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ÖNSÖZ
11. sayısını yayınladığımız bültenimizle sahadan gelen ve birlikte ortaya çıkardığımız 
başlıklarla yine sizlerle bir aradayız. Zaman hızlı akıyor ve anı ıskalamamak gerekiyor. Uzun 
süren bu Pandemi sürecini, kuruluşlarımızda ve evlerinde kalan engelli ve yaşlılarımız ile 
birlikte, birbirimize adeta kenetlenerek bir takım ruhuyla çalışmanın sonucunda başarıyla 
geçirdiğimizi söylemek istiyorum. 

Kurum bakımında ve aile yanında kalan yaşlı ve engelliler için aldığımız tedbirler 
çerçevesinde; yaşlılarımızın sağlık ve beslenmeleri ile ilgili eğitimler verdik, ihtiyaç duyulan 
tıbbi ve hijyen malzemelerini tedarik ettik. Kurumlarda kalan yaşlılarımızın ve personelin 
altı saat ara ile ateş, nabız ve solunum takiplerini yaptık. Şubat ayında kuruluşlarımıza 
ziyaret ve giriş çıkışları yasakladık, ilk vaka tespitinden itibaren de tedbirleri sıkılaştırdık. 
Bu bir önlem idi ama yeterli değildi, bu nedenle personelimize bir çağrıda bulunduk. 
14 günlük vardiya teklif ettik ve bütün personelimiz gönüllü oldu. Büyük bir özveri ile bu 
sisteme devam etmekteyiz.

Bu önemli tedbiri personelimiz; çocuklarından, ailelerinden uzak şekilde başarı ile devam 
ettiriyorlar. Biliyoruz ki yurtdışında birçok yerde yaşlılar kuruluşlarda ölüme terkedildi, 
bizde ise tam tersi durum yaşandı. Yaşlılarımız ve engellilerimiz gerek aileleri gerek kurum 
bakım personellerimiz tarafından hep baş tacı edildi. 

Aldığımız ve uyguladığımız tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştık ve Dünya 
Sağlık Örgütü bu çalışmalarımızı diğer ülkelere örnek olarak gösterdi. Batıda yaşlı triajı 
diye bir konu var. Bu hasta ve yaralıların yaşamlarını tehdit eden yaralanmalarına ve 
beklenen yarara göre sıralanmasıdır. Maalesef onlar sağlık tedbirleri konusunda gençleri 
öncelediler, yaşlıları ötelediler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2020 yılını “Erişilebilirlik Yılı” ilan 
etmesi ile engellilere yönelik farkındalık ve onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak 
amacıyla yapılan çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve 
uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan “Erişilebilirlik Ödülleri”  yarışması yoğun ilgi 
gördü. Erişilebilirlik Ödüllerinin verilmesi için çalışmalarımız sürüyor. 

Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi 
için de çalışıyoruz. Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı ile bebek ve çocukların 
gelişimlerinin takip edilerek olası risklerin tespit edildiği bir “erken müdahale sistemi” 
kurulması öngörülüyor. Bu bağlamda Sosyal Hizmet Merkezlerimizde, evleneceklere 
evlilik öncesi ve genetik kalıtsal hastalık taşıyan bireylere yönelik eğitimler veriliyor. Aileyi 
eğiterek güçlendirirsek, kazanımlarımız daha fazla olacaktır. Bu noktada üniversitelerimiz 
olmazsa olmazımız. Engelli ve yaşlılar adına bize emanet edilen zamanın her anını boşa 
geçirmeden, büyük bir Aile olduğumuzu unutmadan geleceğe onurla yürüyoruz. Yalnız 
değilsiniz, yalnız değiliz! Engelsiz yaşam ve erişilebilir bir Türkiye için hepimiz buradayız!

     Uzm. Dr. Orhan KOÇ
        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü  
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Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği 
(PASHİDER) ve Palyatif Bakım Hemşireleri 
Derneği işbirliğiyle Engelli ve Yaşlı Bakım 
Kuruluşlarında görevli sağlık ve bakım 
personeline yönelik çevrimiçi eğitim 
programları düzenleniyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ile Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği 
(PASHİDER) ve Palyatif Bakım Hemşireleri 
Derneği işbirliğinde Engelli ve Yaşlı 
Bakım Kuruluşlarında görevli sağlık ve 
bakım personeline yönelik 4-13 Ocak 
2021 tarihleri arasında düzenlenen online 
eğitim programlarının ilki, 4 Ocak 2021 
Pazartesi günü saat 14:30’da başladı. 

 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. 
Dr. Orhan KOÇ, online eğitim programının 
açılış konuşmasında, pandemi sürecinde 
tüm dünyanın ilgisini çeken ve takdirini 
alan uygulamaların özverili çalışmaya 
bağlı olduğunu belirtti. Gerek Sağlık 
Bakanlığı personeli gerekse Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yaşlı 
bakım kuruluşlarında görevli personelin 
bilgilendirilmesine yönelik bu tür eğitim 
programlarının önemine dikkat çekti. 
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, online eğitim 
programının ilk ders konusunu teşkil eden 
basınç yaralarının, hastaların hastaneye 

temel yatış nedenine ek olarak ortaya 
çıkan, bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişmelere karşın halen hasta bakım 
hizmetlerinin sunulduğu merkezler ve 
bireyler için güncelliğini korumaya devam 
eden, yaygın ve önlenebilir önemli bir 
sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.  
Kronik hastalığı olan ve en riskli gruba 
dahil 65 yaş üstü yaşlılarımızda ve 
engellilerde, özellikle immobil (hareketsiz), 
duyu fonksiyonları zayıflamış bireyler 
için sekonder komplikasyon yani bir 
hastalığa bağlı olarak gelişen   yan 
etkileri olan basınç yaralarının; bakım 
ve tedavisinin güç olmasının yanısıra, 
uzun sürmesi ve yüksek maliyeti ile 
güncelliğini sürdürdüğünü ifade etti.  Uzm. 
Dr. Orhan KOÇ,  Palyatif Sağlık Hizmetleri 
Derneği (PASHİDER) ve Palyatif Bakım 
Hemşireleri Derneğine bu tür online eğitim 
programları düzenledikleri için teşekkür etti. 

Online Eğitim Programı,  Hemşire Derya 
KARAKAYA’nın “Basınç Yaralanmaları” 
temalı sunumu ile tamamlandı.  Karakaya 
geçmişten günümüze yaygın olarak 
görülen basınç yaralanmaları (BY) ve 
belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.  
8 günlük eğitim programı kapsamında, 
“Basınç Yaralanmaları, Stoma Bakımı, 
Engelli /Yaşlıya Sunulan Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Uygulamaları, Engelli/Yaşlı ile 
Etkili İletişim ve Empati, Engelli ve Yaşlıya 
Bakım Sunanların Eğitimi, Ağrı Yönetimi, Ağrı 
Yönetiminde Non Farmakolojik Yaklaşımlar,  
Engelli ve Yaşlıya Bakım Verenlerin  COVID-
19’dan Korunma Yolları”  konularında  her 
gün 30 dakikalık 1 ders yapılıyor. 

Online Eğitim Programı Youtube linki 
üzerinden canlı yayınlanıyor.   

Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşlarında Görevli Sağlık ve Bakım Personeline  
Yönelik Online Eğitim Programları Düzenleniyor
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Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü 
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, TRT Türkiye’nin 
Sesi ve Memleketim FM Radyosunun 
ortak yayınladığı 08.01. 2021 Cuma günü 
saat:15:05’te Sezin ZOR’un hazırlayıp 
sunduğu “Hayatın Sesleri” programının 
canlı yayın konuğu oldu.

Program sunucusu Sezin ZOR’un “tüm 
kurum ve kuruluşlarda alınan etkin tedbirler 
sayesinde özellikle dezavantajlı gruplarda 
salgının etkilerini minimumda tutmayı 
başaran, Dünyayı Sağlık Örgütünün örnek 
gösterdiği çalışmaları gerçekleştiren Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü 
Uzm. Dr. Orhan KOÇ” anonsu ile takdim 
ettiği programda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün pandemi sürecinde 
üstlendiği misyon ve yaptığı çalışmalar 
konuşuldu.

“Tüm dünyaya örnek olacak şekilde 
engelliler ve yaşlılara hem kurum 
bakımında hem de aile yanında verilen 
hizmetlerle başarılı bir uygulamayı devam 
ettiriyoruz” ifadeleri ile konuşmasına 
başlayan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ; “Ülkemizde 
ve kültürümüzde yaşlıların ve engellilerin 
ayrı bir yeri vardır. Kurum bakımında ve 
aile yanında kalan yaşlı ve engelliler için 
covid-19 yaygınlaşmadan önce tedbirler 
almaya başladık, yaşlılarımızın sağlık ve 

beslenmeleri ile ilgili eğitimler verdik, ihtiyaç 
duyulan tıbbi ve hijyen malzemelerini 
tedarik ettik.

Kurumlarda kalan yaşlılarımızın ve 
personelin altı saat ara ile ateş, nabız ve 
solunum takipleri yapıldı. Şubat ayında 
kuruluşlarımıza ziyaret ve giriş çıkışları 
yasakladık, ilk vaka tespitinden itibaren de 
tedbirleri sıkılaştırdık. Bu bir önlem idi ama 
yeterli değildi, bu nedenle personelimize 
bir çağrıda bulunduk. 14 gün vardiya teklif 
ettik ve bütün personellerimiz gönüllü oldu. 
Bu önemli tedbiri personelimiz, büyük bir 
özveriyle, çocuklarından ailelerinden uzak 
şekilde başarı ile devam ettiriyorlar.

Biliyoruz ki yurtdışında birçok yerde yaşlılar 
kuruluşlarda ölüme terkedildi bizde ise 
tam tersi durum yaşandı. Yaşlılarımız ve 
engellilerimiz gerek aileleri gerek kurum 
bakım personellerimiz tarafından hep en 
ön safta, baş tacı edildi. Personelimize 
kuruluşa girişinde test yaptık pozitif olduğu 
görülen personellerimizi kuruluşa almadık. 
Aldığımız ve uyguladığımız bu tedbirleri 
Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştık ve Dünya 
Sağlık Örgütü bu çalışmalarımızı diğer 
ülkelere örnek olarak gösterdi.

Yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşıladık. 
Batıda yaşlı triajı diye bir konu var. Bu 
hasta ve yaralıların yaşamlarını tehdit 
eden yaralanmalarına ve beklenen yarara 
göre sıralanmasıdır. Maalesef onlar sağlık 
tedbirleri konusunda gençleri öncelediler. 
Yaşlıları ötelediler. Bizde tam tersi oldu. 
2500 kapasiteli yeni izolasyon kuruluşu 
açtık ve buralarda hastaneden dönen 
yaşlılarımızı 14 gün gözlem altında tuttuk, 
negatife evirildikten sonra kuruluşlara 
kabul ettik bu uygulamayı özel ve resmi 
bütün kuruluşlarda sıkı takip ettik. Bu yolla 
virüsün kuruluşa girmesini önemli ölçüde 
engelledik, virüsü kuruluş içinde de kontrol 
altına aldık.

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunun Konuğu Uzm. Dr. Orhan KOÇ Pandemi 
Sürecinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Misyonunu Anlattı
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Program sunucusu Sezin ZOR’un bu süreçte online toplantılar, online eğitimler de 
yapıyorsunuz değil mi? sorusu üzerine açıklamada bulunan Uzm. Dr. Orhan KOÇ; “Evet bu 
dönemde yeni bir şey keşfettik dijital dönüşüm. Aslında biz Genel Müdürlük olarak hem 
engellilerde hem yaşlılarda 2018 den beri dijital dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu süreç 
dijital dönüşümün önemini bir kez daha hissettirdi. Özellikle engelliler için bilgilendirici 
bilgiye erişim çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek 
gerek görme engelliler için sesli betimleme yöntemi ile gerekse işitme engelliler için işaret 
dili bilgilendirme afişleri yaptık ve bu yolda engellilerimize rehberlik ettik. Yaşlılarımız ve 
aileleri ile engelliler ve ailelerine yönelik rehber broşürler hazırladık, onlara ulaştırdık. 
Evlerde kalan yaşlılarımız için de aynı şekilde sağlıklı ve huzurlu hayatlarını devam 
ettirebilmeleri için sivil toplum kuruluşlarından destek alarak birlikte programlar yaptık. 
Aynı şekilde dijital bayramlaşmalar ve dijital ziyaretler organize ettik.” dedi.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ: Erişilebilirlik Bütün Hizmetlerin Kapısıdır

Program sunucusu Sezin ZOR’un erişilebilirlik ile ilgili ödüller de veriyorsunuz hatırlatması 
üzerine Uzm. Dr. Orhan KOÇ, “Evet engelliler için Kanuni düzenlemelerde yaptık. 
1500 maddelik Engelli Hakları Kanunu çıkartıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2020 yılını 
Erişilebilirlik Yılı ilan etti, biz de bütün kamu kurum kuruluşları ile müşterek bir yarışma 
yaptık. 1075 proje müracaatı oldu. Bu projeleri halk oylamasına sunduk ve 200 binin 
üzerinde değerlendirme geldi. Üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör, kamu kurum 
kuruluşlarının çok ciddi katılımlarını gözlemledik İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
katılımıyla ödülleri dağıtacağız.

Dünya yaşlanıyor ülkemizde de yaşlı oranı yüzde dokuz. Japonya’da 3 kişiden biri yaşlı. 
Ülkemizin nüfusu da hızla yaşlanıyor. Yedi buçuk milyon yaşlımız aile yanında kalıyor. 
Bütünleşik Hizmet Modeli dediğimiz yöntemle biz bütün yaşlılarımız için hizmet modelleri 
geliştiriyoruz, bunların en öncelikli en önemlisi evde bakım desteği yanı sıra evde 
sosyal hizmet modelleri sunuyoruz. Yaşlılarımızın bir tık kadar yakınındayız, bir telefonla 
yaşlılarımızın bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz, ihtiyacı olan yaşlılarımızı Gündüz 
Yaşam Merkezlerimizde misafir ediyoruz. 

Sanatsal Aktivitelerle Müzikle Yaşlılarımızı Konuk Ediyoruz

Burada sanatsal aktivitelerle müzikle yaşlılarımızı konuk ediyoruz. Yine aynı şekilde 
ihtiyaç duyan yaşlılarımızı senede 45 gün kurum bakımına alabiliyoruz. Doğal olarak 
ailelerin ihtiyaçları söz konusu olabiliyor, yurt dışı seyahatleri, umre ziyaretleri olabiliyor. 
Öyle durumlarda yaşlıyı gözleri arkada kalmadan kurumumuza emanet edebiliyorlar. Bu 
hizmetleri misafir olarak ücretsiz veriyoruz yine bununla beraber kurumsal bakımda ise 
ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilerimize durumuna göre psiko-sosyal destekli rehabilitasyon 
merkezlerimiz hizmet veriyor.

Son olarak huzurevlerimizde rehabilitasyon merkezlerimizde engelli ve yaşlılarımıza 
göstermiş oldukları yakın ilgi alâka ve büyük fedakârlıklarla yapmış oldukları hizmetlerden 
dolayı ve yaşlıları bu sıkıntılı süreçten korudukları için bütün çalışanlarımıza, mesai 
arkadaşlarıma, kuruluşlarımızda meslek elemanlarına, sağlık ekibine, dünyaya örnek 
olacak bir hizmet sundukları için hem Sayın Cumhurbaşkanımız adına hem Sayın 
Bakanımız adına hem kendi Genel Müdürlüğüm adına canı gönülden şükranlarımı 
sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
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Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Ankara AÇSH İl 
Müdürlüğü’nde İncelemelerde Bulundu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,  Genel Müdür Yardımcıları 
ve Daire Başkanlarından oluşan bir heyetle Ankara AÇSH İl Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Durmuş Ali DALDALLI ile engelli ve yaşlı 
birimlerinden sorumlu il müdür yardımcılarının katıldığı toplantıda, 2021 yılı yatırım planı,  
yatırım şartları,  Ankara ilindeki mevcut kuruluşların imkan kapasitesi, İl Müdürlüğüne 
bağlı kurum ve kuruluşların  erişilebilirliği  ve 2023 vizyonuna uygunluğu ile pandemi 
sürecinde yapılan hizmetler değerlendirildi. 
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Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Farkındalık Toplantısı  
Yapıldı

Dünya Beyaz Baston Görme 
Engelliler Haftası Farkındalık 
Toplantısı çevrimiçi olarak Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
yetkilileri, personeli, görme engelli 
bireyler ile sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. 

Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler 
Haftası Farkındalık Toplantısı çevrimiçi 
olarak   Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Genel Müdür 
Yardımcısı Faik YILDIRIM,  Daire Başkanı 
Hulusi Armağan YILDIRIM, EYHGM yöneticileri 
ve personeli, görme engelli bireyler, görme 
engelliler alanında faaliyet gösteren 
dernekler ve federasyonların temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan, Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. 
Orhan KOÇ;  engellilik ve yaşlılık alanında 
dijital dönüşüm çalışmalarına hız vermiş 
olmanın pandemi sürecinde ne kadar 
önemli ve isabetli bir yaklaşım olduğunun 
anlaşıldığını belirterek ürün, hizmet ve 
çevrenin erişilebilirliğinin bağımsız yaşam 
için en temel unsur olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik 
Yılı” kapsamında Bakanlığımız tarafından 
verilen “Erişilebilirlik Ödülleri”nin yoğun 
ilgi gördüğünü ve binin üzerinde proje 
başvurusu yapıldığını belirterek, istihdam 

alanında görme engelli bireyler ve diğer 
engel gruplarının istihdam edildikten sonra 
iş koçluğu yoluyla istihdam sürecinde 
yaşayabilecekleri sorunların çözümü için 
çalıştıklarını ifade etti.

Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, 
engelli ve yaşlı alanında sunulan 
hizmetlerdeki gelişmelerden söz ederek, 
görme engelli vatandaşlarımız için yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantının 
moderatörlüğünü üstlenen Sosyal ve 
Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanı 
Hulusi Armağan YILDIRIM,  görme engelli 
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak  amacıyla  
Genel Müdürlük olarak bakanlıklar, diğer 
ilgili kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar 
ve ailelerden gelen taleplerin koordinasyon 
içinde yürütüldüğünü ve bu alanda 
yapılacak proje ve diğer çalışmalarda 
işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler 
Haftası Farkındalık Toplantısında, görme 
engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri de günlük hayatta ve  
kurumlardan hizmet alırken yaşadıkları 
sorunları dile getirdiler ve çözüm önerilerini 
ilettiler.
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Erişilebilirlik Yılında İşaret Dili Uygulamaları Yaygınlaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2020 yılını “Erişilebilirlik Yılı” ilan etmesinin 
ardından engellilere yönelik farkındalık ve onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak 
amacıyla yapılan çalışmalar hız kazandı. Bunların başında da işitme engellilere yönelik 
verilen hizmetlerin artırılması geliyor. 2020 yılında özellikle işaret dili uygulamaları 
yaygınlaştırıldı.

 “Erişilebilir Aile ve Çalışma” Hesabında Bakanlığın Tüm Haberleri Engellilerin 
Erişimine Sunuldu 

7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt SELÇUK, “Erişilebilir Aile ve Çalışma” ismiyle twitter hesabı açıldığını ve bu 
hesapta bakanlığın tüm haberlerinin işitme engelliler ve görme engelliler için işaret dili 
ve seslendirme ile verildiğini duyurdu.

Türk İşaret Dili Tercümanı sayısını Artırmak İçin Harekete Geçildi

Türk İşaret Dili Tercümanlarına verilen önemin de altını çizen SELÇUK; Bakanlık bünyesinde 
56 Türk İşaret Dili Tercümanını istihdam ettiklerini, yapılacak bir sınav sonrasında yeni 
alımlarla bu sayıyı arttıracaklarını kaydetti.

2020 yılında Türk İşaret Dili Tercümanlarına yönelik de faaliyetler hızlandırıldı. Türk İşaret 
Dili Tercümanları İş Takip Modülü pilot uygulaması başladı. Türk İşaret Dili Tercümanı 
bulunmayan illere tercüman ataması yapmak, ayrıca 7/24 işitme engelli vatandaşlara 
hizmet vermek amacıyla çalışmaları devam eden Çağrı Merkezinde görevlendirilmek 
üzere Türk İşaret Dili (TİD) tercümanı adaylarının dil yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik 
Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde ilk TİDYES (Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı) 14-16 
Kasım 2020 tarihlerinde yapıldı.

Yılın son günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında  
“Türk İşaret Dili” çalışmaları iş birliği protokolü imzalandı. Bakan SELÇUK, “Bu protokolle 
temel hedefimiz, Türk İşaret Dili üzerine çalışmalar yaparak, sağlık, hukuk, eğitim gibi 
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farklı alanlarda terminoloji geliştirmek. Aynı zamanda bu alanda yetişmiş insan kaynağı 
sağlamak ve toplumsal farkındalığa katkı sunacak çeşitli etkinlikler de gerçekleştireceğiz.” 
dedi.

İletişim Merkezleri Aracılığıyla İşaret Dili Tercüme Hizmeti Verilecek

Alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin 
temsilcilerinin katılımıyla “Türk İşaret Dili Uygulamalarının Geliştirilmesi ve 
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” çalışmalarının 
sürdürüldüğünü belirten Bakan SELÇUK, Alo 183, Alo 144 ve Alo 170 Çağrı Hatlarında Türk 
İşaret Dili bilen personel görevlendirilerek, işitme engelli vatandaşlarımıza görüntülü 
hizmet verildiğini hatırlattı.

İşitme engellilerin bilgiye, temel hizmetlere ve ürünlere erişimleri ile karşılaştıkları sorunlara 
değinen Bakan SELÇUK, sorunların çözümü ve erişimlerinin hızlandırılması kapsamında 
Bakanlığımız bünyesindeki çağrı merkezleri ile işaret dili tercüme hizmeti verilmesi için 
çalışmaların başladığını belirtti.

Bakan SELÇUK, işitme engellilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan 
hizmetlere e-Devlet üzerinden erişimi ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini de kaydetti.

İşitme Engelli Bireyler İçin “Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi” Hazırlandı

İşitme engelli bireyler ve ailelerine yönelik “Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi” hazırlandı 
ve rehber hem Türk işaret Dili çevirisi içeren video formatında, hem de PDF formatında 
erişime açıldı. Aynı zamanda Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı “Koronavirüs kamu 
spotları” ve “Sağlık bilgilendirme’’ videolarının işaret dili ile erişimleri sağlandı.

EBA TV Ders İçerikleri İşaret Diline Çevrildi

Pandemi döneminde uzaktan eğitim devam ederken EBA TV’de de engellilere yönelik 
içeriklere yer verildi. Engelliler haftası kapsamında “Temel Türk İşaret Dili” Ders içerikleri 
hazırlanarak video kayıtları yapıldı ve EBA TV de yayınlandı. Aynı zamanda bulundukları 
şehirlerde kaynaştırma eğitimine devam eden işitme engelli öğrencilerin derslerde ve 
okulda yaşadığı sorunları anlattıkları farkındalık çalışması da EBA TV’de yer aldı. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen EBA TV ders içerikleri de işaret diline çevrildi.

Engellilerin dini bilgilere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik adımlar da atıldı; ‘Aile’ temalı 
hadisler Türk İşaret Diline çevrilerek erişime sunuldu. Ayrıca Çocuk Hakları Sözleşmesi 
Türk İşaret Dili’ne çevrildi. Engelli Hakları Sözleşmesinin Türk İşaret Dili çeviri çalışmaları 
da  başladı. 

Önemli etkinlikler de düzenlendi;  22.05.2020 tarihinde İşitme Engellilere Yönelik alanda 
çalışan Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve Akademisyenlerle ilk defa ‘STK-Akademisyen 
Buluşması’ toplantısı düzenlendi. 23 Eylül 2020’de Uluslararası İşaret Dilleri gününde 
“Türk İşaret Dilinin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı çevrimiçi panel gerçekleştirildi. Ankara 
üniversitesi rektörlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında “Türk İşaret Dili Çalışmaları”   İşbirliği protokolü de 
hazırlandı.

81 İl kapsamında işitme engelli bireylerin; 7/24 iletişim ihtiyacını karşılayabileceği ‘‘ TİD 
Engelsiz Erişim Merkezi Projesi’’ de sürüyor.  Bu proje ile engellilerin işaret dili tercümanına 
sürekli ulaşabilmesi ve tüm mecralara engelsiz erişebilmesi sağlanıyor.
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Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşlarımızda Kovid-19 Aşı Uygulaması 
Başladı

Kovid-19’la mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 
resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evleri gibi kuruluşlarda 
kalan kişiler ve personele aşı uygulanması için süreç başladı. Bu kapsamda, sağlık 
çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak aşılama 
işlemi gerçekleştirilecek.

Kuruluşlardaki 87 Bin 120 Kişi Aşılanacak

Kuruluşlarımızdaki ilk doz aşı uygulamasının da bir haftada bitirilmesi planlanıyor.
Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin 
engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. 
Böylelikle kuruluşlarımızdaki toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşları Aşılama İçin Hazır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süre önce engelli ve yaşlı bakım 
kuruluşlarının tamamına gereken hazırlıkların tamamlanması için talimat vermişti.

Bu kapsamda il sağlık müdürlükleriyle iş birliğinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 
kuruluşlardan hizmet alan engelli ve yaşlı sakinler ile çalışan personelin listeleri ve sağlık 
durumlarını gösteren dosyalar hazırlandı.

Kuruluşlarda aşılamanın yapılacağı odalara yönelik de tüm çalışmalar tamamlandı. 
Böylelikle engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta 
ilk doz Kovid-19 aşılarını olabilecek. Aşılar, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına Sağlık 
Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak ulaştırılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Teşrifleri ile Sosyal Atama Törenimizi 
Gerçekleştirdik

“Sosyal Atama Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’un teşrifleri ile Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen devlet korumasından yararlanmış gençlerin, 
engellilerin, gaziler ile gazi ve şehit yakınlarının kamuya atanması töreninde konuşan 
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, “Devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden 193’ünün, 
engellilerimizden 2 bin 140’ının, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarımızdan da 370’inin 
atamasını yapmak üzere bir aradayız” ifadesini kullandı. Çeşitli kamu kuruluşlarına 3 bin 
603 kişinin atanmasının hayırlı olmasını dileyen ERDOĞAN, şöyle devam etti:

“Bu kardeşlerimize    görev   yerlerinde başarılar temenni  ediyorum. Türkiye’nin, 
Anayasamızda belirtilen sosyal devlet niteliğinin tezahürü olarak gördüğüm bu 
uygulamanın fiiliyata dönüştürülmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Geleneğimizde 
devlet, diğer pek çok vasfının yanı sıra kimsesizlerin de kimsesidir. Vefat veya çeşitli 
sebeplerle ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak, onlara analık babalık yapmak 
devlet olarak boynumuzun borcudur. Osmanlı döneminde Eytam Nizamnamesi’nden 
hala faaliyet gösteren Darüşşafaka’nın kuruluşuna kadar bu amaçla oluşturulmuş pek 
çok yapı vardır.

Tarihimizin en önemli kurumları olan ve tüm dünyaya da ülkemizden yayılan vakıfların 
hemen hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma maddesi 
yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu Anadolu’da 1. Dünya Savaşı 
yıllarında yetim ve öksüz kalmış çocuklara sahip çıkarak gösterdiği alicenaplık bugün 
hafızalarımızda hala canlıdır.”
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“Ne Doğru Dürüst Eğitim Alabiliyor Ne de Meslek Sahibi Olabiliyorlardı”

Kazım Karabekir’in, himayesine aldığı 4 bin erkek ve 2 bin kız çocuğunun her türlü 
ihtiyaçlarını ve temel eğitimlerini karşılamanın yanında meslek sahibi de yaptığını 
anlatan Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, bu modelin maalesef devam ettirilemediğini söyledi.
Hükümete geldiklerinde devlet korumasındaki çocukların, yüzlerce kişinin kaldığı büyük 
yurtlarda adeta balık istifi şeklinde barındırıldığını hatırlatan ERDOĞAN, “Maalesef 
topluma uyum sağlayabilecekleri iklimden yoksun çocuklarımız, bu ortamda ne doğru 
dürüst eğitim alabiliyor ne de meslek sahibi olabiliyorlardı. Sivil toplum kuruluşlarıyla da 
iş birliği yaparak devlet korumasındaki çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan sona 
değiştirdik.” diye konuştu.

Çocukları çok büyük yurtlarda, koğuş sisteminde barındırmak yerine ev düzenine 
geçtiklerini ve bu evleri de mahalle içlerinde açtıklarını belirten ERDOĞAN, “Çocuklarımızın, 
diğer ailelerin çocukları ile aynı okula gitmesini, aynı sokakta oynamasını, aynı atmosferi 
teneffüs etmesini sağlamaya çalıştık. Bugüne kadar 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 
65 çocuk destek merkezi oluşturduk. Buralarda görev yapacak personelimizi özel eğitime 
tabi tuttuk. Halihazırda 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını, aile ortamına en yakın şekilde 
hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.

Ailelere destek vermek suretiyle çocukların mümkün olduğu kadar kendi anne, babaları 
veya yakınları ile yaşamasını sağladıklarını bildiren ERDOĞAN, “Geçtiğimiz 18 yılda bu 
çerçevede verdiğimiz desteklerle 652 bine yakın çocuğumuzun, ailelerinin yanında 
hayatını sürdürmesini temin ettik. Sadece son 8 yılda yüzde 86’sı doğrudan annelere 
olmak üzere bu amaçla verdiğimiz destek miktarı 6,9 milyar liradır. Son dönemde 
ihtimam gösterdiğimiz ve geliştirmeye çalıştığımız bir diğer uygulama da ‘koruyucu aile 
sistemi’dir. Şu anda 7 bin 864 çocuğumuz, çok hassas bir şekilde tespit edilen ve sıkı 
şekilde denetlenen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Üstelik bunların 
795’i de özel gereksinimi olan çocuklardır” dedi.

ERDOĞAN, “Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Devlet korumasındaki çocukların kamuda istihdamı 1988’den beri sürüyor. Biz 2014’te 
bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını merkezi yerleştirmeye dönüştürerek işlerini 
kolaylaştırdık. Ayrıca istihdamın, eğitim düzeylerine göre kendi branşlarında olmasını 
da temin ettik. Hükümete geldiğimizde kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki 
çocuk sayımız 21 bin 300’dü. Bugün bu sayı 55 bini aşmıştır. Sadece son 2,5 yılda 7 bine 
yakın evladımızı kamuya yerleştirdik. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulaması ile 4 bin 
600’e yakın gencimizin de özel sektörde istihdamını sağladık. Kimsesiz çocuklarımız 
için kamudan yaptığımız her kuruş harcamayı bu devletin başının gözünün sadakası 
olarak görüyoruz. İnşallah ‘aile yanında destek’ ve ‘koruyucu aile’ gibi uygulamaları daha 
da yaygınlaştırarak hem hiçbir evladımızın sahipsiz kalmamasını hem de toplumdan 
kopmamasını temin etmekte kararlıyız” diye konuştu.

Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolunun engellilere yönelik davranışına 
bakmak olduğuna işaret eden ERDOĞAN, engellilerine sahip çıkan toplumun yıkılmaz bir 
bünyeye sahip olacağını vurguladı.
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Türkiye’de yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilemediği için vicdanları sızlatan 
görüntülerin yaşandığına dikkati çeken ERDOĞAN, “Engelli kardeşlerimiz toplumdan 
izole bir şekilde, evlerinin dört duvarı arasında yaşamaya mahkum edilmiştir. Hükümete 
geldikten sonra üzerinde en çok durduğumuz ve yakın takibini yaptığımız hususlardan 
biri de engellilerimizin topluma kazandırılması faaliyetleridir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, bu amaçla 2005’te Engelliler Kanunu’nu çıkardıklarını, hemen ardından 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeler arasına 
girdiğini anımsatarak, günlük hayatını idame ettirmek için başka bir kişinin desteğine 
ihtiyaç duyan engellilere bakım hizmeti sunmaya veya bakımlarına destek olmaya 
başladıklarını belirtti.

Bugün 536 bine yakın engelliye, aileleri yanında bakım desteği sağladıklarını aktaran 
ERDOĞAN, şöyle konuştu:

“Resmi ve özel 541 merkezde 29 bine yakın engelliye yatılı bakım hizmeti veriyoruz. 
Engellilerimizin ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetleri Genel Sağlık Sigortası kapsamında 
karşılanıyor. Geçmişte her kurum için ayrı ayrı alınması sebebiyle ciddi sıkıntı kaynağı 
olan engelli raporlarının elektronik ortamda tüm kurumlar tarafından görülebilmesini 
de temin ettik. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmaları bakımından 
önemli olan erişilebilirlik konusunda çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bugün de bir kısmına 
şahitlik ettiğimiz istihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. Kamu 
kurumlarındaki memur kadrolarının engellilere tahsisli olan yüzde 3’ünün etkin şekilde 
kullanılabilmesi için merkezi yerleştirmeye dayalı bir sistem kurduk.”

 “Yoldaşlık Yapmak Şereflerin En Büyüğü”

ERDOĞAN, aynı şekilde kamu işçi kadroları için de merkezi yerleştirme yöntemine 
geçildiğini hatırlatarak, “2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı, 58 
bin 319’a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 
seviyesine kadar çıkardık” dedi.

Tayinden yer değiştirmeye, iş yerindeki görev dağılımından mesai düzenine kadar her 
konuda engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen ERDOĞAN, şunları kaydetti:

“Tüm bu gayretlerimiz sayesinde engellilerimizin her alanda aktif şekilde hayatın içinde 
yer aldıklarına şahit oluyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de engellilerimize hizmet 
vermeye, daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan 
yakınlarıyla gazilikle şereflenen kardeşlerimizin kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Bir insanın 
hiçbir mecburiyeti olmadığı halde bilerek ve isteyerek inancı ve vazifesi uğrunda ölümün 
üzerine yürümesi kadar büyük bir fedakarlık yoktur. Bunun için şehit yakınlarımız ve 
gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur. Rabb’imizin müjdesi olan bu payelerin vakarına, 
onuruna, hassasiyetine uygun davranan her kardeşimizle son nefesimize kadar yoldaşlık 
yapmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına 
ve gazilere sahip çıkmıştır. Devletimiz de geçmişten bugüne çeşitli düzenlemelerle bu 
insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır.”

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, hükümete geldikten sonra şehit yakınları ve gazilerin hep 
üzerine titrediklerini, İstiklal Harbi’nden Kore ve Kıbrıs’a kadar geçmişten miras aldıkları 
gazilerin hak ve imkanlarını genişlettiklerini söyledi.
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“Ciddi Destekler Veriliyor”

Terörle mücadelede, sınır ötesi harekâtlarda, 15 Temmuz’da şehit olan ve gazilikle 
şereflenen herkese pek çok farklı kalemde ciddi destekler verdiklerini belirten Erdoğan, 
tazminattan maaşa, sağlık ve eğitim desteğinden istihdama kadar her konuda bu 
kişilerin kalbini mutmain edecek uygulamalara imza attıklarını dile getirdi. ERDOĞAN, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümete geldiğimizde bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315’ti, 
bugün ise aynı kapsamda istihdam edilenlerin sayısı 45 bine yaklaştı. Elbette ne 
yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyeceğimizi, en büyük 
şerefin, bizatihi Rabb’imizin ve milletimizin nezdinde bu unvanlara sahip olmak olduğunu 
biliyoruz. Bununla birlikte devlet olarak elimizdeki tüm imkanları şehit yakınlarımızın ve 
gazilerimizin emrine sunmak suretiyle kendilerine şükranlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. 
Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hadislerde 
cennetin 8 kapısından birinden yalnızca şehitlerin ve gazilerin gireceği müjdeleniyor. 
Rabb’im inşallah bizlere onlara layık olabilen zümreler arasına girebilmeyi nasip eyler.”

Türkiye’nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliğinin 
kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıktığına işaret eden Erdoğan, salgın döneminde 
sadece sağlık alt yapısının ve Genel Sağlık Sigortası’nın gücünün görülmediğini, aynı 
zamanda sosyal destek sisteminin kapsayıcılığının da test edildiğini ifade etti.

“En Gelişmiş Ülkelerde Aşı Sıkıntısı Var”

“Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne 
sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk.” diyen ERDOĞAN, şunları 
kaydetti:

“Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir 
alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda 
attığımız adımlarla, yaptığımız ödeme ile süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk 
etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Süratle de aşılamayı başlattık, şu 
anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerin 
görüldüğü bir süreci ülke olarak biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın 
bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. 
İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı 
sürdüreceğiz.”

ERDOĞAN, ataması yapılacak 3 bin 603 gence, engelliye, şehit yakınına, gaziye ve gazi 
yakınlarına kadrolarının hayırlı olmasını dileyerek, “Görev yerlerinizde her birinize başarılar 
diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.

Bizler Engelli Kardeşlerimiz İçin Her Alanda En İyisini Yapmanın Peşindeyiz

Sosyal Atama Töreni’nde konuşan Bakan SELÇUK, insanı merkeze alan politikaların ve 
sosyal devlet anlayışını güçlendirerek toplumsal adaleti pekiştirmenin, hep öncelikleri 
olduğunu vurguladı.
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SELÇUK, çağdaş bir toplum olmanın ön şartının sosyal devlet olmaktan geçtiğini, sosyal 
devletin vatandaşlara her alanda fırsat eşitliği sunduğunu, dezavantajlı kesimleri 
koruduğunu ve toplumsal huzuru arttırdığını ifade etti.

Sosyal kalkınmanın sosyal hizmetlere, yardımlara ve güvenliğe dair kapsayıcı ve 
bütüncül yaklaşımlarla mümkün olduğuna dikkati çeken Selçuk, sosyal hizmetleri, 
aileleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, engellileri, şehit yakınlarını, gazileri ve toplumun tüm 
kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdıklarını kaydetti.

Bakan SELÇUK, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da ulaşılmadık 
ihtiyaç sahibi vatandaş kalmaması için sahada olduklarını söyledi.

Bugün gerçekleştirdikleri sosyal atamaların, başarıyla sürdürdükleri beşeri ve sosyal 
kalkınma hamlelerinin sonucu, sosyal politika uygulamalarının tamamlayıcısı olduğunu 
belirten SELÇUK, engellilerin, devlet koruması altında yetişen gençlerin, şehit yakınlarının, 
gazilerin ve gazi yakınlarının istikbaline yeni bir kapı açmak için burada olduklarını söyledi. 
Bakan SELÇUK, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Engellilerin hakları ve mücadeleleri, modern dünyanın en önemli meselelerinden biri 
haline gelmiştir. Bizler engelli kardeşlerimiz için her alanda en iyisini yapmanın, yaşama 
sevinçlerini ve özgüvenlerini artıracak her çalışmayı hayata geçirmenin peşindeyiz. 
Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata her alanda engelli kardeşlerimizin ve 
ailenin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Engellilerimize sunduğumuz bakım 
hizmetlerinde ve diğer tüm sosyal hizmet alanlarında olduğu gibi onların öncelikle aileleri 
yanında destek ve bakımlarını amaçlıyoruz. Ailelerinin yanında bakılan engellilerimize 
gündüz bakım hizmetimizle ulaşıyoruz. Onların sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. 45 
güne kadar kuruluşlarımızda geçici olarak ücretsiz misafir ediyoruz.

Halihazırda 117 tanesi son 2 yılda açılmış olmakla beraber 124 Gündüzlü Bakım Merkezimiz 
var. Son noktada ihtiyaca binaen yatılı bakım hizmetlerini devreye alıyoruz. Hizmetlerin 
sadece niceliğine bakmakla yetinmiyoruz, aynı zamanda hizmet standartlarımızı nitelik 
olarak da iyileştirecek adımlar atmanın gayreti içindeyiz. Tüm bu çalışmalarımıza dair 
bir yol haritası olması için engellerimize yönelik çalışmalarımızı, bütün paydaşlarımızla 
beraber 2030 Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı altında toparladık.”

SELÇUK, geçen yıl Türkiye’de bebek ve çocukların gelişimleri açısından engellilik risklerinin 
tespit edileceği, gelişimlerinin takip edildiği ve ailelerin sürece dahil olduğu Ulusal Erken 
Müdahale Programı’nı başlattıklarını, bu programda yeni doğan döneminden itibaren 
kayıpları en aza indirmeyi hatta ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

İstihdamı sosyal refahın ve fırsat eşitliğinin en önemli ayaklarından biri olarak gördüklerini 
ifade eden Selçuk, zorunlu çalıştırma yükümlülüğü dışında İş Kurumunun Uzun Aktif İşgücü 
Programları, Engelsiz İş Koçluğu Projeleri, Korumalı İşyerleri Modelleri gibi kolaylaştırıcı ve 
teşvik edici politikalarla özel sektördeki engelli istihdamının 125 bine ulaştığını bildirdi. 
SELÇUK, İŞKUR hibe desteği kapsamında bugüne kadar 100 milyonu aşkın kaynak ile 
engellilere kendi işlerini kurmaları için destek olduklarını aktardı. Çocuklara özel bir 
ihtimamla yaklaştıklarını vurgulayan SELÇUK, onların ülkenin istikbali olduğunu, çocukları 
en iyi şekilde yetiştirmek için uğraştıklarını dile getirdi.
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 “Aile Odaklı Hizmetlerden Yararlanan Çocuk Oranımız Yüzde 91’e Yükseldi”

SELÇUK, “Hükümetlerimiz döneminde gururla ifade etmek isterim ki aile odaklı hizmetlerden 
yararlanan çocuk oranımız yüzde 39’dan yüzde 91’e yükseldi. Biz bu anlamda çocuklarımızı 
aile sıcaklığına en yakın mekanlarda sporla, sanatla uğraşan, milli ve manevi değerlerine 
bağlı, geleceğe umutla bakan Türk genci olarak yetiştiriyoruz.” dedi.

Geçen yıl Çocuk Dostu Uygulamaların Teşviki ve Muzır İçeriklerle Mücadele Projesi’ni 
başlattıklarını, proje kapsamında Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Platformu’nu ve hattını 
oluşturduklarını hatırlatan SELÇUk, bu sene de bu hat ve platform için Türkiye çapında bir 
seferberlik ve farkındalık çalışması başlatacaklarını anlattı.

Bakan SELÇUK, “Devletin korumasında olan gençlerimizi hem özel sektör teşviklerimizde 
hem de kamu atamaları ile hayatın her alanında desteklemekteyiz. Bu ülkede sahipsiz 
kalmış her çocuğa, devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Vatan, devlet, millet ve bayrak için gözünü kırpmadan destan yazan nice kahramanlar 
sayesinde burada olduklarını dile getiren Selçuk, “Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle 
ve minnetle yad ediyorum, gazilerimizden Allah gani gani razı olsun diyorum.” diye 
konuştu.

SELÇUK, şehitlerin ve gazilerin emeklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini, eğitimden 
sağlığa, barınmadan ulaşıma kadar birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlara ilişkin 
hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bugünkü 3 bin 603 atama ile son 19 yılda toplam 127 bin 580 sosyal atamanın tamamlanmış 
olacağına dikkati çeken SELÇUK, “Bugün atama sonuçlarımız hem ekranlara yansıyacak 
hem de atama listemizi saat 17.30 itibarıyla Bakanlığımız web sayfalarında göreceksiniz. 
Bugün atanan kardeşlerimizin hayatlarında yeni bir başlangıç olacak. Halka hizmet 
etmeyi, Hakk’a hizmet etmek olarak görme sorumluluğunu taşıyacağınıza yürekten 
inanıyorum.” ifadesini kullandı.

İstanbul Saray Çocuk Evleri Sitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yağlı Boya Tablo 
Hediye Edildi

Programda, Saray Çocuk Evleri sitesinden Müzik Öğretmeni Dilan KAYACI yönetiminde 
koruma altındaki Perihan ÇETİN, Hasret ÇARBOĞA ve İstanbul Yakacık Hatice Abbas Saray 
Çocuk Evleri sitesinden Hakkı ÇAKICI ile görme engelli Canan YILMAZ ve eşi Onur YILMAZ 
müzik dinletisi sundu ve tanıtım filmi gösterildi.

Bakan SELÇUK ile devlet korumasından yararlanmış Alim YAVUZ’un da birer konuşma 
yaptıkları programda, konuşmalar engelliler için sahneden işaret diliyle aktarıldı.

Programda ERDOĞAN’a, İstanbul Saray Çocuk Evleri sitesinden Nuray ARİZ ve Furkancan 
GÜREL tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ile bir çocuğun yer aldığı yağlı 
boya tablo hediye edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, Bakan SELÇUK ile 
beraberindekilerle butona basarak yerleştirme işlemlerini başlattı.
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Milli Eğitime 500 Engelli Öğretmen Ataması

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden 2018 ve 2020 EKPSS sınavından 50 ve 
üzerinde puan alan 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; ÖSYM tarafından yapılan 
ve lisans mezunu engelli vatandaşların girdiği 2018 ve 2020 EKPSS sınavlarından 
50 ve daha yüksek puan alan 500 engelli öğretmen adayı için müracaatlar 1-5 
Şubat tarihinde tamamlandı. Başvurular http://personel.meb.gov.tr/ adresinden 
Elektronik Ön Başvuru Formu ile yapılacaktır.

Engelli öğretmen alımı başvuru kılavuzuna göre; Üniversitelerin ilgili lisans 
bölümlerinden mezun olan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar Milli Eğitim 
Bakanlığının internet sitesinde bulunan ön başvuru formunu 1-5 Şubat tarihleri 
arasında doldurarak başvurularını yaptılar. Ön başvurular neticesinde öğretmen 
adayları 11 Şubat’ta tercihte bulundular.  
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Huzurevi Sakinlerine Yönelik Manevi Destek Programı Hazırlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kovid – 19 salgını döneminde yaşlılara 
motivasyon sağlamak için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda Huzurevi sakinlerine 
yönelik manevi destek programı hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kovid – 19 salgını döneminde yaşlılara 
motivasyon sağlamak için yeni adımlar atıyor. Kuruluşlarda bakım altında bulunan 
yaşlılarımızın psikolojilerinin güçlendirilmesi, süreçten en az düzeyde etkilenmelerini 
sağlayarak iyilik halinin sürdürülebilmesi amacıyla dini ve manevi rehberlik programları 
hazırlanıyor. Programlar bugün başlayacak, her ay birer oturum düzenlenecek.

Programlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Her program Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünden bir yetkilinin açılış konuşmasıyla başlayacak. Kur’an-ı Kerim 
Tilaveti ile devam eden programın en büyük bölümünü öğretici konulardan oluşan 
sohbet kaplıyor. Sohbetin ardından Tasavvuf Musikisi Dinletisi gerçekleştirilecek. 45 
dakikalık program dua ile sona erecek.

İlk programın sohbet konusu “İnsanın Yaradılış Gayesi ve Kulluk Bilinci” olacak, Şubat 
ayında “Regaib Kandili ve Allah’a ve Resulüne Gönülden Bağlanmak” konusu işlenirken 
Mart ayında “Berat Kandili ve Hz. Peygamber” konusu ele alınacak. Nisan ayında “Ramazan 
ve Zikir” konulu sohbet gerçekleştirilirken Mayıs ayında “Kadir Gecesi ve Kur’an-ı Kerim 
Okuma/Dinlemenin Faziletleri” konulu sohbet planlandı. Haziran ayında ise “İslam’da 
Ahlakın Anlamı ve Güzel Ahlak” konulu sohbet yaşlılarla buluşacak.
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Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşları Meslek Elemanlarına Yönelik  
Eğitim Programı Başladı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler  
Bölümü Başkanlığı koordinasyonunda kuruluşlarımızda görev yapmakta olan meslek 
elemanlarına yönelik olarak “ Öfke  Kontrolü,  Stres  Yönetimi,  Vaka  Yönetimi,  Kurumsal  
İletişim  ve  Kanıta  Dayalı  Uygulama” konularında  eğitim programları düzenlendi.

Engelli ve yaşlılarımıza sunulan hizmetlerin kalitesi, hizmet sunanların mesleki donanımı, 
bilgisi ve becerisi ile doğru orantılıdır. Bu kapsamda kuruluşlarımızda görev yapan tüm 
personelimize yönelik farklı içeriklerde çeşitli eğitimler planlanmıştır.

Ülkemizde Covid 19’un  pandemi  olarak  ilan  edilmesinden  bugüne,  kuruluşlarımızda  
görev yapmakta olan personelimiz, çok yoğun biçimde çalışmakta, büyük bir özveride 
bulunarak ailelerinden ayrı, 10-15 gün süreli vardiyalarla görev yaptıkları kuruluşlarda 
yatılı olarak kalmaktadırlar.

Eğitim programlarımızın amacı da hem personelimizin bilgi ve becerisini geliştirmek hem 
de pandemi nedeniyle yoğun bir çalışma  temposu  içerisinde  olan  çalışanlarımızın     
motivasyonlarını yükseltmektir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 
Başkanlığı koordinasyonunda kuruluşlarımızda görev yapmakta olan meslek 
elemanlarına yönelik olarak “ Öfke Kontrolü,  Stres Yönetimi,  Vaka Yönetimi,  Kurumsal 
İletişim ve Kanıta Dayalı Uygulama” konularında gerçekleştirilen eğitimler 01-05 Şubat 
2021 tarihlerinde 14.00-15.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı.

Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşları Meslek Elemanlarına yönelik eğitimleri, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Hizmetler Bölümü hocaları; Prof. Dr. Veli Duyan, Prof. Dr. Emine Özmete, Prof. Dr. Elif 
Gökçearslan Çifci, Dr. Fulya Akgül Gök, Arş Gör. Dr. Serdarhan Duru, Dr. Burcu Özdemir 
Ocaklı tarafından verildi. 
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Huzurevleri Sakinleri Salgın Sürecini Etkinliklere Katılarak Geçiriyor

Kovid 19 salgını nedeniyle, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 
kuruluşlarda kalan huzurevi sakinleri, 
vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklere katılarak geçiriyor.
Pandemi süresince, yaşlıların, kuruluşlarda 
vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri 
için, sosyal servisler koordinatörlüğünde 
alternatif çözümler üretildi.
Yaşlıların sağlık durumları, yetenekleri 
göz önünde bulundurularak pandemi 
kuralları ile sosyalleşmeleri için birçok 
etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, yaşlıların 
pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden 
kurtulmalarını ve yaşama bağlılıklarını 
artırmak için iş uğraşı terapisi niteliğinde 
planlandı.
Huzurevi Sakinlerinin %69’u Sosyal 
Etkinliklere Katıldı
Kuruluşlarda kalan sakinlerin % 69’u, sosyal 
etkinliklere katıldı. Söz konusu sosyal 
etkinlikler arasında ahşap boyama, takı 
tasarımı, tespih yapımı, örgü örme, istediği 
kişiye mektup yazma, şiir dinletisi, yürüyüş 
öne çıktı. Online konser ve müzik etkinlikleri 
de düzenlendi.  

Önemli gün ve hafta etkinlikleri, şiir, 
kitap okuma, edebi ve kültürel faaliyet 
ve etkinlikler dahil olmak üzere kültürel 
etkinliklere %60.2 oranında katılım sağlandı. 
Kuruluşların kendi yaşlı profiline uygun 
sportif faaliyetler düzenlemesine de önem 
verildi.
Yaşlıların hareket etmelerini sağlamak 
amacıyla yürüyüş, fiziksel aktivite, egzersiz 
gibi etkinlikler düzenlendi. Her bir yaşlıya 
özel ilgi gösterilerek ve her yaşlının kişisel 
ihtiyaçları gözetilerek psiko-sosyal destek 
çalışmalarına da devam edildi. % 49.2 
oranında kuruluş sakini, egzersiz, fizyoterapi, 
bahçe ve zihinsel egzersiz etkinlikler gibi 
sportif faaliyetlere katıldı.
Yaşlıların yeni teknolojilere uyumunu 
sağlamak için dijital yetkinliklerini 
(dijital okuryazarlık vb.) geliştirilebilecek 
faaliyetlere de yer verildi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Erken Çocukluk  
Döneminde Erken Müdahale” Konusunu Ele Aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde “Dünyada Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale” 
çevrimiçi toplantısı gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent ELBASAN’ın 
yaptığı toplantı; Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa YILDIZ’ın açılış konuşmaları ile 
başladı.  Rektör YILDIZ Gazi üniversitesinin erken çocukluk dönemi ile ilgili Üniversitenin 
katkı verdiği projelere değinerek, erken çocukluk dönemindeki erken müdahale 
uygulamalarının Türkiye için de önemine vurgu yaptı.

“Tüm engellilerimiz, yaşlılarımız ve personelimiz aşılandı”

Açılış konuşmaları,  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un 
konuşmaları ile devam etti. Uzm. Dr.  KOÇ, Pandemi sürecinde özellikle engelli ve yaşlı 
bireylerin dezavantajlı grup olarak etkilendiğini vurgulayarak alınan önlemlere dikkat 
çekti: “Önemli bir süreci geride bıraktık. Engelli ve yaşlıları sağlığa erişimde önceledik. 
Engelli ve yaşlılarımız VIP hizmet aldı ve almaya devam ediyor. Hastanede tedavi aldılar, 
14 gün izolasyon kurumlarında kaldıktan sonra kuruluşlara döndüler. Personel 14 gün 
kuruluşta kalarak hizmet etti ve her vardiya değişiminde PCR testi yapılarak virüsün 
kuruluşlara girişini engelledik” . Aşı sürecinin devam ettiğine işaret eden Uzm. Dr.  KOÇ 
“Tüm engellilerimiz, yaşlılarımız ve personelimiz aşılandı.” dedi.  
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“Örgün eğitimde 400 bin engellimiz eğitim alıyor. Kaynaştırılmış sınıflarda yüzde 75 
oranında eğitim alan engelli var bunu 80’lerin üzerine taşımak istiyoruz.” diyen Uzm. Dr. 
KOÇ engellilerin üniversite eğitimlerinin önemine vurgu yaptı:  “Engelli bireylerin üniversite 
hayatını yaşadıktan sonra e-kpss ile kamuda istihdamını sağlıyoruz. Engel grubuna göre 
sınav yapılıp atanıyor. Son atamalarımızın oranı lisans ve üstü mezunlardan olmaya 
başladı bu çok önemli bizim için…”
 
“Erken tanıda önleyici yaklaşımları hayata geçiriyoruz”

0-3 yaş grubunda bir çok tarama programı, genetik hastalılara karşı hayata geçirildiğini 
hatırlatan Uzm. Dr.  KOÇ,  “Erken tanı koymak işin bir aşaması.. Gebelik süresinde 
hatta bir tık daha önce anne adaylarında…  Akdeniz anemisi gibi kalıtsal hastalıkları 
evlilik öncesi tarama ile tarandığını biliyoruz. Genetik taramaların farklı yöntemleri ile 
kalıtsal hastalıkların önlenebilir alana girdiğini biliyoruz. Önleyici yaklaşımları hayata 
geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Uzm. Dr.  KOÇ, riskli gebeler ve diğer süreçleri rahat takip 
edecek durumda olunduğunun altını çizerek “Yenidoğan canlandırma üniteleri ve yoğun 
bakımlarımız var. Erken çocukluk döneminde tanı koymak ve sonrasında programlarla, 
rehabilitasyon, toplum temelli ve aile odaklı çalışmalar proje bazlı başlatılıp ulusal erken 
müdahale programı olarak hükümet programına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatı ve himayeleri ile program hayata geçti.” dedi. İstanbul’da başlatılan Ulusal Erken 
Müdahale Merkezi Proje çalışmalarının Konya’da da başlatılarak yaygınlaştırılmasının 
hedeflendiğini belirtti.  Uzm. Dr. KOÇ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt SELÇUK’un direktifleri ile ulusal eylem planları oluşturulduğunu da kaydetti.

Türkiye’deki uygulamalardan bahsedilirken  “Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu 
ÇÖZGER’den de gururla bahsedildi.

“Bebeklik gelişimin temelidir, bu temel sağlam atılmalı”

Toplantıda sunum yapan Portekiz’de geliştirilen ulusal erken müdahale programının baş 
mimarlarından Dr. Ana Maria SERRANO Nörogelişimsel açıdan insan hayatının ilk yıllarının 
hayatın yapılanması açısından neden önemli olduğuna dair bilimsel kanıtlar ortaya 
koydu. Bebeklik döneminin insan gelişiminin temeli olduğunu vurgulayan SERRANO, bu 
temelin sağlam atılması gerektiğini belirtti.

Hayatın ilk yıllarındaki müdahalelerin öneminden bahseden SERRANO, özel gereksinimi 
olan çocuklara sahip ailelerin özel desteklere ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Özel 
gereksinimli bebeğe sahip ailelerin içindeki dengenin bozulabildiğini ve bu dengenin 
tekrar sağlanmasının Erken Müdahale Yaklaşımının temelini oluşturduğuna işaret etti.

Toplantıda, dünyada uygun erken temelli müdahale modelleri de incelendi.

Akademisyenler, STK’lar, kamu çalışanı ve aileler olmak üzere toplam 220 kişi katıldığı 
toplantı  https://www.youtube.com/watch?v=4nGas-OnPfA  adresinden tekrar izlenebilir.
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Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşlarımızda İkinci Doz Aşı Uygulamasına 
Başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı 
kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım 
kuruluşlarında kalanlar ile personele ikinci doz CoronaVac aşısının uygulanmasına 
başlandı.

Aşılama programı kapsamında Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezinin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ikinci doz aşılarını oldu.

Uzun süredir Kovid-19’a karşı ziyaretçi yasağından “sabit vardiyalı” çalışma sistemine 
kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe 
ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından 
aşılama odasında gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak kuruluşlara 
ulaştırılan aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor.

“Yaşlılar Haftasında, Yaşlılarımızın Sevdikleriyle Buluşmasını Umuyoruz”

 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ aşılama sonrasında yaptığı 
açıklamada, Türkiye’de Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yaklaşık bir yıldır sürdüğünü ve 
ülkede vaka görülmeden tedbirlerin alınmaya başlandığını hatırlattı.

Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından tedbirlerin artırılarak devam ettiğini belirten 
Uzm. Dr.  KOÇ, bu süreçte engelli ve yaşlı hizmetleri personelinin büyük bir özveriyle 
çalıştığını dile getirdi.
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Belediyeler İçin “Erişilebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar” Konulu Atölye 
Çalışmaları Başladı

Sevdikleriyle buluşamamasına rağmen huzurevlerinde kalan yaşlıların da süreci büyük 
bir özveriyle sürdürdüğünü vurgulayan Uzm. Dr.  KOÇ, aşılamada yaşlılara ve engellilere 
öncelik verildiğini ve ilk doz aşılarının yapıldığını anımsattı.

Engelli ve yaşlı hizmetlerinde görevli tüm personelin de aşılandığını aktaran Uzm. Dr.  
KOÇ, şunları kaydetti: “Aşılanmadan sonra bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. 
Birinci aşılamayla ilgili süreçlerimiz tamamlandı. 87 bin engellimiz, yaşlımız ve hizmet 
veren personelimiz aşılandı. Bugün ise ikinci doz aşımız yapılıyor. Bütün huzurevlerinde 
kalan yaşlılarımız, engelli bakım merkezlerinde kalan engellilerimiz ile onlara hizmet 
veren personelimizin tümü aşılanacak. İnşallah ikinci aşımızdan sonra 15-20 günlük 
bağışıklanmayla ilgili antikor oluşması noktasında bir süreç geçecek. Ondan sonra 18-
24 Mart Yaşlılar Haftasında umuyoruz ki Bilim Kurulu üyelerimizle istişareler sonucunda, 
yaşlılarımız bu yıl sevdikleriyle buluşur. Yaşlılarımızın sevdikleriyle buluşabileceğinin 
müjdesini Bilim Kurulu ile vermeyi arzu ediyoruz. Yaşlılarımızın sağlıklı, sıhhatli günlere 
erişmesinin yakın olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehirlerin erişilebilirlik standartlarına 
uygunluğunu artırmak amacıyla Belediyeler için  “ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYELERİ: Kaldırımlar”  
konulu atölye çalışmasını başlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı tarafından şehirlerdeki yapılı çevreyi şekillendiren 
Belediyelerin mevzuatla kendilerine yükümlülük olarak verilen erişilebilirlik teknik 
gerekliliklerini dikkatle uygulamalarına destek olmak amacıyla Erişilebilirlik Atölyeleri 
oluşturuluyor. Bu atölyelerde bakanlık ile belediyelerin birlikte çalışarak sahadaki 
sorunlara çözüm bulması ve yeni projeler şekillendirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere; çevirimiçi gerçekleşen atölye çalışmaları 31 
Mayıs 2021’de sona erecek.
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Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) Yapıldı

Türk işaret dili tercümanları, iletişim dili olarak işaret dilini kullanan İşitme engelli bireylerin, 
yaşamın birçok alanında kendilerini ifade etmelerinde kilit öneme sahiptir. Bu nedenle Türk 
İşaret dili tercümanlarının dil yeterlilikleri doğru, etkin ve anlaşılır iletişimin belirleyicisidir. 
Ancak mevcut uygulamalardan edinilen deneyimler doğrultusunda tercümanların dil 
yeterliliklerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere işitme engellilerin, bilgi 
ve hizmetlere erişimi, iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi, hak kaybına uğramamaları ve 
topluma eşit katılımlarında Türk işaret dili tercümanları önemli role sahiptir.

Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülen Türk İşaret Dili’ne yönelik çalışmalar 
kapsamında Türk İşaret Dili Tercümanı adaylarının dil seviyelerinin belirlenmesi 
amacıyla ihtiyaç duyulan dil seviyesi belirleme sınavını yaptırma yetkisinin oy çokluğu 
ile TİDBO adına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmesi kararlaştırılmış 
ve bu kapsamda Türk İşaret Dili Seviye Tespit Sınavlarının, Bakanlığımız tarafından 
yetkilendirilmiş ve Avrupa Dil Portfolyosu standartlarında sınav yapma konusunda teknik 
donanım ve altyapıya sahip bir kurum tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Ankara Üniversitesi ile imzalanmış olan protokol kapsamında TÖMER 
tarafından Türk işaret dili yeterliliğinin belgelendirilmesi amacıyla TİDYES (Türk İşaret Dili 
Yeterlilik Sınavı) 2019/1 ve 2020/1, dönemlerinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi 
(ASYM)’nde iki farklı oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sınav sonucunda katılım sağlayan 
adayların Türk işaret dili yeterlilikleri “A1,A2; B1,B2; C1,C2” seviyelerinde değerlendirilmiştir.  
Şimdiye kadar iki defa yapılan ve toplamda 296 kişinin katıldığı TİDYES’de 50 kişinin 75 ve 
üstü puan alarak B2 seviyesinde başarılı olduğu değerlendirilmiştir.

Türk işaret dili tercümanı olarak alanda çalışmak isteyenlerin söz konusu sınava 
girmiş olması gerekmektedir. Bakanlığımızca, yeterlilik puanı Türk işaret dili tercümanı 
istihdamında aranılan temel kriterlerden birisi olacaktır.
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Bakanlık Koordinasyonunda “Engelli Öğrenciler Danışma ve 
Koordinasyon Birimleri” Toplantısı Düzenlendi

ÖSYM tarafından da kabul edilen ve birçok yabancı dil sınavında kullanılan ve TİDYES’in 
de temel aldığı Avrupa Dil Çerçevesi seviyeleri aşağıda ki gibidir;

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri                           KPDS - YÖKDİL - TİDYES Puan 
Aralıkları

Herhangi Bir Karşılığı Bulunmamaktadır.                                  0-29

A1                                                                                                     30-44                                                                                           

A2                                                                                                     45-59                                                                                           

B1                                                                                                     60-74        
                                                                                   
B2                                                                                                     75-94

C1                                                                                                     95-99

C2                                                                                                     100
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişilebilirliği yaygınlaştırmak için 
etkinliklere devam ediyor. Bakanlık tarafından yükseköğrenim gören engelli 
öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine tam ve erişilebilir katılımlarını desteklemesi 
ve engelli öğrencilere yönelik politika geliştirmek için yol haritası oluşturması amacıyla 
“Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri” toplantısı düzenlendi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantı çevrimiçi 
olarak gerçekleşti. Toplantıya rektör yardımcıları, dekanlar ve üniversitelerin Engelli 
Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimlerinin temsilcileri katıldı.
 
“2021 yılında bilgiye erişime ağırlık verilecek”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. 
Dr. Orhan KOÇ genel müdürlük olarak engelli öğrenci çalışma grubunun doğal üyesi 
olduklarını ve ÖSYM engelli adaylar daire başkanlığı ile de yakın çalıştıklarını hatırlatarak 
“Engelli öğrencilerimizin eğitimini önemsiyoruz.” vurgusu yaptı.  2021 yılında bilgiye 
erişime ağırlık verileceğini açıklayan Uzm. Dr.  KOÇ, “Üniversitelerde okuyan ve araç-
gereç ihtiyacı olan öğrencilerimize destek vermek isteriz. Bunun için bir proje geliştirelim. 
Yeter ki ihtiyaçları reel olarak ortaya koyalım” çağrısı yaptı.

“Aileyi eğiterek güçlendirirsek kazanımlarımız daha fazla olacaktır”

Engelliliği önlemek için çalışmalara hız verildiğine dikkat çeken Koç, “Ulusal Erken Müdahale 
programını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Sosyal hizmet merkezlerimizde 
eğitimler veriliyor, evleneceklere evlilik öncesi eğitim, engelleri önlemek için genetik 
kalıtsal hastalık taşıyan bireylere yönelik eğitimler gibi… Gebelik dönemi, doğum esnası 
ve sonrasında erken tanılamak en öncelikli konularımızdan biri.” dedi. Bu noktada aileyi 
eğitmenin önemine değinen Uzm. Dr.  KOÇ; “Aileyi eğiterek güçlendirirsek kazanımlarımız 
daha fazla olacaktır. Bu noktada üniversitelerimiz olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı.
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“Bilgiye erişimi herkese sağlıyor olmamız lazım”

Uzm. Dr. KOÇ, bütün okulun erişilebilir olmasının önemine işaret ederek  “Bilgiye erişimi 
herkese sağlıyor olmamız lazım” çağrısı yaptı. Uzm. Dr. KOÇ, “Üniversitelere bu konuda 
büyük rol düşüyor. Beraber sorun tespiti yaparak çözüm odaklı projeler geliştirebiliriz. 
Sizlerle birlikte bu alanda çalışmak istiyoruz.” dedi.

“Üniversiteleşme oranını artırmak için lise döneminde öğrencileri desteklemek lazım”

Engelli istihdamını sağlamak için üniversiteleşme oranının önemine dikkat çekerek 
“51.647 öğrenci var bu sayının 35 bini erkek, 16471’i kadın… Çoğunluğu da bedensel engelli” 
verilerini paylaştı. Uzm. Dr.  KOÇ, “Üniversiteleşme oranını artırmak için lise döneminde 
öğrencileri desteklemek lazım. Donanımsal eksiklerini gidermek için projeler yapmak 
lazım.” değerlendirmesinde bulundu. “51.647 öğrencinin yalnızca 5402’sinin örgün 
eğitimde olduğunun altını çizen Uzm. Dr. KOÇ, bu sayıyı artırmak gerektiğini kaydetti.  
Kamuda nitelikli istihdam için E KPSS uygulamasının başladığını hatırlatan Uzm. Dr. 
KOÇ, 95 bin E KPSS giren bireylerin büyük kısmının ilkokul ve ortaokul mezunu olduğunu 
belirterek son yıllarda E KPSS ile atananların yüzde 45’inin lisans ve önlisans mezunu 
olmasının sevindirici olduğunu vurguladı.
 

“Engellimizin nerde olduğunu biliyoruz ancak ona ulaşabileceğimiz bir portal da 
olmalı”

58 bin kamuda istihdam edilen engelli olduğuna işaret eden Uzm. Dr.  KOÇ, çalışma 
ortamında karşılaştıkları sorunlara yönelik üniversitelerle ortak çalışma yapmak 
istediklerini belirtti. Özellikle pandemi döneminde engellilerin dezavantajının katlandığını 
belirten Uzm. Dr. KOÇ, verileri üniversitelerle paylaşarak analiz ağırlıklı bültenler yayımlamak 
istediklerini dile getirdi. Uzm. Dr. KOÇ, Ulusal engelli veri tabanının varlığının önemine de 
dikkat çekti “Engellimizin nerde olduğunu biliyoruz ancak ona ulaşabileceğimiz bir portal 
da olmalı” önerisinde bulundu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda ilgili daire başkanları mevzuat ve neler yapıldığına ilişkin 
bilgi verdi. Üniversite temsilcileri de toplantıda söz alarak önerilerini dile getirdi.

“Erişilebilirlik Kültürü Oluşturulmalı”

Erişilebilirlik alanında uzman insan kaynağı da geliştirilmeli, eğitimcinin eğitimine önem 
verilerek artırılmalı, erişilebilirlik eğitimi erken yaşta başlamalı böylece bilinç erken yaşta 
oluşturulur ve bu şekilde erişilebilirlik kültürü oluşturulmalı, her yeni devlet memuruna 
erişilebilirlik alanında oryantasyon eğitimi verilmeli. Nadir hastalıklar konusunda 
çalışmalara ağırlık verilmeli, erişilebilirlik belgesi üniversiteler tarafından da verilmeli gibi 
öneriler öne çıktı
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