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Pandemi günlerinin kasvetli havasına rağmen bakımevlerinde ve huzurevlerinde misafir edilen tüm engelli ve yaşlı
misafirlerimiz koruyucu sağlık önlemleri kapsamında muhafaza edildiler. Dünya Sağlık Örgütü’nün kurumsal hizmetlerimizde özenli çalışmalarımızı takdir etmesi dünyaya örnek göstermesi çok önemli olmasına rağmen, bizim için asıl
önemli olanın milletimizin kalbinde yer etmek olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık.
Görev bilincimizle yasal prosedür kapsamında engelli ve yaşlılarımıza yönelik hizmetlerle birlikte Genel Müdürlüğümüzün diğer faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar ara verilmeden sürdürüldü. Türkiye’nin dört bir köşesinde
gündüzüne gecesini katan personelimizin bilgilendirilmesi doğrultusunda toplantılarımız çevrimiçi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN’ın, farklı engel gruplarından özel gereksinimli çocukların anneleriyle Devlet Konukevi’nde düzenlenen programda bir araya gelmesi hiç şüphesiz engelli çocuklarımıza yönelik ihtimamın doğal bir göstergesiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN’ın
teşrifleriyle gerçekleştirilen bir başka etkinliğimiz olan 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığı Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni’ni düzenledik.
Bu çalışma takviminde tarihi bir an yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay ve tensipleri doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel
İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 73 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 21 Nisan 2021 Çarşamba tarihli 31461 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 21 Nisan
2021 Çarşamba Tarihli 31461 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama kararlarına göre
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK oldu.
Yeni kurumsal yapımızla, daha bir güçlendik. Engelsiz bir Türkiye ve daha güzel bir dünya için, büyük bir aile olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan çalışıyoruz. 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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21 NİSAN 2021
ÇARŞAMBA
TARİHLİ 31461
MÜKERRER SAYILI
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANAN
CUMHURBAŞKANLIĞI
ATAMA KARARLARINA
GÖRE
AİLE VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANI
DERYA YANIK OLDU

21 Nisan 2021
Çarşamba Günü
Bakanlık Binasında
devir teslim töreni
düzenlendi.
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04 MART 2021
PERŞEMBE
ELEKTRONİK
EV EŞYALARI,
ENGELLİ
VATANDAŞLAR İÇİN
ARTIK DAHA
ERİŞİLEBİLİR
OLACAK

ENGELLİ VATANDAŞLARIN
HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN AİLE, ÇALIŞMA VE
SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI,
ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINA
ELEKTRONİK EV EŞYALARI ÜRÜNLERİNİ DE
DAHİL EDEREK KAPSAMINI GENİŞLETİYOR.
Bakanlık, televizyon başta olmak üzere temel bilgi teknolojileriyle ilgili araç
ve teçhizatların engelli erişimine uygun donanımlara sahip olmadığı, engelli
erişimine uygun olarak adlandırılan akıllı kumanda, akıllı TV gibi araçların ise
özellikle görme engellilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığına dair
gelen başvurular üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde
engellilerle ilgili federasyon ve dernek temsilcileri başta olmak üzere, bakanlıkların ilgili kurumları, elektronik sanayi, beyaz eşya yan sanayi, klima imalatçıları ile ilgili üretici, ihracatçı ve tüketici dernek temsilcileri ile konuyla ilgilenen akademisyenlerden oluşan çevrimiçi toplantı düzenlendi.
Toplantıda; engelliler ve ilgili dernekler tarafından elektronik ev eşyaları konusunda engellilerin yaşadıkları sorunların neler olduğu aktarıldı. Elektronik
ev eşyaları üreticilerinin engellilerle ilgili düzenlemeleri ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, konuyla ilgili katılımcıların değerlendirmeleri
alındı.
Toplantılara, önümüzdeki günlerde de geniş kapsamlı olarak devam edilmesi
planlanıyor.
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CUMA
ÖZEL
GEREKSİNİMLİ
BİREYLER İÇİN
DEPREM
BİLİNCİ
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1-7 MART DEPREM HAFTASI
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
ÖZEL GEREKSİNİMİ BİREYLER İÇİN
AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINA
YÖNELİK HAZIRLANAN MATERYELLERİN
İNCELENMESİ PROGRAMI
03.03.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığınca “Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılmasına
Yönelik Hazırlanan Materyallerin İncelenmesi” Programı AFAD Başkan Vekili
Hamza TAŞDELEN, AFAD yetkilileri, Genel Müdürümüz Uzm. Dr. Orhan KOÇ
ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımı Afad merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürümüz Uzm. Dr. Orhan KOÇ; Dünyada afet ve acil durum yönetiminde koruyucu ve önleyici yaklaşımın önemine vurgu yaparak, ülkemizde bu
yaklaşıma önceliklendirildiği ve bu kapsamdaki çalışmalarda engelli ve yaşlı
bireyleri kapsayacak bütünleyici politikalar ile çalışmalara yön verildiğini ifade
etmiştir.
Uzm. Dr. KOÇ konuşmasının devamında, Günlük yaşamımızda birçoğumuz
için acil olmayan durumların engelli ve yaşlı bireyler için hayati öneme haiz
olduğunu belirtmiştir. Görme, işitme, fiziksel ve zihinsel yetersizliği olan tüm
bireyleri kapsayan ve bu kapsamda müdahale tahliye uygulamalarını belirterek en önemli kavramında erişilebilirlik olduğunu ifade etmiştir. Bu minvalde
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IV. 180 GÜN İCRAAT PROGRAMI kapsamında “Engelliler için Acil Durum Yönetim Planlarının Erişilebilirliğinin Sağlanması” ileri vadede “Afet ve acil durum
sistemleri ve tahliyesinde erişilebilirliğin sağlanması” konusunda bir standart/
mevzuat hazırlanmasına altlık oluşturması genel müdürlüğümüz ana hedeflerindendir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çağrı yaparak, erişilebilirlik çalışmaları bir lütuf olarak değil görev olduğunu belirtmiştir.
AFAD Başkan Vekili Hamza TAŞDELEN; “Afetler açısından bakıldığında en çok
zarar gören dezavantajlı gruplardan olan engelli ve yaşlı bireylere özel önem
verilmesi gerektiğini ifade ederek, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğünün “Afetlere
Karşı Engelleri Birlikte Aşalım” projesi ile fiziksel engelli ve görme engelli bireyler için geliştirilen materyaller hakkında bilgi vermiştir.
Başkan TAŞDELEN; AFAD Uzaktan eğitim modülü ile engelli bireylere yönelik
eğitimlerin öneminden bahsetmiştir.

Program “Erişebiliyorsam Güvendeyim” projesi kapsamında afet sonrası engelli bireylerin yaşam alanı için tasarlanan çadır ve konteynırları konu olan
video gösteriminin ardından fotoğraf çekimi ile sona ermiştir.
Program
aynı zamanda
işitme engelli
vatandaşlarımızın
istifadesi için
işaret diline
tercüme edilmiştir.
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11 MART 2021
PERŞEMBE
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI İLE
ENGELLİ VE YAŞLI
HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞBİRLİĞİNDE
HUZUREVİ
SAKİNLERİNE
ÖZEL MİRAÇ KANDİLİ
PROGRAMI
DÜZENLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ilgi ve sevgiye daha çok ihtiyaç
duydukları dönemleri huzurevlerinde geçiren huzurevi sakinlerine manevi
destek hizmeti sunuyor. Yüz yüze yapılan bu çalışmalara, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak devam ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce,
salgın nedeniyle yaşanılan sıkıntılardan dolayı huzurevi sakinlerinin psikolojilerinin güçlendirilmesi, sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirilerek iyilik halinin sürdürülebilmesi amacıyla ülke genelindeki huzurevi sakinlerine yönelik
çevrim içi olarak ayda bir dini ve manevi rehberlik programları düzenleme
kararı alındı. Bu kapsamda 2021 yılının üçüncü programı, “Miraç Kandili Özel
Programı” olarak gerçekleştirildi.
Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk gelen ve Hazreti Muhammed’in, Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i
Aksa’ya gittiği, oradan ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç
Gecesi’ne özel olarak düzenlenen programda Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzin Kayyım’ı Hasan Köylü, Kur’an-ı Kerim tilavet etti, salat-ü selam ve ilahiler
okudu. Programda Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız ise Miraç Kandili’nin önemini, Hazreti Peygamberin Miraç’tan müminler için getirdiği hediyeleri anlattı.
Program Türkiye, İslam Alemi ve tüm insanlık için yapılan dualarla sona erdi.
“Huzurevleri Manevi Destek Programı” kapsamında Nisan ayında, “Ramazan
ve Zikir”, Mayıs ayında “Kadir Gecesi ve Kur’an-ı Kerim Okuma, Dinlemenin
Faziletleri”, Haziran ayında ise “İslam’da Ahlakın Anlamı ve Güzel Ahlak” konularında huzurevi sakinlerine sohbet yapılacağı, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve
tasavvuf müziği dinletileri düzenleneceği ifade edildi.
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12 MART 2021
CUMA
ENGELLİ
VATANDAŞLARIMIZ
MESLEK SAHİBİ
YAPILIYOR
İŞKUR ENGELLİ
VATANDAŞLARIMIZI
YALNIZ BIRAKMIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmelerine destek oluyor. Bakanlık, özellikle İşbaşı
Eğitim Programı ile engelli vatandaşlarımızın mesleki deneyim ve tecrübe
edinmelerini sağlıyor. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza, teorik eğitimini
aldıkları mesleklerde uygulamayı da çalışma ortamında gerçekleştirme fırsatı
tanınıyor.
Yalova’da yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli Tülay Karademir de İşbaşı
Eğitim Programı’ndan yararlanarak meslek sahibi olanlardan birisi. Aldığı eğitim sonrasında bir fabrikada yedek parça kontrol bölümünde istihdam edilen
Tülay, “İŞKUR sayesinde hem meslek sahibi oldum hem de ailemin bütçesine
katkıda bulunuyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarım İŞKUR’un İşbaşı Eğitim
Programı sayesinde meslek sahibi olabilirler” dedi.
Tülay’ın meslek sahibi olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten
kuzeni Gülhan Tezce, “Çünkü Tülay’ın anne ve babası da engelli. Elimizden
geldiğince yardımcı oluyoruz ama İŞKUR’un bu desteği çok önemli. Tülay gibi
engelli kardeşlerimizin aktifleşmeleri ve sosyalleşmeleri adına artısı olan bir
imkân. Tülay ve diğer engelli kardeşlerimiz İŞKUR’un desteği ile yalnız değiller” diye konuştu. Tezce, “Daha önce İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışmıştı.
Tülay’ın İŞKUR’daki danışmanı çok yardımcı oldu. Hatta müracaat ettiğimizde,
engelli çalışan arayan bir kişi geldi. Hemen diyalog kuruldu ve işe giriş yapıldı.
Yani süreç, çok kısa sürede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
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PAZARTESİ
KORONAVİRÜS
SALGINI İLE
GEÇEN BİR YILDA
BAKIM
KURULUŞLARIMIZDA
NELER YAPTIK?
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HUZUREVLERİNDE
ÖNLEMLER
ŞUBAT AYINDA
SIKILAŞTIRILDI
Bakanlık Kovid 19 salgınıyla ilgili 7 Ocak 2020’de harekete geçti. İlk olarak
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İl Müdürlüklerine iletilen resmi yazı ile salgına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına
yönelik altyapı hazırlandı.
Şubat ayı itibariyle önlemler sıkılaştırmaya başlandı ve engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara gerçekleştirilecek ziyaretler idari olarak yalnızca aile üyelerini kapsayacak şekilde sınırlandırıldı. Huzurevleri ve yaşlı bakım
ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlılara en az günde 4 kez 6 saat arayla ateş takibi yapılmaya başlandı. Dış ortamdan engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara gelen her personel, öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı
belirtileri açısından taranmaya başlandı.
Şubat ayı sonunda Huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin
tamamına mücbir sebepler hariç ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Bu tarihten itibaren bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen malzemeleri, koruyucu ekipman ve buna benzer ihtiyaçlarına
yönelik gerekli önlemler alınmaya başlandı.
Kuruluş personeli veya sakinleri arasında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikâyetlerden herhangi biri bulunanların
ivedilikle sağlık kurumlarına başvurmasının sağlanması ve takibinin yapılması istendi. Ayrıca temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel
malzeme alımları için huzurevlerine 64 milyon lira ödenek gönderildi. Kuruluşlara ziyaretler gibi kurum dışına çıkış da sınırlandırıldı. Görevli personelin
tamamına yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi. Yıl boyunca Bakanlık tarafından her ayrı kuruluş için tematik olarak rehberler hazırlandı. Ayrıca
engelliler ve aileleri ile çocuklara ve ebeveynlere yönelik de tavsiye rehberler
hazırlanarak paylaşıldı.

Çin’in Wuhan eyaletinde
ortaya çıkan Kovid-19
salgınına karşı
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı hemen
harekete geçti. Türkiye’de
henüz vaka görülmeden
huzurevlerinde ilk önlemleri
almaya başlayan Bakanlık,
vaka sayılarının artmaya
başlaması ile önlemleri
sıkılaştırdı. Bakanlığa bağlı
tüm birimlerde yıl boyu
Sağlık Bakanlığı önerilerine
bağlı olarak sıkı önlemler
uygulanmaya devam etti.

YAŞLI VE
ENGELLİLERİN
RAPOR SÜRELERİ
UZATILDI
13 Mart 2020’de ilaçlarını raporlarla alan yaşlılar için rapor süresi dolduğunda
hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi hususunda düzenleme yapılarak uygulamaya geçildi.
19 Mart 2020’de tüm kuruluşlarda kişisel koruyucu donanımlar ve ortamı dezenfekte etmek için gerekli ürünlerin anlık takipleri yapılması için Aile Bilgi
Sistemi üzerinden, kuruluşların tüm ihtiyaçlarını ve stoklarını takip eden bir
modül oluşturuldu.
Kuruluşlarda sosyal izolasyon katı, sosyal izolasyon kuruluşu ve kuruluş ek
ünitesinin oluşturulması bunların olamadığı durumlar için boş olan ek binaların, ek ünitelerin, lojman, misafirhane gündüz hizmet merkezi, gündüz yaşam
merkezlerinin sosyal izolasyon kuruluşuna dönüştürülmesi talimatı verildi.
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ENGELLİ VE YAŞLILARA
HİZMET VEREN KURULUŞLARDA
SABİT VARDİYALI SİSTEME GEÇİLDİ
26 Mart 2020’de kuruluşlara, 7-10 günlük sabit vardiyalı sisteme geçilmesi konusunda talimat verildi. Sosyal İzolasyon Kuruluşunda çalışacak personelin,
mevcut kuruluşlarda çalışanlar arasından değil; yeni atanan, bulgusu ve bulaş
öyküsü olmayanlardan seçilmesi talimatı verildi. 27 Mart 2020’de Evde bakım
yardımından faydalanan ya da özel bakım merkezlerinden bakım hizmeti alan
ve süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan hak sahiplerinin 1 Ocak 2020
tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan veya dolacak olanların 31 Mayıs 2020
tarihine kadar rapor yenilemeksizin belirtilen hizmetlerden yararlanmaya devam etmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.
7 Nisan 2020’de tüm kuruluşlara, 14 günlük sabit vardiyalı sisteme geçilmesi
konusunda talimat verildi. 10 Nisan 2020’de personelin vardiya değişimleri
öncesinde, İl Sağlık Müdürlüğüyle görüşülerek “dışarıdan gelecek ve dışarı
çıkacak personelin” hızlı tanı kitleri yardımıyla KOVID-19 testinin yapılmasına
yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu uygulamanın “kuruluş dışında 14 günlük karantina sürecini tamamlamış ve kuruluşa tekrar alınmasında bir mani bulunmayan tüm engelli ve yaşlı sakinler” için de gerekli olduğu aktarıldı.
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TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN
ENGELLİ VE YAŞLILARIN KALDIĞI KURULUŞLARDA
YAKIN AKRABA ZİYARETLERİNE İZİN VERİLDİ
Normalleşme takviminin işlemesiyle beraber kuruluşlarda da normalleşmeye
geçildi. 1 Temmuz 2020 itibariyle; engelli ve yaşlıların bakım kuruluşlarına
yerleştirilme taleplerine ilişkin hane ziyareti ve sosyal inceleme işlemleri başlatıldı. Müstakil binası olan resmi, özel ve belediyelere ait gündüz yaşam merkezleri dezenfekte edilerek, her kişiye en az 2 metrekare alan kalacak şekilde
hizmete açıldı. Ayrıca Mart ayından bu yana yasak olan resmi ve özel tüm
kuruluşlarda yakın akraba ziyaretlerine izin verildi.
14 günlük vardiya Temmuz ayı başında 10 güne, sonunda ise 7 güne düşürüldü. Aynı zamanda engelli ve yaşlıların sabit vardiya süresine uygun olarak en
az 7 gün süreli izin kullanmalarına izin verilmesi, izin kullanacak olan engelli
ve yaşlıların izin dönüşlerinde kuruluşa girişlerinin yalnızca vardiya değişim
günlerinde yapılması, izin verilen engelli ve yaşlıların kuruluşa alınmadan
önce KOVID-19 (PCR) testlerinin yapılması, izne çıkıp kuruluşa dönen engelli
ve yaşlılara en az 7 gün süresince kuruluştaki sosyal izolasyon katında ya da
sosyal izolasyon odasında hizmet verilmesinin sağlanması tedbirleri alındı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN
TÜRKİYE’DEKİ HUZUREVLERİNE
ÖVGÜ
DSÖ, Türkiye’de huzurevlerinde KOVID-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları örnek gösterdi. (https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/news/
news/2020/12/turkey-shielded-its-elderly-from-covid-19-by-protecting-health-workers-in-nursing-homes) “Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını KOVID-19’dan korudu” başlığı ile
hazırlanan çalışmada, Türkiye’de ilk KOVID-19 vakasının tanımlanmasından
yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve
altı hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı belirtildi. Türkiye’de huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde alınan bu önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.
Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) salgın sürecinde esnek çalışma dışı bırakıldı. Kaymakamlık/Valilikler ile işbirliği içinde Vefa Sosyal Destek Ekiplerinde
SHM meslek elemanları başta 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için üstün hizmet örneği sergiledi. Engelli ve yaşlı bakım
merkezleri için alınan önlemler çocuk bakım kuruluşları, kadın sığınma evleri
gibi Bakanlığa bağlı tüm merkezlerde eş zamanlı olarak uygulamaya konuldu.
Normalleşme tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu
her türlü önlem titizlikle takip edildi. Kasım ayından itibaren vakaların artmasıyla birlikte ise sıkı önlemler yeniden uygulamaya konuldu.
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SALI
EMINE ERDOĞAN,
ÖZEL
GEREKSİNİMLİ
ÇOCUKLARIN
ANNELERİYLE
BİR ARAYA GELDİ
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EVLATLARIMIZIN
CEVHERLERİNİ
AÇIĞA
ÇIKARMAK
İÇİN UĞRAŞ
VERMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN, farklı engel
gruplarından özel gereksinimli çocukların anneleriyle Devlet Konukevi’nde
düzenlenen programda bir araya geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Millî Eğitim
Bakanı Ziya SELÇUK ile Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ, Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un katıldığı programda
anneler, özel çocuklar adına çözüme kavuşturulmasını bekledikleri taleplerini
Bakanlara iletti.
Emine ERDOĞAN, burada yaptığı konuşmada, “Hayat, hepimize farklı yükler
paylaştırıyor. Önemli olan yüklerimize omuz vermek. O sıkıntılı süreçte yoldaş
olmak. Ben de özel ihtiyaçları olan çocuklarımızın anneleri ile sizlerle birlikte
olmak istedim. Sorunları ve ihtiyaçları birlikte konuşalım diye arzu ettim. Bakanlarımız, yetkililerimiz burada. Sizlerin söyleyecekleri en doğru politikaların
belirlenmesinde ışık olacaktır” ifadesini kullandı.
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Bir toplumun gelişmişliğinin herkesin hayata eşit ve adil katılabilmesiyle ölçüleceğine işaret eden Emine ERDOĞAN, şu değerlendirmede bulundu: “Çok iyi
bir eğitim sisteminiz olabilir ama onu gerçekten mükemmel kılan engelli bireylerin de eşit faydalanabilmesidir. Şehirlerimizi güzelleştirmek adına mimari
harikalar yapabilirsiniz ancak merdivenler yüzünden engelli bir birey mutlu
değilse aslında hiçbir güzelliği yoktur. Aynı şekilde her gün yeni bir keşfin
yapıldığı teknoloji dünyası övünç meselesi olabilir ama bu dünya, engelli bireylerin kullanımına açık değilse aslında çok da büyük bir gelişmeden bahsedemeyiz.”
Emine ERDOĞAN, özel çocukların eğitim, sağlık, iş ve sosyal yaşam gibi alanlardan eksiksiz yararlanmasının en başta temel insan hakları meselesi olduğuna dikkati çekti.
Birçok engel grubunun bulunduğuna ve her grubun kendi içinde bir dünya olduğuna işaret eden Emine ERDOĞAN, sözlerini şöyle sürdürdü: “Görme engelli
bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacı aynı değil. Bu farklılıkları
sadece ‘engellilik’ başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık
dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada ‘yaşayan bilir’
sözünü temel bir prensip olarak almalıyız. Politikaları oluştururken annelerin
tecrübelerinden çıkaracağımız çok ders var.”
Bedenin insanı meydana getiren öğelerden yalnızca biri olduğuna vurgu yapan Emine ERDOĞAN, “İnsan ruhuyla, gönlüyle, aklıyla da var. Evlatlarımızın
bütün bu hasletlerini, cevherlerini açığa çıkarmak için uğraş vermeliyiz” diye
konuştu.
Emine ERDOĞAN, annelere hitaben, “Bu yolda asla yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Devletimiz her zaman yanınızda. Bizler yanınızdayız” ifadesini
kullandı.
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TÜRKİYE
ERİŞİLEBİLİRLİK
ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ
BULDU
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN’ın teşrifleriyle Türkiye
Erişilebilirlik Ödülleri Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende konuşan Emine ERDOĞAN, ödüllere 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığını öğrendiğini,
yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti. Ödül alsın veya almasın gelen her başvurunun insanlığın hayrına bir gayret olduğunu ifade eden
Emine Erdoğan, ödül sahipleri yanında fikir üreten katılımcıları da gönülden
tebrik etti.
Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin çeşitli sebeplerle engellilik hali yaşadığını anlatan ERDOĞAN, “Tüm dünyada engellilerin hayata eşit ve adil bir şekilde katılmasının önünde maalesef çeşitli zorluklar var. Erişilebilirlik küresel
bir sorun. Gündelik hayattaki yansımalarını sıklıkla görüyoruz. Bir lokantaya
gidiyorsunuz ama masanın dekoratif ayakları yüzünden tekerlekli sandalyenizle masaya rahatlıkla yanaşamıyorsunuz. Yeri geliyor bir konser, tiyatro ya da
müze binasının kapısından rampa olmadığı için geri dönüyorsunuz. Turistik
bir yerde sembol bir meydan yapılıyor ama Arnavut taşlarıyla döşeli yollarda
tekerlekli sandalye kullanmanın nasıl bir deneyim olacağı hesaba katılmıyor.
Bunun gibi farkına bile varmadığımız nice detay engelli bireylerin yaşamını
iki kat daha zorlaştırıyor. Öte yandan şehir tasarımlarında empati yoksunluğu
hayatın pek çok alanında hemen herkese engeller çıkarıyor. Mesela, hamile bir hanımın toplu taşıma araçlarını kullanırken yaşadığı zorluğu düşünün.
Ebeveynlerin bebek pusetini yüksek kaldırımlardan indirip çıkarmaya çalıştığı halleri hatırlayın. Parkinson hastası birinin hızlı ayarlanmış döner kapıdan
geçmeye çalışmasını hayal edin. İşte bu tip hallerde yaşananlar asıl sorunların
sistemler olduğunu anlatıyor” dedi.
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Emine ERDOĞAN, “Dünya çapında 1 milyardan fazla engelli bireyden bahsediyoruz. Bu insanların her biri büyük bir potansiyel demektir. Onların iş hayatına
katılımı tüm insanlığa sayısız faydalar sağlayabilir. Hiç bilmediğimiz bakış açılarıyla tanışabiliriz. Her engelli bireyin son derece özgün bir hayat deneyimi
var. Engelli kelimesini eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen. Siz hiç Cemil
Meriç’in, Aşık Veysel’in, Sümeyye Boyacı’nın, paralimpik süper kahramanların
eksikliğinden bahsedebilir misiniz? Yapmamız gereken engelli bireylere gerekli ekipmanları sağlayıp onlar için uygun altyapı sağlamaktır. Erişilebilirlik
bir grup insana lütuf değil bilakis dünyanın refahına yapılan bir yatırımdır”
diye konuştu.
Emine ERDOĞAN, 2020 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erişilebilirlik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı. Hükümetin 2002 yılından bu yana engelli
vatandaşların durumlarının iyileştirilmesi için var gücüyle çalıştığına dikkati
çeken Emine ERDOĞAN, şu değerlendirmelerde bulundu:

ERİŞİLEBİLİRLİK,
DÜNYANIN
REFAHINA
YAPILAN
BİR YATIRIMDIR

“2021 yılı itibarıyla evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 535
bin 805 kişiye ulaştı. 2020 senesinde 2 bin 647 kişi kurum bakımı için sıra
bekliyorken şimdi sıra bekleyen tek bir kişi bile yok. Kamu kurum ve rehabilitasyon merkezleri 2002 yılında sadece 21 iken şimdi sayı 104’e yükseldi.
2002 yılında memur olarak çalışan engelli kişi sayısı 5 bin 777 iken şimdi 60
bin 459 engelli vatandaşımız memuriyete girdi. Belediyelerimiz bünyesinde
son derece modern imkanları sahip engelli hizmet birimleri art arda açılıyor.
Ulusal düzeyde erişilebilirlik konusunda yasal düzenlemeler yapılıyor. Bugüne
kadar 969 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına erişilebilirlik belgesi verildi.
2030 Engelsiz Türkiye Vizyon Belgesi’nde belirlenen hedeflerde herkesi kapsayan mutlu bir geleceğe doğru yol alıyoruz. İnsanımızın gerçekten çok özel
bir karakteri var. Erişilebilirlik gibi kavramlar gündemimize girmeden önce de
hayatı birlikte omuzlamamız gerektiğini zaten biliyorduk. Birbirimize ‘insan insanın emanetidir’ nazarından bakıyorduk. Çok şükür vicdan coğrafyası geniş
bir toplumuz.”
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YAPILAN
HER İYİLİĞİN
YENİ İYİLİKLER
DOĞURACAĞINA
İNANIYORUM

Araçlarını engelli rampalarına ya da görme engellilerin yolunu bloke edecek
şekilde park edenlerin bulunduğuna şahit olduklarını anımsatan Emine ERDOĞAN, “Engelli bireylerin kendilerine ayrılmış asansörleri kullanabilmek için
dakikalarca beklediğini görüyoruz. Unutmayalım ki erişilebilirlik önce davranışlarımızla başlar. Bu noktada en önemli şey, zihinlerin dönüşümüdür. Bir
başkasına engel olmadığımız her an erişilebilir olmanın önünü açarız. Erişilebilirliği mümkün kılmak için harcadığımız her çaba ortak mutluluğumuzdur. Hepimiz tüm vatandaşlarımızın engellerden azade bir hayat sürmesi için
tek yürek olalım ve birbirimizin ihtiyacını gözetelim. Yapılan her iyiliğin yeni
iyilikler doğuracağına inanıyorum. İyilik aradın mı insanda kötülük kalmaz”
ifadelerini kullandı.

“19 YILDA ENGELLİ HAKLARI VE
HİZMETLERİNDE MODERN YAKLAŞIMLARLA
YENİ BİR VİZYON ORTAYA KOYDUK”
Bakan SELÇUk, törende yaptığı konuşmada 19 yılda engelli hakları ve hizmetlerinde modern yaklaşımlarla yeni bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi. Engelliler Hakkında Kanun’u, 2005’te çıkararak hukuki zemini güçlendirdiklerini
anımsatan Selçuk, Türkiye’de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturarak, bu başarının yolunu açtıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın riyasetinde, Türkiye’nin 2007’de BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, “2010’da Anayasa’nın 10. maddesine yeni bir hüküm ekleyerek, engellilerimize yönelik pozitif
ayrımcılığı güvence altına aldık. Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik zihni dönüşümle birlikte kurumsal hizmetlerimiz de değişti ve dönüştü. Eğitim,
sağlık, bakım hizmetleri gibi temel ihtiyaçların kalite standartları hiç olmadığı
kadar arttı. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir
şekilde almaları gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple tüm tedavi masraflarını,
tıbbi cihazlar ve ilaçlar dahil, Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılıyoruz”
dedi.
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Engelli vatandaşların bakımında, kurumsal bakımdan ziyade aile yanında
bakımı öncelikli gördüklerini vurgulayan SELÇUK, 2007’de başlattıkları “Evde
Bakım Yardımı” kapsamında, şu an ailesinin yanındaki yarım milyonu aşkın
vatandaşa destek olduklarını bildirdi. Selçuk, 2018’de 7 olan gündüzlü engelsiz yaşam merkezi sayısını bu ay itibarıyla 127’ye çıkardıklarını belirterek,
“Kendi aileleri yanında bakımı mümkün olmayan 29 bine yakın engellimize
ise 545 bakım merkezinde yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Sadece son 2 yılda,
11 resmi ve 92 özel yatılı bakım merkezi açılmasının gururunu yaşıyoruz” dedi.
Engellilerin de çalışma hayatına katılmalarını sağlamanın her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Bakan SELÇUK, “Onların daha
üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarını önemsiyoruz. Engelli
çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, E-KPSS ve girişimcilik desteği ile
onların her daim yanındayız. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli kontenjanımızdaki oranını yıldan yıla arttırarak kamuda yüzde 95’e, özel
sektörde yüzde 82’lere ulaşmış durumda. Ayrıca bugüne kadar 3 bine yakın
engelli kardeşimize işlerini kurmak için hibe desteği verdik. İŞKUR Hibe desteğinin 16 Nisan’a kadar e-devlet üzerinden başvurularının devam ettiğini duyurmak isterim” diye konuştu.

43 BİNE YAKIN DENETİM
GERÇEKLEŞTİREREK 1574
ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ VERDİK
Erişilebilirliğin, engellilerin hayatını doğrudan etkileyen konuların başında
geldiğini vurgulayan Selçuk, engelli vatandaşların hizmetlere ulaşması için
erişilebilirliğin öncelikli çalışma alanları olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, ilk
kez mevzuatta yaptırım düzenlemesi getirdiklerine dikkati çekerek, “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek 1574 Erişilebilirlik Belgesi verdik. TSE iş birliğinde bu alandaki standartları hazırladık. 2011’den bu yana 13 bine yakın yönetici
ve teknik personele eğitimler verdik.” diye konuştu.

1075 BAŞVURU ALDIK
Bakan SELÇUK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2020’yi Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle uygulama, eğitim ve farkındalık çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, “Erişilebilirlik Kılavuzunu yayınladık. Kılavuzumuz, mimar
ve mühendislerin tasarım süreçleri için bir rehber ve akademisyenler için bir
kaynak oldu. Binaların erişilebilir hale getirilmesi için öz değerlendirme yapma imkanı sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü kısaca ERDEM’i hayata geçirdik. Erişilebilirlik Ödülleri verilmesini kararlaştırdık. Netice itibarıyla
toplumun tüm kesimlerinden gördüğümüz ilgi ve teveccüh motivasyonumuzu
artırdı. 1075 başvuru aldık. Ortak aklın, dayanışmanın bir ürünü olarak ortaya
çıkan Erişilebilirlik Ödülleri ile engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata
katılımına daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve davetliler katıldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA yayınları “Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi”nin, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı da “Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi”nin birincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığının ödülünü Bakan Ziya
Selçuk, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nın ödülünü ise Bakan Karaismailoğlu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

9 KATEGORİDE 18 ÖDÜL VERİLDİ
Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, 9 kategoride düzenlendi. Ödüller için 1075 başvuru yapıldı. 9 kategoride dereceye girenler “jüri” ve “halk oylaması” yöntemiyle ayrı ayrı belirlendi. Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri’nin kategorilere göre
birincileri şunlar oldu:
Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler Kategorisi
Jüri birincisi Lineadecor
Halk oylaması birincisi Öğretmen Sözer Vurgun
Erişilebilir Dijital Uygulamalar Kategorisi
Jüri birincisi Türksat
Halk oylaması birincisi Türkiye İşitme Engelliler Derneği
Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi
Jüri birincisi Sivas Nuri Demirağ Havalimanı
Halk oylaması birincisi Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü
Erişilebilir Üniversiteler Kategorisi
Jüri birincisi Akdeniz Üniversitesi
Halk oylaması birincisi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi
Jüri birincisi Selçuklu Belediyesi
Halk oylaması birincisi Üsküdar Belediyesi
Erişilebilir İş yerleri Kategorisi
Jüri birincisi İGA Havalimanı İşletmesi
Halk oylaması birincisi Türk Traktör
Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri Kategorisi
Jüri birincisi Viking Temizlik
Halk oylaması birincisi Engelsiz Erişim Derneği
Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve
Projeler Kategorisi
Jüri birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Volkan Sezer
Halk oylaması birincisi Nurbahar Bora
Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi
Jüri birincisi Diyanet TV
Halk oylaması birincisi TRT EBA yayınları ile Milli Eğitim Bakanlığı
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23 MART 2021
SALI
COVID-19
NEDENİYLE
YAKLAŞIK BİR YILDIR
KURULUŞ DIŞINA
ÇIKAMAYAN
YAŞLILAR
NORMALLEŞME İLE
BİRLİKTE
AĞAÇ DİKTİLER
Tüm insanların yaşamlarını tehdit eden yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin kuruluşlarımızda yayılmasını engellemek için tedbirler alınmakta,
Sağlık Bakanlığının salgının seviyesi ve alınması gereken önlemler konusunda duyuruları ile tedbirlerimiz güncellenmektedir.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak sürecin her aşamasında
kuruluşlarımız, yaşlılarımız ve görev yapan tüm personelimiz yakından takip
edilmiştir. Bu kapsamda 12 Mart 2020 tarihi itibariyle de “Kuruluşlarımıza Yönelik Koronavirüs Normalleşme Rehberi” yayınlanmış, gerek hizmet alanların
ve gerekse personelin sağlığını korumak ve güvenliğini temin etmek için normalleşme sürecinde kuruluşlarımızın alması gereken önlemler ve prosedürler
hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Kuruluşlarımıza Yönelik Koronavirüs Normalleşme Rehberi kapsamda genel
olarak resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve
rehabilitasyon merkezlerinde sürdürülen 10-14 günlük vardiya düzenine, ikinci bir talimata kadar son verilmiş, olağan mesai sistemine geri dönülmüştür.
Ayrıca, tüm engelli ve bakım kuruluşları ile huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yalnızca sakinlerin aile bireyleri için kuruluşça uygun
görülen şekilde, sürede, kontrollü olarak ziyarete açılarak maske, mesafe ve
temizlik tedbirlerine devam kararı alınmıştır.
Pandeminin yaşlılarımız üzerindeki psikolojik etkileri, kendilerine veya sevdiklerine
enfeksiyonun bulaşma kaygısı ile birlikte virüse bağlı yaşantılarındaki belirsizlikler,
duygu olarak yıpranmalarını da beraberinde getirmektedir.
Genel Müdürlük olarak bakım ve korumamız altında bulunan engelli ve yaşlı bireylerin psikolojilerinin güçlendirilmesi ve iyilik halinin sürdürülebilmesi için Manevi
Destek Programı v.b. bir dizi çalışmalar yapılmaktadır.
COVID-19 tedbirleriyle ilgili olarak normalleşmeye geçtiğimiz şu günlerde; gerekli tedbirler alınmak kaydıyla 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sosyal
etkinlikler düzenlenmekte, 21-26 Mart Orman Haftasında doğayla iç-içe, öncelikli
olarak kuruluş bahçelerimize meyve fidanı dikilmesi, kuruluş bahçelerinin uygun olmaması halinde ise ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 21-26 Orman Haftasına denk gelen günlerde hatıra ormanı oluşturulması etkinlikleri de başlatılmıştır.
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ÇARŞAMBA
BAKAN SELÇUK,
HUZUREVLERİNDE
“DİJİTAL BAHAR”
PROJESİ TANITIM
TOPLANTISI’NA
KATILDI
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, HUZUREVLERİNDE
OLUŞTURULAN TEKNOLOJİ ODALARI ARACILIĞIYLA
YAŞLI VATANDAŞLARIN SEVDİKLERİYLE
BİR ARAYA GELMESİNE İMKÂN TANIYAN “DİJİTAL BAHAR”
PROJESİNİN TANITIM TOPLANTISINA KATILDI.
SELÇUK, bakanlık himayesinde Turkcell tarafından huzurevi sakinlerini teknoloji ile hayata daha güçlü bağlamak amacıyla başlatılan projenin Seyranbağları Huzurevinde düzenlenen tanıtım programında, huzurevi sakinleriyle
bir araya geldi.
Proje kapsamında huzurevinde oluşturulan Dijital Bahar teknoloji odasının
açılışını yapan Bakan SELÇUK, “Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah nice baharlara.”
dedi.
Teknoloji odasında yaşlılarla sohbet eden, incelemelerde bulunan SELÇUK,
huzurevi sakinleriyle dijital kitap okudu, dijital gözlük taktı, ardında da dijital
görüşme kabinine girdi.
Bakan SELÇUK, ayrıca teknoloji odasından İstanbul Maltepe Huzurevi ile dijital
görüşme gerçekleştirdi. Buradaki huzurevi sakinlerinin kendisini çok sevdiklerini ve özlediklerini belirtmesi üzerine Selçuk, gönüller bir olduğunda bir
şekilde buluşulabildiğini ve tekrar bu huzurevine ziyarette bulunacağını dile
getirdi.
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Teknoloji odasındaki incelemelerin ardından Bakan SELÇUK’a daha önce
huzurevlerine bulunduğu ziyaretlerden fotoğrafların yer aldığı dijital fotoğraf
albümü hediye edildi. Huzurevi sakinleri de SELÇUK’a Ayasofya Camisi’nin
maketini hediye olarak sundu.
İlk etapta İstanbul’daki Maltepe ve Ankara’daki Seyranbağları Huzurevlerinde
oluşturulan “Dijital Bahar” teknoloji odaları, huzurevi sakinlerine sevdikleriyle
bir araya gelme imkânını tanıyor.
Proje kapsamında teknoloji odalarında VR alanı da oluşturuldu. Huzurevi sakinleri bu alandaki VR gözlükleri sayesinde Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Sultanahmet Camii ve Kutsal Topraklar’ı bulundukları yerden ziyaret edebilecek.
Projeyle ayrıca dijital okuryazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve
cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinliklerin
de hayata geçirilmesi planlanıyor.
Toplantıda Bakan SELÇUK’a Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr.
Orhan KOÇ eşlik etti.

HUZUREVİ
SAKİNLERİ
TEKNOLOJİ
ODALARINDA
SEVDİKLERİYLE
HASRET
GİDERİYOR
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25 MART 2021
PERŞEMBE
18-24 MART
YAŞLILAR HAFTASI
KAPSAMINDA
İKİ SEMPOZYUM
VE BİR ÇALIŞTAY
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen, ‘Pandemi Döneminde Yaşlı Refahı ve Yaşlılara Yönelik Sosyal
Politikalar Sempozyumu’na katılan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Pandemi döneminde yaşlı refahına bütüncül bakış çerçevesinde, korona virüs salgını ile geçen bir yılda bakım kuruluşlarında neler
yapıldığını anlattı.
Engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlarda sabit vardiyalı sisteme geçildiğini, yaşlı ve engellilerin rapor süreleri uzatıldığını, temmuz ayından itibaren
engelli ve yaşlıların kaldığı kuruluşlarda yakın akraba ziyaretlerine izin verildiğini, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’deki huzurevlerine yönelik koruyucu ve
kapsayıcı önlemlerden övgü ile söz ettiğini belirtti.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’UN katıldığı ve
konuşma yaptığı bir diğer çevrimiçi toplantı, UNESCO Türkiye temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu’ oldu.
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Yuvarlak Masa oturum başkanlığı yaptığı ‘Yaşlanan İnsan
ve Toplum Sempozyumu’nda; dünyadaki ve Türkiye’deki yaşlanmaya dikkat
çekerek, bir stratejimizin olması gerektiğini, Afrika’nın yakın gelecekte dünyanın en geç nüfusuna sahip kıta olacağını, birçok Avrupa ülkesinin yaşlısına bakacak genç nüfus bulmakta zorlandığını ve bu nedenle yaşlıların kendi
kendilerine bakacakları projeler geliştirdiklerini söyledi.
Yaşlı bakımla ilgili mevzuatın yeniden düzenlendiğini ifade eden Uzm. Dr.
KOÇ; yaşlı bakım hizmetlerinde yerel yönetimlerin mutlaka bu sürece dahil
edilmelerinin öneminden söz etti.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Covid - 19 Sonrası Yaşlılık ve Yaşlanma Süreçlerinin Toplumsal ve Bireysel Değerlendirmesi Çalıştayı’na katılan
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, gelişmiş Batılı
ülkelerde nüfusun yaşlandığını, bu eğilimin devam etmesi durumunda yaşlılık
sorununun önemli boyutlara ulaşacağını, teknolojik ve sosyal gelişmelerle birlikte, doğum ve ölüm oranlarında meydana gelen azalmalar, beklenen yaşam
süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfus oranı ve sayısının dünyada ve Türkiye’de artış gösterdiğini, yaşlı bakım hizmetlerinin önem kazandığını, ülkemizin bu alanda birçok Avrupa ülkesinden daha ileri düzeyde hizmet verdiğini
anlattı.
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29 MART 2021
PAZARTESİ
BAKAN SELÇUK
“İŞİTME ENGELLİ
VATANDAŞLARA
TÜRK İŞARET DİLİ
DESTEĞİ VERİYORUZ”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Bakanlık olarak başlatacakları yeni uygulama ile Türk işaret dili tercümanlarının engelli
vatandaşlara bireysel olarak da hizmet vereceğini kaydetti.
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İletişimde işaret dilini tercih eden işitme engelli vatandaşların Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bireysel resmi işlemlerinde yardımcı
olması amacıyla Türk işaret dili tercümanı talep edebileceğini belirten Bakan
SELÇUK, “Engelli vatandaşlar Türk işaret dili tercümanı eşliğinde banka veya
noter gibi resmi dairelere giderek işlerini halledecek. Bu hizmetten yararlanabilmek için il müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak yeterli.” dedi.
Bakan SELÇUK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilan edilen Erişilebilirlik Yılında hayata geçen uygulamanın 32 pilot ilde başlatıldığını
kaydetti. SELÇUK, uygulamayı en kısa zamanda 81 ile yaygınlaştırılmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bakan SELÇUK, uygulamanın önemine işaret ederek
“Engellilerin iletişim engelini ortadan kaldırarak sosyal hayata karışmalarını
amaçlayan bu uygulama hem erişilebilirliğin artırılması, hem de işitme engelli
vatandaşların işlemlerini daha doğru ve hızlı yapmaları açısından önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“İşaret Dil Tercümanlık Hizmeti Kayıt Altına Alınacak”

ENGELLİ
VATANDAŞLAR
TÜRK İŞARET DİLİ
TERCÜMANI
EŞLİĞİNDE
BANKA VEYA
NOTER GİBİ
RESMİ DAİRELERE
GİDEREK
İŞLERİNİ
HALLEDECEK

Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt SELÇUK Türk İşaret Dili Tercümanlarının iş
yoğunluğunu belirlemek ve iş kalitesini artırmak amacıyla “Türk İşaret Dili İş
Takip Modülü”nün oluşturulduğunu da duyurdu.
Bakan SELÇUK, “Modülün oluşturulmasıyla işitme engelli vatandaşların kişisel talepleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri sistem üzerinden takip
edilecek ve oluşması muhtemel iletişim sorunları ve karışıklıklar ortada kalkacak.” değerlendirmesinde bulundu.
SELÇUK, “Aile Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılan modül günlük olarak tercümanlar ve ilgili birim tarafından doldurulacak. Modül hem işlerin takibini sağlayacak hem de uzman personel üzerindeki iş yoğunluğunu hem de hizmet
verilen alanların çeşitliliği ortaya koyacak.” dedi.
Bakan SELÇUK, modül üzerindeki verilerden elde edilecek istatistiklerle Türk
İşaret Dili tercümanı atamalarına da yön verileceğine dikkat çekti.
Bütün test çalışmaları Bakanlık Merkez binasında yapılan modül, çevirimiçi
bir tanıtım toplantısı ile il müdürlüklerine ve Türk işaret dili tercümanlarına
tanıtıldı.
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29 MART 2021
PAZARTESİ
KIRGIZISTAN
BATKEN DEVLET
ÜNİVERSİTESİNDEN
BİR HEYET
ENGELLİ VE YAŞLI
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRÜ
UZM. DR.
ORHAN KOÇ’U
ZİYARET ETTİ
Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek GIYAZOV başkanlığında,
Dış İlişkiler ve Hukuki Destekten sorumlu Rektör Yardımcısı Gulamidin ARTYKBAEV, Yatırım ve Dijitalleşmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Ainagul MURZAEVA, Ekonomi ve Finanstan Sorumlu Rektör Yardımcısı Musa USONOV, “ABİYİR”
İnsani Yardımlaşma Derneği Başkanı, Arrohman Camii İmamı, Kırgız dili edebiyatı öğretmeni Mahamat ABDIKULOV, Zhenishbek ELBOLDUEV, Zikrullah
MUHAMMED’den oluşan Kırgız heyeti, temaslarda bulunmak, engelli ve yaşlı
bakım konularında Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak amaçlı Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.
Kırgız heyete, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ
tarafından bakanlık birimleri ve genel müdürlüğümüz çalışmaları hakkında
bilgi verildi.
Kırgız heyeti Başkanı Prof. Dr. Aidarbek GIYAZOV, üniversite ve çalışmaları
hakkında bilgi aktardı. Tarafların işbirliği çalışmalarının erişilebilirlik alanında
derinleştirilmesi konusunda fikir birliğine varmasının ardından toplantı sonlandırılmıştır.
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30 MART 2021
SALI
ENGELLİ HAKLARI
ULUSAL EYLEM
PLANI HAZIRLIK
ÇALIŞTAYLARI
KAPSAMINDA
“ERİŞİLEBİLİRLİK:
ULAŞIM” BAŞLIKLI
TOPLANTI
DÜZENLENDİ
ENGELLİ HAKLARI ULUSAL EYLEM PLANI
HAZIRLIK ÇALIŞTAYLARI KAPSAMINDA,
HAZIRLIK ÇALIŞTAYLARININ SEKİZİNCİSİ
‘ERİŞİLEBİLİRLİK: ULAŞIM’ BAŞLIĞIYLA
29 MART 2021 PAZARTESİ GÜNÜ,
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLGİLİ
SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan yararlanabilmelerini temin etmek açısından devletin topyekûn yaklaşımını gösteren ortak bir yol haritası olacak vizyon belgesi
ve eylem planının hazırlanması çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen hazırlık çalıştaylarının sekizincisi ‘Erişilebilirlik: Ulaşım’ başlığıyla
29 Mart 2021 Pazartesi günü, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çalıştayın açılış konuşmasını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan
KOÇ gerçekleştirdi. Erişilebilirliğin ülkemizde giderek gelişen bir alan olduğunu belirten KOÇ, erişilebilir ilkesinin, ulaşım araçlarının üretim aşamasından
itibaren esas alınması gerektiğinin altını çizdi. KOÇ, günümüz itibariyle verilen
1574 Erişilebilirlik Belgesi’nin 32’sinin raylı ulaşım sistemlerine ve 27’sinin havalimanlarına ait olduğunu kaydetti. Erişilebilir ulaşım alanında, tüm ulaşım
araçlarının %100 erişilebilir olmasının temel hedef olduğunu ifade eden KOÇ,
bu çalıştayın söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için tüm tarafları bir araya
getirmesi açısından önemine vurgu yaparak ulaşım alanındaki tüm tarafları,
2020 Erişilebilirlik Yılı faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen ERDEM üzerinden öz değerlendirmeye davet etti.
KOÇ, 2020 yılının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesine istinaden 22 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Erişilebilirlik Ödül Töreni’nin de erişilebilirlik alanında gerek ilgili taraflarda
gerekse de kamuoyunda önemli bir farkındalık yarattığının altını çizdi. Toplumda gittikçe büyüyen bu farkındalıkla; üretimde ve tasarımda erişilebilirli-
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Çevrim içi
olarak
gerçekleştirilen
çalıştaya
85 kişi
katıldı.

ği önceleyerek engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylerle birlikte hayatın
her alanına eşit ve tam katılabilmelerinin mümkün olduğuna işaret eden KOÇ,
‘engelsiz yaşam için hepimiz buradayız, herkes buradayım derse erişilebilirlik
sorunu kalmaz’ diyerek konuşmasına son verdi.
Toplantıya katılan 25. ve 26. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur KARABURUN konuşmasında engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Farkındalığın artırılmasının önemine işaret eden KARABURUN, bu anlamda Türk İşaret Dili Tercümanının yeterli olmadığını ve sayılarının artırılması gerektiğine
işaret etti. Karaburun erişilebilirlik ödüllerine olan yoğun katılımı hatırlatarak
sunulan projelerin çok değerli olduğunu ve değerlendirilmesinin öneminin
altını çizdi.
Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Dr. Deniz Çağlayan GÜMÜŞ de, erişilebilirliğin
önemi ve yasal zemini ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları ile bu komisyonların denetimleri neticesinde verilen Erişilebilirlik Belgesi ile ilgili merak edilenler masaya yatırıldı, farklı ulaşım yollarında sağlanabilecek erişilebilir yöntemler ele alındı. Erişilebilirlik zinciri oluşturulmasının aciliyetiin ortaya konduğu
toplantıda 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında uygulamaya koyulan ve ilgili
taraflara kendi öz erişilebilirlik değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlayan
ERDEM (Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü) de tekrar gündeme geldi.
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01 NİSAN 2021
PERŞEMBE
KAMUDA
TÜRK İŞARET DİLİ
HİZMETİ ALMAK
İSTEYENLER
E-DEVLET
ÜZERİNDEN
BAŞVURU
YAPABİLECEK

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ
UZM. DR. ORHAN KOÇ, 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNÜ
KANAL 5’TE YEKPA AHMED’İN SUNDUĞU
MERKEZ ANKARA PROGRAMINA KATILDI.
Merkez Ankara Programı sunucusu Yekpa Ahmet’in sorularını cevaplandıran
Uzm. Dr. Orhan KOÇ; dünyada ve ülkemizde engellilik konusunda önemli gelişmelerin gerçekleştiğini belirleterek, 2005 yılında Engelli Hakları ile ilgili
1500 maddeden oluşan Kanun çıkarıldığını, ilave mevzuatlarla hak temelli
hizmetlerin yaygınlaştığını ifade etti.
Sağlık Bakanlığından rapor alan her engelli bireye ait bilgilerin Ulusal Engelli
Veri Tabanına düştüğünü söyleyen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, online kayıtlara göre ülkemizde 2,5 milyon doğuştan veya
sonradan edinilmiş yeti kaybına uğramış engelli birey oranının %8 olduğunu,
288 bin civarında işitme engelli bireyin bulunduğunu belirterek, ‘Yeni Doğan’
ünitelerinde çok ciddi çalışmaların yapıldığını, tarama ve teşhis testleri kapsamında uygulanan işitsel tarama programı sayesinde işitme refleksi varlığı
veya yokluğunun tespit edilebildiğini, erken tanılama ve erken tedavi ile işitme
engelli bireylerde oluşabilecek olumsuzlukların önünün alınabildiğini anlattı.

UZM. DR. ORHAN KOÇ: TÜM KURUMLARDA
TÜRK İŞARET DİLİ TERCÜMANLARININ SAYISI ARTIRILIYOR.
Uzm. Dr. Orhan KOÇ; tüm kurumlarda Türk İşaret Dili tercümanlarının sayısının
artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi TÖMER işbirliğinde Türk İşaret Dili Yeterlilik
Sınavı düzenlendiğini, Yeterlilik Belgesi almış olan tercüman adaylarının kamuda istihdam edileceğini, ihtiyaç duyan işitme engelli bireylere başvuruda
bulunmaları halinde, kamuda ücretsiz Türk İşaret Dili çevirmenliği hizmeti verileceğini, başvuruların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile her
ilde bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılabileceğini belirtti. Ayrıca engelli bireylerin Aile Bilgi Sisteminde oluşan kayıtlara göre birebir veya telefon
üzerinden görüntülü hizmet alabileceklerini sözlerine ekledi.

TÜRK İŞARET DİLİ HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEK
Kamuda işitme engelli bireylerin sıklıkla karşılaştıkları erişim ve iletişim sorununa
hak temelli yaklaştıkları ifade eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ, sağlık kurumlarında veya
Adliyede, mahkemelerde işitme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara çözüm
odaklı baktıklarını, bu amaçla hızlı çözüm üretebilecek alternatif arayışlar üzerinde yoğunlaştıklarını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
SELÇUK’un talimatları doğrultusunda Türk İşaret Dili hizmeti almak isteyen engelli
bireylerin E Devlet üzerinde başvuru yapabilmeleri için, çalıştıklarını ifade etti.
İşitme engelli bireylerin bilgiye erşimlerin en temel hakları olduğuna işaret eden
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, bu konudaki duyarlılıkları nedeni ile Sağlık Bakanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na teşekkür etti. Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, “Erişilebilirlik herkes içindir”
diyerek konuşmasını tamamladı. Program Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türk İşaret Dili tercümanı Uzm. Odyolog Oya Tanyeri tarafından Türk İşaret
Diline çevrildi.
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06 NİSAN 2021
SALI
TÜRKİYE’DE
BİR İLK
İŞKUR
ARACILIĞI İLE
GÖRME ENGELLİLER
İÇİN FİLOGRAFİ
KURSU AÇILDI

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI,
‘HAYALLER ENGELSİZDİR’ SLOGANIYLA
ENGELLİ VATANDAŞLARIN İSTİHDAMINI
KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR.
Bu doğrultuda İŞKUR ile Körleri Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğinde
Türkiye’de ilk defa görme engellilere yönelik filografi kursu açıldı. Mesleki Eğitim
ve Rehabilitasyon Kursu kapsamında eğitim alan görme engelli vatandaşlarımız,
bir yandan el becerilerini geliştiriyor bir yandan da hafızalarını güçlendiriyor. Kurs,
ayrıca görme engelli vatandaşlarımıza ise yeni bir gelir kapısı olacak.
Körleri Kalkındırma Gaziantep Derneği Şube Başkanı Melda Dai, verilen bu destek
ile İŞKUR’un değerli bir iş yaptığını belirterek, pandemi döneminde engelli vatandaşlarımızın istihdamını kolaylaştırmak için böyle bir kurs açmayı tercih ettiklerini
söyledi.
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07 NİSAN 2021
ÇARŞAMBA
YAŞLANMA
AÇIK UÇLU ÇALIŞMA
GRUBUNUN
11. OTURUMU
BU YIL DİJİTAL
ORTAMDA
GERÇEKLEŞTİ

BAKANLIĞIMIZIN İLK DEFA 2018 YILINDA
ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİĞİ “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
YAŞLANMA AÇIK UÇLU ÇALIŞMA GRUBU” ETKİNLİKLERİ
COVİD-19 SEBEBİYLE 29 MART-1 NİSAN 2021 TARİHLERİ
ARASINDA ÇOĞUNLUKLA DİJİTAL ORTAMDA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 2010 tarihinde 65/182 sayılı kararı ile oluşturulan Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu; yaşlılara yönelik
mevcut uluslararası insan hakları çerçevesini değerlendirmek, bu çerçeve
kapsamında olası boşlukları tespit ederek, bunların en iyi şekilde nasıl ele alınacağını, bunlara yönelik uygun araç ve önlemleri göz önünde bulundurarak
belirlemek amacını taşıyor. Engel ve Yaşlı Hİzmetleri Genel Müdürlüğümüzce
dijital ortamda takip edilen etkinliğin “Covid-19 ve Yaşlı Bireyler Üzerine Üst
Düzey Panel” başlıklı oturumuna katılım sağlayan Türk Heyetinden Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı
Burcu AYHAN EKENCİ, Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizde yaşlılara yönelik alınan tedbirleri ve sunulan hizmetleri aktardı.
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Bakanlığımızın ilk defa 2018 yılında ülkemizi temsil ettiği “Yaşlanma Açık Uçlu
Çalışma Grubu” etkinlikleri bu yıl, Covid-19 sebebiyle 29 Mart-1 Nisan 2021
tarihleri arasında çoğunlukla dijital ortamda gerçekleşti. Dünyanın tüm bölgelerinden BM’ye üye devletlerin, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılım sağladığı Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu’nun 11.
Oturumu etkinlikleri “Çalışma ve İşgücü Piyasasına Erişim Hakkı” ve “Adalete
Erişim” temaları kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında; “Covid-19
ve Yaşlı Bireyler Üzerine Üst Düzey Panel”, “10. Oturum Odak Alanları Devamı
Olarak Normatif Girdiler Üzerine Tartışma”, “Çalışma ve İşgücü Piyasasına Erişim Hakkı” ve “Adalete Erişim” başlıklarında dört panel düzenlendi.
Çalışma Grubu’nun 11. Oturumunun birinci gününde gerçekleşen Genel Oturumda aktarılmak üzere Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan, yaşlı bireylerin
insan hakları ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve gelişmeleri içeren Ulusal Beyanımız, bu yıl etkinliğin dijital ortamda gerçekleştirilmesi nedeniyle
BM’ye iletildi.

Çalışma Grubu’nun
Kapanış oturumu
1 Nisan
Perşembe günü
gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzce dijital ortamda takip edilen etkinliğin “Covid-19 ve
Yaşlı Bireyler Üzerine Üst Düzey Panel” başlıklı oturumuna katılım sağlayan
Türk Heyetinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Uzmanı Burcu AYHAN EKENCİ, Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizde yaşlılara yönelik alınan tedbirleri ve sunulan hizmetleri aktardı.
Özellikle küresel nüfusu ciddi şekilde etkileyen Covid-19 pandemi sürecinde,
yaşlılara sunulan hizmetlerin “evrensel insan hakları yaklaşımı” ile sunulmaya
devam edildiğini vurgulayan EKENCİ; huzurevlerinde bakım hizmeti alan yaşlı
bireyler için alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgi vererek, yaşlılara ilişkin alınan özel tedbirlerden “sosyal izolasyon bakım kuruluşları”nın iyi bir uygulama
örneği olduğunu ve bu sayede pandeminin huzurevlerimizde büyük ölçüde
kontrol altına alınabildiğini belirtti. Ayrıca, sağlıkla ilgili sorunların ötesinde,
pandeminin dünyanın dört bir yanındaki yaşlıları daha büyük bir yoksulluk,
ayrımcılık ve izolasyon riskiyle karşı karşıya bıraktığının altını çizen EKENCİ,
pandeminin zorluklarının ve toplumlar üzerindeki etkilerinin daha iyi aşılması
için uluslararası iş birliği ve bilgi alışverişinin önemine dikkat çekerek konuşmasını tamamladı.

e-Bülten Mart • Nisan 2021-2
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

34

09 NİSAN 2021
CUMA
UZM. DR.
ORHAN KOÇ
‘YAŞLI REFAHI VE
YAŞLILARA YÖNELİK
SOSYAL
POLİTİKALAR’DA
ÖNCE İNSAN
YAKLAŞIMINI
ANLATTI

07.04. 2021 günü Saat 10:00’da Diyanet TV’de Demet KÖSEOĞLU’nun sunduğu
‘Yeni Güne Merhaba’ programında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan KOÇ ile ‘Yaşlı Refahı ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar’ konuşuldu.
Uzm. Dr. Orhan KOÇ; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
2020 yılını “Erişilebilirlik Yılı” ilan etmesi ile engellilere yönelik farkındalık ve
onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaların hız kazandığını, bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın engelli
vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları
desteklemek amacıyla düzenlediği “Erişilebilirlik Ödülleri” yarışmasının yoğun ilgi ile karşılandığını, gelenekselleşen ‘Erişilebilirlik Ödülleri’nin Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde
gerçekleştirildiğini, proje ödüllerine 1075 katılım olduğunu ve dokuz ayrı kategoride Erişilebilirlik Ödüllerinin dağıtıldığını bu kapsamda özellikle işitme
engelli bireylerin dini bilgilere erişiminde Türk İşaret Dili tercümanlarını istihdam etmesinde dolayı Diyanet TV’nin de ödüle layık görüldüğünü belirtti.
Pandemi döneminde dünyadaki ve Türkiye’deki yaşlanmaya dikkat çeken
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, dini öğretilerimiz ve milli değerlerimizin yaşlılara saygı hususunda toplumumuzda diğer ülkelere göre farkındalık yaratan bir bakış
açısı oluşturduğunu, yaşlı bireylerin rahat ve konforlarının sağlanması boyutunda sosyal hizmetler ile bütünleşik bakım modeli uygulandıklarını ifade etti.
Uzm. Dr. Orhan KOÇ; pandemi sürecinde yurtdışında birçok ülke kuruluşlarında yaşlıların ölüme terkedildiğini, bizde ise tam tersi durum yaşandığını, yaşlılarımız ve engellilerimizin gerek aileleri gerek kurum bakım personellerimiz
tarafından hep baş tacı edildiğini söyledi.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün bu çalışmaları diğer ülkelere örnek olarak gösterdiğine dikkat çeken Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,
batıda yaşlı triajı diye bir konunun olduğunu, hasta ve yaralıların yaşamlarını
tehdit eden yaralanmalarına ve beklenen yarara göre sıralanması anlamına
gelen triajı tercih eden batılı ülkelerin maalesef sağlık tedbirleri konusunda
gençleri öncelediklerinden, yaşlıları ötelediklerinden esefle söz etti.
Yaşam süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfus oranı ve sayısının dünyada ve
Türkiye’de artış gösterdiğini, yaşlı bakım hizmetlerinin önem kazandığını, ülkemizin bu alanda birçok Avrupa ülkesinden daha ileri düzeyde hizmet verdiğini anlattı. Türkiye’de nüfusun giderek yaşlandığının altını çizen KOÇ, bu
nedenle yaşlılara yönelik önemli programlar geliştirdiklerini dile getirdi.
Sağlık ve Kamu Hizmetlerine erişimde yaşlıları öncelediklerini, Türkiye’de 8
milyon yaşlıdan kurumsal bakım hizmeti alan yaşlı sayısının 27 bin olduğunu, güçlü aile yapımız sayesinde yaşlı bireylerin toplum içinde ailesi birlikte
yaşadığını ve yaşlandığını, pandemi sürecinde teşkil edilen Vefa Sosyal Destek Gruplarının toplumdaki dayanışma ruhunu en güzel şekilde temsil ettiğini,
İslam Medeniyeti coğrafyasının kodlarının ruhlarımıza kazındığını söyleyen
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, yaşlısı ile gönül bağı kuran bir millet olduğumuzu vurguladı.
Engelli bireylere korunma, bakım, iyileştirme, danışmanlık hizmetlerinin verildiğini, engelli bireylere fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve
ekonomik yararlılık alanlarında başarabilecekleri en üst düzeyde yetenekler
kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli
olabilmesi ve toplum ile bütünleşebilmeleri için iyileştirme programlarının uygulandığını söyledi.
Yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psikososyal bakıma ihtiyacı
olan yaşlıların yaşadıkları mekânlarda gerekli bakımları gerçekleştirilerek,
yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı’nın önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Orhan KOÇ, evde bakım yardımından
535 bin ailenin faydalandığı bir sistem geliştirildiğini, bu çerçevede önce 7
olan Gündüz Bakım Merkezlerinin iki yıl gibi kısa bir sürede sayısının 127’ye
ulaştığını ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt
SELÇUK’un talimatları doğrultusunda 10 ilde sadece otizmli bireylere hizmet
verecek şekilde Sosyal Hizmet Merkezlerinin projelendirildiğini ayrıca engelsiz yaşam merkezlerinin faaliyete geçirildiğini ifade etti.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, hiç bir engellinin kurum bakımı için sıra beklemediğini, engelli ve yaşlıların sağlık ve kamu
hizmetlerine erişimlerinin en doğal hakları olduğunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında
gerçekleştirilen protokol kapsamında engelli ve yaşlılara yönelik manevi bakım konusunda epey yol alındığını, önce insan diyen bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
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CUMA
ENGELLİ VE YAŞLI
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E-BÜLTEN
OCAK/ŞUBAT 2021–1
SAYISI YAYINLANDI
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ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRÜ UZM. DR. ORHAN KOÇ’UN
ÖNSÖZÜ İLE YAYINLANAN
E-BÜLTEN 11. SAYISINA ULAŞTI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü E Bülten’in de “Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşlarında Görevli Sağlık ve Bakım Personeline Yönelik Online
Eğitim Programları, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Farkındalık
Toplantısı, Erişilebilirlik Yılında İşaret Dili Uygulamaları Yaygınlaştırıldı, Engelli
ve Yaşlı Bakım Kuruluşlarımızda Kovıd-19 Aşı Uygulaması Başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Teşrifleri İle Sosyal Atama Törenimizi Gerçekleştirdik, Millî
Eğitime 500 Engelli Öğretmen Ataması, Huzurevi Sakinlerine Yönelik Manevi
Destek Programı, Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşları Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitim Programı, Huzurevi Sakinleri Salgın Sürecini Etkinliklere Katılarak
Geçiriyor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale” Konusu, Engelli ve Yaşlı Bakım Kuruluşlarımızda İkinci Doz Aşı Uygulaması, Belediyeler İçin “Erişilebilirlik Atölyeleri Kaldırımlar”
Konulu Atölye Çalışmaları, Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (Tıdyes) Bakanlık
Koordinasyonunda “Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri
Toplantısı ” başlıklı haberler yer alıyor.
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CUMA
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN
ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN 65 BİN TL TUTARINDAKİ
ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARININ
16 NİSAN CUMA GÜNÜ SONA ERECEĞİNİ DUYURDU
Proje başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan
SELÇUK, “Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilerimize kolaylık sağlıyoruz. Ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşlarımız son
güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir” dedi.
Proje kapsamında daha fazla engelli vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Bakan SELÇUK, “Engelli Hibe desteğimizde yeni bir dönemi başlattık.
Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz.
Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz
ki; hayaller engelsizdir” diye konuştu.
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19 NİSAN 2021
PAZARTESİ
YAGEP İLE
YAŞLILARA YÖNELİK
HİZMETLER
GELİŞTİRİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dünyada ortalama yüzde 9 olan,
ülkemizde ise yüzde 9,5’a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarının
karşılamak amacıyla “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” (YAGEP) hazırladı.
Projenin amacı, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin
çalışmaları geliştirmek ve desteklemek… Yaşlı nüfus oranının 2023’te yüzde
10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde
22,6, 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülürken yaşlılara yönelik hizmetlerin de çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gayesiyle bu proje geliştirildi.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BÜTÜNLEŞİK
YAŞLI BAKIM MODELİ OLUŞTURULUYOR
Ortalama ömrün uzaması ve yaşlı sayısındaki artış nedeniyle uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması
nedeniyle mevcut modeller çeşitlendirilecek. Bu doğrultuda yaşlıların aileleri
ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilecek. “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Projesi” yaşlılara yönelik özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin iyileştirilmesi için bir model oluşturarak merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırmak yoluyla aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor. Bu hedefe
yönelik olarak evde sosyal hizmet ve gündüz yaşlı yaşam merkezlerinin niteliği, kapasitesi ve yaygınlığı da artırılacak.
Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, yaşlı bakımı hizmetleri alanında çalışan personel ve STK’lar ile
yaşlılar ve aileleri yer alıyor.
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Proje uygulama merkezi Ankara olup proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği
pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler
gibi kriterler çerçevesinde Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla,
Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise
faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak.

YAŞLILARA YÖNELİK 10 ADET GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİNE
SERVİS VE MALZEME DESTEĞİ SAĞLANACAK
Proje kapsamında yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezine servis aracı ve
malzeme desteği sağlanması, Türkiye’ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Yaşlı Bakım
Modeli geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel
eğitimleri düzenlenmesi, ülke çalışma ziyaretleri yapılması, yaşlı bakım ekonomisi araştırması yapılması, raporlar hazırlanması ve yaşlı bakım hizmetleri
konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması
da öngörülüyor.

YAŞLILAR İÇİN GÜNDÜZ VE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 2022 YILI BAŞLARINDA
UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK
AB ve ülkemiz tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan Yaşlılar için Gündüz
ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin operasyonel anlaşmanın yakın zamanda imzalanarak, teknik hazırlıkların tamamlanmasının
ardından 2022 yılı başlarında uygulamaya geçmesi hedefleniyor.
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20 NİSAN 2021
SALI
BAKAN SELÇUK:
“SÜRELİ ENGELLİ
RAPORLARI
1 EYLÜL 2021
TARİHİNE KADAR
GEÇERLİ
SAYILACAK”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
SELÇUK, süreli engelli raporları olan vatandaşların evde
bakım yardımı ile engelli aylıklarından faydalanma süresinin
KOVID-19 tedbirleri kapsamında uzatıldığını açıkladı. Bakan
SELÇUK, “Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021 tarihine kadar
geçerli sayılacak” dedi.
SELÇUK, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan
önlemlerin devam ettiğini vurgulayarak, “Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlanan engellilerimizin süreli engelli sağlık kurulu raporlarını
rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerekiyor.
Ancak artan KOVID-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk
nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması
için süresi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli
engelli raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan vatandaşlar, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarını 1 Eylül 2021 tarihine kadar alabilmeye devam
edecekler” ifadelerini kullandı.
SELÇUK, yaklaşık 535 bin evde bakım yardımı alan ile yaklaşık 800 bin engelli aylığı alanların mağduriyet yaşamamaları için Eylül ayına kadar raporlarını
yenilemeleri gerekliliğinin altını çizdi.

