaştırılmasının ve böylece sosyalleşmelerinin desteklenmesine yönelik Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında iş birliği protokolü
hazırlanmıştır. Söz konusu protokol ile l 50'den fazla huzurevine 400 adet tablet dağıtımı yapılmıştır.
• "Yaşlılara ve Engellilere Yönelik Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"
taslağı hazırlanmış ve görüşe sunulmuştur.
• Yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmaları geliştirmek ve desteklemek
üzere "Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi (YAGEP)" Projesi hazırlan
mıştır.
• FRIT il kapsamında Türkiye'de özellikle mültecilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki belediye
hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projenin yaşlı ayağı Daire Başkanlığımızca koordine edilmekte
dir.
• Ülkemizde yaşlı nüfusun demografik değişimine yönelik nitel ve nicel verilerin güncellendiği broşür,
metin, rehber ve bilgi notları hazırlanmaktadır.
• Cavid-19 sürecinin yaşlı nüfus üzerinde şimdiye kadar görülmüş ve bundan sonra görülmesi olası
etkileri üzerine araştırmalar, gelişmelerle birlikte güncellenerek devam etmektedir. Bu gelişmeler
sadece ülke özelinde takip edilmemekte; bölgesel ve küresel çapta da değerlendirilmektedir.
• Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde özellikle pandemi süreci özelinde irdelenen yaşlı haklarına ilişkin
gelişmeler takip edilmekte; ilgili bölgesel ve uluslararası birimlerde gerekli koordinasyon sağlan
maktadır.
• Aktif Yaşlanma Endeksi çalışmaları devam etmektedir.



2020 ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ocak tarihinde "2020 Erişilebilirlik
Yılı" ilan edilmiştir.
2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında;
• 2020 Erişilebilirlik Yılı Duyurusu konulu 28.0l .2020 tarihli ve 2020/01 sayılı Genelge yayımlanarak
tüm kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılmıştır.
• Türk işaret Diline (TİD) giriş niteliğinde eğitici videolar hazırlanmıştır. Öğrenciler ve öğretmenlere
yönelik hazırlanan videolar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde, uzaktan eğitim programı içinde
EBA TV'de ve eba.gov.tr'de yayınlanmıştır. EBA TV'de verilmeye başlanan işaret dili dersi için
başlangıç çalışması olmuştur.
• Pandemi başlangıç döneminde, internet ve diğer iletişim araçları ile topluma sundukları kamu
spotları, ilanlar, tüm duyurular ile alınan tedbirlere ilişkin yapılan diğer bilgilendirmelerin; erişilebilir
formatta olması, yani; Türk işaret Diliyle anlatımlı, altyazılı, gerekli olması halinde sesli betimlemeli
olarak hazırlanması ve yayımlanması gerektiğiyle ilgili olarak tüm Bakanlıklara yazı ile hatırlatma
yapılmıştır. Web sayfası aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin Web içeriği Erişilebilirlik Standardına
uygunluk sağlanması da istenmiştir. Elektronik alışveriş sayfalarının, uygulamalarının ve erişilebilir
olmayan sitelerin erişilebilir hale getirilmesi konulu yazımız Ticaret Bakanlığı aracılığıyla tüm firma
lara dağıtılmış, bazı firmalar konuyla ilgili erişilebilirlik düzenlemelerini hayata geçirmiştir.
• Mimar ve mühendislerin tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar başvurabileceği,
açıklayıcı metinlerin yanı sıra mimari çizimlerin üç boyutlu görseller ile desteklendiği, aynı zamanda
akademisyenler için kaynak niteliğindeki Erişilebilirlik Kılavuzu yayınlanmıştır.
• Ulusal standartları baz alan ve mevzuattaki son düzenlemeleri de içeren Erişilebilirlik Kılavuzu baz
alınarak kurgulanan, adım adım yapılması gerekenleri görsel olarak açıklayan ve erişilebilir mekôn
ların simülasyonu niteliğinde bir "Erişilebilirlik Animasyonu" hazırlanmıştır.
• Erişilebilirlik izleme ve Denetleme Komisyonlarının denetimlerini gerçekleştirirken kullandıkları
"Erişilebilirlik izleme ve Denetleme Formları"nda; mevzuat değişiklikleri ve yapılan çalıştay ve to
plantı ile denetim sonuçlarına göre oluşan talepler neticesinde revizyon geçekleştirilmiştir. Bu form
lar bugün 1828 soru ve 3 ek tablo ile mevcut durum tespitindeki en önemli yol göstericidir.
• Binaların erişilebilir hale getirilmesi için özdeğerlendirme yapma imkanı sağlayan Erişilebilirlik
Değerlendirme Modülü (ERDEM) hayata geçirilmiştir. Bu modül ile Bakanlık web sayfamız üzerinden
isteyen herkes modülde yer alan soruları cevaplayarak bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için
yapılması gerekenleri rapor olarak temin edebilmektedir.
• 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında erişilebilirlik konusunda çalışmalar yapan kamu veya özel kurum
ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin; engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu
hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyur
mak; erişilebilirlik alanında çalışmaların artırılmasını teşvik etmek amacıyla "Erişilebilirlik Ödülleri"
duyurusu açılmıştır. Bu kapsamda Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlere çevrimiçi
bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Erişilebilirlik Ödülleri için başvurular tamamen dijital olarak, 9
kategoride alınmıştır. Bu kategoriler;
l. Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler,
2.Erişilebilir Dijital Uygulamalar,
3.Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları,
4. Erişilebilir üniversiteler,
5.Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri,





ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Engelli Hakları izleme ve Değerlendirme Kurulu (Kurul)'nu güçlendiriyoruz. 
Engelli hakları konusunda ulusal düzeyde güçlü bir koordinasyonu sağlamak için tüm bakanlıkları, ilgili 
kamu kurumlarını, engelli örgütlerinin üst düzey temsilcilerini bir araya getirmek amacını taşıyan Engelli 
Hakları izleme ve Değerlendirme Kurulu (Kurul)'nu güçlendiriyoruz. Yayımlanacak yeni genelge ile Cum
hurbaşkanlığı Sistemi içinde daha etkili bir işleve bürünecek Kurul'un, Engellilerin Haklarına İlişkin Sö
zleşme (EHİS)'ye uygun bir şekilde STK'ların temsil edildiği bir mekanizma haline gelmesini amaçlıyoruz. 
Kurul'a, engellilerin taleplerini iletebilecekleri, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanacağı asli 
bir işlev kazandırdık. Yeni genelge ile Kurul'un, engelli haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilme
sine ilişkin konularda mevzuat çalışmaları yapmasını, hak ihlalleri durumlarında alınabilecek önlemlere il
işkin tavsiyelerde bulunmasını hedefliyoruz. Kurul'un engelli haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için 
strateji belgesi ve eylem planları hazırlama ve hazırlananlara görüş bildirme görevleri vardır. Kurul'da tüm 
bakanlıkların ve ülke çapında engellilik alanında en yüksek temsil gücündeki iki konfederasyonun üst 
düzey temsilcileri yer alacaktır. Kurul'un işlevsel hale gelmesi ile birlikte engellilik alanındaki sorunlar en 
üst düzeyde değerlendirilip bu sorunlara çözüm üretilecektir. Kurul'un gündemine bağlı olarak ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de 
Kurul toplantılarına davet edilecektir. 

Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)'nin 13. Taraf Devletler Kon
feransı'nda ülkemizde temsil edildi. 

Bu yıl, l 0-12 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 13. Taraf Devletler Konferansı, 
COVID-19 salgını nedeniyle ertelenerek BM kararı doğrultusunda 30 Kasım- 3 Aralık 2020 tarihlerinde 
çevrim içi olarak düzenlendi. 

Konferans, "Kapsayıcı Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin On Yıllık Eylem ve Uygulama: EHİS ve 2030 Günde
minin Engelli Kişiler İçin Uygulanması" ana teması ile gerçekleştirildi. 
Konferans kapsamında; 'Engellilik ve iş Hayatı: Engelliler İçin Açık, Kapsayıcı Ve Erişilebilir Ortamlarda 
Çalışma Hakkını Anlamak'; 'Engeli Olan Yaşlıların Haklarını ve İhtiyaçlarını Ele Almak: Yaşlanma ve De
mografik Eğilimler'; 'EHİS'in Tam Olarak Uygulanması İçin Kapsayıcı Ortamların Teşvik Edilmesi' 
başlıklarında üç yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. 
Her yıl Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ülkemiz adına Genel Oturum'da sunulan, son bir yılda Sö
zleşme'nin uygulanmasına ilişkin kaydettiğimiz gelişmelere yer verdiğimiz Ulusal Beyanımız; bu yıl Konfer
ans'ın çevrim içi gerçekleştirilmesi nedeniyle BM Resmi Gazetesi'nde yayınlanmak üzere BM 
Sekreteryası'na iletildi. 
Akabinde, 'Engellilik ve iş Hayatı: Engelliler İçin Açık, Kapsayıcı ve Erişilebilir Ortamlarda Çalışma Hakkını 
Anlamak' başlıklı oturuma katılım sağlayan Türk Heyetinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Ar-Ge ve istatistik Daire Başkanı Sn. Tayyar KUZ, ülkemizdeki engelli istihdamına dair iyi uygulama 
örneklerini aktardı. istihdam olanaklarından yararlanabilmenin ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan 
desteklere ulaşabilmenin kapsayıcı kalkınma hedefini gerçekleştirmedeki ön koşullardan biri olduğunun 
altını çizen Sn. KUZ, ülkemizdeki engelli istihdamına dair tüm uygulamaların bu bakış açısıyla 
gerçekleştirildiğini belirtti. Bu kapsamda, ülkemizdeki kota/kota-ceza, destekli istihdam ve kendi işini 
kurma yöntemlerinden söz eden Sn. Kuz, söz edilen istihdam yöntemlerine ait bilgi ve verileri paylaşarak 
konuşmasına son verdi. 
'EHİS'in Tam Olarak Uygulanması İçin Kapsayıcı Ortamların Teşvik Edilmesi' başlığında düzenlenen 
oturumda ise Türk Heyetinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı 



Sn. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, ülkemizdeki erişilebilirlikle ilgili iyi uygulama örneklerini aktardı. Ülkemiz için 
erişilebilirliğin temel öncelik alanlarından biri olduğunun altını çizen Sn. ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, izleme ve de
netim sistemi çerçevesinde verilen Erişilebilirlik Belgeleri'nden bahsederek, 2019 yılında oluşturulan 
Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü ve 2020 yılında yayınlanan Erişilebilirlik Kılavuzu ilgili bilgiler verdi. 
'Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' hedefiyle 2020 yılının Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ER
DOĞAN tarafından Erişilebilirlik Yılı ilan edildiğinin altını çizen Sn. ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, Erişilebilirlik Yılı et
kinlikleri kapsamında konu ile ilgili farkındalığın arttırılması ve tüm sektörler açısından iyi uygulama 
örneklerinin teşvik edilmesi amacıyla 9 kategoride Erişilebilirlik Ödülleri verileceğini belirterek 
konuşmasını sonlandırdı. 

"Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayları Kapsamında "Erişilebilirlik: Yapılı Çevre" 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 Haziran 2020 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı elli 
katılımcı ile gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantının açılışını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı Sebiha BAŞARAN yaptı. Sn. 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 Sn. BAŞARAN, toplantının da bu 
adımı sağlama amacı taşıdığını belirtti. Araştırma Geliştirme ve istatistik 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. Sn. KUZ, Eylem Planı'nın ayrı ayrı her sektör için rehber olması ve genelde de her 
kamu kurumu tarafından sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla oluşturulduğunu 
söyledi. 

Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, 'Erişilebilirlik Herkes İçindir' vurgusu ile 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. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı 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. 
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Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayları Kapsamında "Bilgiye Erişim Hakkı" Başlıklı Toplantı 
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 2020 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. Araştırma Geliştirme ve istatistik 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. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı 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 erişilebilirlik alanında yapılan çalışmaların ilerleyen süreçler açısından kalıcı olacağını 
düşündüğünü belirten ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ 'Erişilebilirlik herkes içindir' vurgusu ile toplantıyı kapattı. 
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21/09/2020, Pazartesi 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini 
gerçekleştirebildikleri içermeci bir toplum olma yolunda vizyonu ortaya koyan 2030 Engelsiz Vizyon 
Belgesini hazırladı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK, 2002'den bu yana evde ve kuruluşta 
verilen bakım hizmetlerinden erişilebilirliğe, istihdamdan eğitime kadar pek çok alanda engellilerin 
toplumsal hayata katılımını güçlendirecek adımlar attıklarını söyledi. Engellilik kavramının zaman içinde 
değişen ve dönüşen bir kavram olduğunu belirten Bakan SELÇUK, bu değişimden hareketle 2020'den 
2030'a kadar engellilik alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyacak Engelsiz Vizyon Belge
si'nin hazırlandığını vurguladı. 

Politikalar, 8 Başlıkta Ele Alındı 

Engelsiz Vizyon Belgesi'nde, engelli vatandaşlara yönelik geliştirilecek politikalar 8 başlıkta ele alındı. 
Başlıklar arasında "İçermeci ve Erişilebilir Toplum': "Hakların Korunması ve Adalet': "Sağlık ve İyilik Hali", 
"Kapsayıcı Eğitim': "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam': "Afet ve insani Bakımdan Acil Durumlar" ve 
"Uygulama ve izleme" yer alıyor. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nde 31 hedef ve l l l eylem alanı yer almak
tadır. 

Engelsiz Vizyon Belgesi'nde, erişilebilirlik alanı açısından kamu ihalelerinde erişilebilirlik kriterlerine yer 
verilmesi, erişilebilirliğin artırılması için teşvik programları geliştirilmesi, toplu taşıma araçlarının erişilebilir 
olarak üretimi için gerekli tedbirler alınması gibi hedeflere yer verilmiştir. Bilgiye erişim konusu açısından 
kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir hale getirilmesi, bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğinin 
yaygınlaştırılması ve acil durum çağrı hizmetlerinin erişilebilirliğinin güçlendirilmesi gibi hedeflere yer ver
ilmiştir. Ayrımcılıkla mücadele açısından ulusal mevzuatın gözden geçirilmesi, şikayet mekanizmaları ve 
prosedürlerinin engelliler açısından erişilebilirliğinin güçlendirilesi gibi hedeflere yer verilmiştir. Engellilerin 
adalete hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi açısından farkındalık çalışmaları yapılması, engellilerin 
adli süreçlerde haklarını kullanırken yaşlarına ve engel durumlarına uygun uyumlaştırmaların sağlan
masına yönelik yasal ve idari tedbirler güçlendirilmesi gibi hedeflere yer verilmiştir. Engellilerin siyasal 
yaşama katılımının güçlendirilmesi açısından ise engellilerin seçim süreçlerine bağımsız bir şekilde 
katılabilmelerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar arttırılması hedefine yer verilmiştir. Engelliler için erişile
bilir sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından erken tanı programlarının yaygınlaştırılması ve erken 
müdahale programlarının oluşturulması ile birlikte sağlık kuruluşlarının engellilerin fiziksel erişim, uygun 
araç- gereç, donanım ve erişilebilir bilgi gibi ihtiyaçlarına cevap verebilme niteliğinin arttırılması gibi hede
flere yer verilmiştir. Engellilerin eğitim hakkı açısından ise erken çocukluk eğitimi dahil eğitimin her 
kademesinde görev alan tüm personel nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi ile eğitim müfredatı ve 
materyallerin engelliliğe dayalı ayrımcılık açısından revize edilmesi 
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YAŞLI BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bu yıl Açılışı yapılan huzurevleri toplanabilir ve hedef huzur evi sayısı da haberde verilebilir 

• Yaşlılarımız için kuruluş hizmetlerimizin sayısını artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. 2002-2020 yıl
ları arasında huzurevleri sayısı ve kapasitesi yaklaşık 3 kat artırılmıştır.
• Son 2 yılda l O ilimizde açtığımız l l huzurevimizle toplamda 783 yeni kapasite eklenmesini sağla
yarak, hizmetlerimizin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağladık.
• 2020 yılında 5 ilimizde (Çorum, Erzincan, Manisa, Sinop, Yozgat) 5 huzurevi açılmış olup, toplamda
330 yeni kapasite eklenmesini sağladık.
• 202 l yılında 930 kapasiteli l O yeni huzurevini hizmete açmayı planlıyoruz.

Koronavirüs Döneminde Huzurevlerinde Alınan Önlemler 
• Ülkemizde COVID-19 salgını ile ilgili Cumhurbaşkanımız liderliğinde Bilim Kurulu kararları doğrul
tusunda alınan tedbirlerle virüsün ülkemizde yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmakta ve bu konuda
Sağlık Bakanlığı tarafından özverili çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde henüz vaka
görülmemişken, dünyada Koronavirüs vakaları görülmeye başladığı andan itibaren, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından adeta teyakkuza geçilmiştir. Bu çerçevede Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü; hastalığın ülkemizde yaşanmaya başlamasından önce, dünya tecrübe
sinden de alınan dersle tüm kuruluşlarında gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalara başlamıştır.
• Hastalık henüz ülkemize gelmemişken, virüsün yayıldığı ülkelerde en büyük kayıpların toplu yaşanan
yerlerde, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde olduğu ve özellikle en riskli grubun yaşlılar, kronik
hastalar ve engelliler olduğu bilinmektedir.
• 7 Ocak 2020 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine ver
ilen koruyucu önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik altyapının hazırlanmasına dair ilk talimatla birlik
te; engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren tüm kuruluşlarda ziyaretlerin durdurulmasından, saat başı
ateş ölçümlerine varıncaya kadar her türlü tedbiri uygulanmaya başlandığı bir süreç yönetilmeye
başlandı. Bu kapsamda; sürecin takip ve koordinasyonu amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve her İl Müdürlüğü bünyesinde Koronavirüs Kriz Masaları oluşturulmuş, İl Müdürlüklerine
ve Kriz Masalarına iletilen resmi talimatlar ile özellikle engellilerin ve yaşlıların bakım hizmeti aldığı ku
ruluşlarda, yeterli ve yerinde önlemlerin alınması sağlanmıştır. Bu kapsamda Genel Müdürlük tarafın
dan huzurevlerindeki ve engelli bakım merkezlerinde kalan vatandaşlar ve personelin sağlığını koru
mak için bir dizi hijyen ve sağlık tedbiri alınmıştır.
• Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından huzurevlerindeki yaşlıları ve bakım merkez
inde kalan engellileri salgına karşı korumak için yapılacakları içeren üç ayrı rehber hazırlandı. Ayrıca
broşür ve afişlerle yaşlı ve engelliler ile personel bilgilendirildi.
• Bu süreçte Genel Müdürlükçe kuruluşlara ziyaretler durdurulmuş, kuruluşlardaki tüm etkinlikler iptal
edilmiş, kuruluş sakinlerinin de zorunlu olmadıkça dışarı çıkışları kısıtlanmıştır.
• Tüm kuruluşlarda kişisel koruyucu donanımlar ve ortamı dezenfekte etmek için gerekli ürünlerin
anlık takipleri Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bu kapsamda kuru
luşlar tarafından talep edilen ödenekler (maske, temizlik malzemeleri, tıbbi cihaz vb.) Mart ve Nisan
aylarında gönderildi. Bu kapsamda COVID- l 9'a karşı koruyucu ve önleyici tedbirler için 170 milyon TL
ilave ödenek gönderildi.
• Sürekli olarak hassasiyetle uygulanan tedbirler kapsamında, tüm kuruluşlarda engelli ve yaşlılara
en az 6 saatte bir ateş ölçümü ile öksürük, boğaz ağrısı vb. belirtileri içeren düzenli sağlık taramaları
yapılıyor.
• özellikle kronik hastalığı olan yaşlılar ve engelliler kuruluşlarda daha yakın takip ediliyor.
• Ayrıca engelli ve yaşlıların kuruluştaki her noktada en az 2 metre sosyal mesafeye uymaları
sağlanıyor.





SOSYAL ve EKONOMİK HAYATA KATiLiM DAİRE BAŞKANLIĞI 

Kasım-Aralık 2020 E-bülten Sayısında Yer Almak üzere 2020 yılının öne çıkan faaliyetleri 
Cavid-19 Sürecinde Yapılan Çalışmalar: 
• Cavid- 19 Bilgilendirme Rehberleri
• işitme, zihinsel, ruhsal ve duygusal ve otizm spektrum bozukluğu olanlara ve ailelerine yönelik reh
berler hazırlanmış ve Covid-19 küresel salgını döneminde virüs ve virüse karşı alınması gereken hijyen
tedbirleri, alınabilecek hizmetlere ve bu süreçte sağlanan haklara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Tüm re
hberler web sitemizde olarak yayınlanmıştır.
• Bunlardan "kolay okunabilir rehber,, zihinsel engelli bireyi olan ailelerin çocuklarına covid-19 süreci
ile ilgili bilgileri ve hijyen kurallarını kolay şekilde anlatabilmesi için ifadeler kısa ve anlaşılır yazılmış ve
görsellerle desteklenmiştir.
• İşitme engelli bireylere yönelik hazırlanan rehber Türk işaret Dili'ne çevrilerek video ve pdf formatın
da olarak Bakanlığın internet sitesinde erişilebilir hale getirilmiştir.
• "Kuruluşlara Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberleri,, hazırlanmış ve Covid-19 salgını sırasında
hizmet alanların ve personelin sağlığını korumak ve güvenliğini temin etmek için kuruluşlarda alınması
gereken önlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
• Cavid- 19 Sonrası İşyerlerinde Engelli Çalışanlara Yönelik Alınması Gerekli Tedbirler-Engelli Çalışan
lar ve işverenler İçin Bilgilendirme Rehberi hazırlanmıştır.
Türk işaret Dili Alanında Yapılan Çalışmalar:
• Cavid-19 Sürecinde İşitenlere ve İşitme Engellilere Yönelik Türk işaret Dili Bilgilendirme ve Farkın
dalık Çalışmaları
• Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere yönelik online eğitim platformu olan EBA TV ders içerikleri Türk
işaret Dili'ne çevrilmiştir.
• Engelliler haftası kapsamında işiten öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla bir hafta süren
"Temel Türk işaret Dili Ders videoları,, hazırlanmış ve MEB EBA TV'de yayınlanmıştır. İlkokul, ortaokul ve
lise öğrencileri için ayrı içerik oluşturulan videolarda Türk işaret Dili hakkında bazı bilgiler verilmiş,
temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimeler ve kısa cümlelerin işaret diline nasıl çevrileceği an
latılmış ve kelimeler ve cümlelerin diyalog içinde kullanımları yine işaret dili ile aktarılmıştır.
• Söz konusu çalışma kapsamında ülkenin farklı illerinde kaynaştırma eğitimine devam eden işitme
engellilerden okulda yaşadıkları sıkıntıları anlatan bir video derlemi oluşturulmuştur.
• Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Cavid-19 Kamu Spotları" ve "Sağlık Bilgilendirme Videoları" Türk
işaret Dili'ne çevrilmiştir.
• "Aile" temalı hadisler Türk İşaret Diline çevrilerek erişime sunulmuştur.
• Türk işaret Dili Engelsiz Erişim Merkezi Projesi:










