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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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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehirlerin erişilebilirlik standartlarına uygunluğunu artırmak amacıyla 4 coğrafi bölgedeki 19 büyükşehir ilindeki Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri ile “ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYELERİ:
Kaldırımlar” konulu atölye çalışmasını tamamladı.
Aile 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,
sahadaki sorunlara çözüm bulması ve yeni projelerin erişilebilir olarak şekillendirilmesi hedefleniyor.
23 Şubat 2021’de Akdeniz Bölgesindeki büyükşehir iller ile başlanan atölyelere, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesindeki büyükşehir iller
ile devam edildi. Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Adana, Antalya, İzmir, Muğla,
Aydın, Manisa, Denizli, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya,
Eskişehir, Konya, Kayseri ve Ankara illerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri
ile çevrimiçi olarak 19 atölye gerçekleştirildi. Atölyelere belediyelerin Fen İşleri
birimlerinde görev yapan, kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan mimar,
mühendis ve teknikerler ile yöneticileri ve belediyelerin engelli hizmetleri ile
ilgili birimlerinden 496 kişi katılım sağladı.
Yeni kaldırım inşa edecek veya tadilat yapacak olan belediyelerin ihale, projelendirme, inşaat ve kontrolörlük süreçlerinde erişilebilir kaldırımları hayata
geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen atölyelerde, Bakanlık erişilebilirlik teknik ekibi tarafından erişilebilir kaldırımın özellikleri ve standartları
ile ilgili bilgilendirme yapılmış, ayrıca örnek projeler üzerinde belediyelerle
değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim kapsamında ayrıca, katılımcılar tarafından uygulamada sorun yaşanan ve bilgi ihtiyacı duyulan teknik konularla ilgili
yöneltilen sorulara ilişkin açıklamalar yapıldı.
Kaldırımlar için Erişilebilirlik Atölyelerinin Mayıs ayında Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin büyükşehir illerinin belediyeleri ile
sürdürülerek tamamlanması planlanıyor.
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11 MAYIS 2021
SALI
AİLE VE SOSYAL
HİZMETLER
BAKANLIĞI
10-16 MAYIS
ENGELLİLER HAFTASI
NEDENİYLE
10 MAYIS 2021
TARİHİNDE
ÇEVRİM İÇİ
“ENGELSİZ STK
BULUŞMASI”
TOPLANTISI
DÜZENLEDİ

BAKANLIK TARİHİNDE
İLK STK BULUŞMASI
Çevrim içi, görüntülü olarak yapılan toplantı tanışma ve interaktif düzeyde bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleşti. Bu toplantı, yeni kurulan Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının ilk STK buluşması olarak kayıtlara geçti.
Bütün engel gruplarını temsil eden Konfederasyon ve Federasyon başkanları
ile engellilik alanında faaliyet gösteren Dernek ve Vakıf Başkanlarını katıldı.
STK buluşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK ile Bakanlığın
hizmetleri, engellilik alanında yapılabilecek çalışmalar ve alanda karşılaşılan
sorunlar, çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantı oldukça verimli geçti.

10- 16 Mayıs
Engelliler Haftası
kapsamında
10 Mayıs 2021
tarihinde Aile ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün
düzenlediği
“Engelsiz STK
Buluşması”nda
Bakan Derya
YANIK, engellilik
alanında ülke
çapında faaliyetleri
bulunan
sivil toplum
temsilcilerinin
başkanları ile bir
araya geldi.

“ENGELSİZ STK BULUŞMASI” toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya YANIK, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirdikleri hizmetleri
ve sosyal hizmetlerdeki tarihi dönüşümü tafsilatlı şekilde anlattı.
Bakan YANIK, aile odaklı hizmet anlayışı kapsamında engelli bireylerin aileleri
ve sosyal çevreleri ile mutlu ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için Bütünleşik
Bakım Modeli çerçevesinde hizmetlerini hayata geçirdiklerini ifade etti.
Bakan YANIK, ilk defa 2007 yılında başlattıkları evde bakım uygulamasından
bu gün itibari ile 535 bin engelli vatandaşımızın hizmet aldığını açıkladı.
Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezleri ile adanmış hayatların omuzlarındaki
yükü bir nebze olsun hafifletmeyi hedeflediklerini, bu gün itibariyle 127 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezinin hizmet verdiğini belirtti.
Bu merkezlerde gün içinde engelli bireyler ve ailelerine iş uğraşı terapisinden
sanat terapiye, tarımsal terapiden spora kadar bir çok alanda faaliyet yaptıklarını anlatan Bakan YANIK ayrıca gündüz yaşam merkezlerin sayısını ve yaygınlığını daha da artıracaklarının müjdesini verdi.
Kurumsal bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ise, Engelsiz Yaşam Merkezlerinde insan onuruna yaraşır bir hizmet sunulduğunu söyledi.
Bakanı Derya YANIK, bu tür istişare toplantılarını sık sık yapacaklarını ve sivil
toplum kuruluşlarından gelen geri bildirimleri önemsediklerini ifade ederek;
“Hayata dokunan adımları birlikte inşa edeceğiz.” dedi.
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11 MAYIS 2021
SALI
AİLE VE SOSYAL
HİZMETLER
BAKANLIĞI
10-16 MAYIS
ENGELLİLER HAFTASI
NEDENİYLE
10 MAYIS 2021
TARİHİNDE
ÇEVRİM İÇİ
“ENGELSİZ
BULUŞMASI”
TOPLANTISI
DÜZENLEDİ

10- 16 Mayıs Engelliler Haftası Nedeniyle 10 Mayıs 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Engelsiz Buluşma” toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya YANIK, alanında başarılarıyla temayüz etmiş sporcu, sanatçı, müzisyen,
girişimci engellilerle ülke çapında faaliyetleri bulunan sivil toplum temsilcilerinin başkanları ile bir araya geldi.
Tanışma ve interaktif düzeyde bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştirilen çevrimiçi, görüntülü olarak yapılan toplantı, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının ilk engelsiz buluşması olarak kayıtlara geçti.
Alanında başarılarıyla adını ülkemizde ve dünyada duyurmuş özel gereksinimli sporcu, sanatçı, müzisyen, bireyler ile gerçekleştirilen bu toplantıda Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK özel gereksinimli bireylerle sıcak bir
sohbet ortamında tanıştılar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gerçekleştirmiş olduğu bu ilk engelsiz
buluşmada özel gereksinimli girişimci, sporcu, sanatçı, müzisyen ve ressamlar elde ettikleri başarılar ve bundan sonraki hedeflerini Bakan YANIK ile paylaştılar.
Özel gereksinimli bireylerin elde ettikleri bu başarılar, Bakan Derya YANIK tarafından övgü ve takdirle karşılandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
YANIK, aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal önyargılar
olduğunun altını çizerek, “Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak köklü ve kapsamlı bir
değişim sürecini gerçekleştiriyoruz.
Engelli vatandaşlarımız ise, yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci
daha da hızlandırıyor. Hep beraber önyargılara karşı mücadele ederek Engelsiz Türkiye’yi inşa edeceğimize inanıyorum” dedi.
Aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal önyargılar olduğunun altını çizen Bakan YANIK, “Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki
çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak köklü ve kapsamlı
bir değişim sürecini gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız ise, yaptıkları
çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci daha da hızlandırıyor. Hep beraber önyargılara karşı mücadele ederek Engelsiz Türkiye’yi inşa edeceğimize inanıyorum. Türkiye olarak inşallah yeni başarı hikâyelerini hep birlikte yazacağız”
şeklinde konuştu.

Engelli sporculardan Milli Halterci Döndü YEŞİLYURT, Milli Bilek Güreşçi Fatih KAMUZ, Milli Atlet
Havva ELMALI ve Milli Yüzücü Sümeyye BOYACI,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK’a
olimpiyatlarda yeni başarı, rekor ve altın madalyaların sözünü verdiler.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK, özel
gereksinimli bireyler ile bu tür toplantıları sık sık
yapacaklarını ve onların başarılarını önemsediklerini ve desteklediklerini ifade ederek; “Başarının
önünde hiçbir engel duramaz.” dedi.
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25 MAYIS 2021
SALI
ENGELLİ
HİZMETLERİNDE
ÖNE ÇIKAN
HİZMET MODELİ:
GÜNDÜZ YAŞAM
MERKEZLERİ
TOPLANTISI
YAPILDI

Uzm. Dr. Orhan KOÇ başkanlığında ilgili il müdür yardımcıları, müstakil gündüz bakım merkezleri müdürleri ve bünyesinde gündüz bakım hizmeti veren
tüm engelli bakım kuruluş müdürlerine yönelik çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ toplantıda; Gündüz Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması ve iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi hususları ile bütünleşik sosyal hizmet uygulamaları kapsamında
koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında, farklı sektörlerde hizmetlerden
yararlanan engelli bireylerin “hak temelli yaklaşım” esasına göre hizmetlere
erişilebilirliğinin önemini ifade etti.
Ayrıca son dönemde önemi bir kez daha ortaya çıkan Gündüz Yaşam Merkezlerinin yönetmelik ve rehabilitasyon içerik programlarının hazır hale geldiği,
uygulamada ise kurumlar arası işbirliği çalışmaları ile özellikle üniversiteler,
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkısı ile yeni projelerin hayata geçirilebileceğini belirtti.
Çevrimiçi toplantıda özellikle büyükşehir statüsündeki illerin nüfus büyüklüğü
en yüksek ilçelerinde bir Gündüz Yaşam Merkezinin açılması hedefi ortaya
konuldu. Hizmetlerin yaygınlaştırılmasında Sağlık Bakanlığı uhdesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ve Kalkınma Ajansları ile paydaş
projelerin “iyi uygulama örneği” olarak yaygınlaştırılabileceği değerlendirildi. Bu çerçevede kuruluşlarda üretilen ürünlerin, Bakanlığımız ve PTT Genel
Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde PTT AVM üzerinde satışına
yönelik çalışmalar paylaşıldı.
Toplantıda, illerden katılımcıların sorularının da cevaplanmasının ardından,
Gündüz Yaşam Merkezlerinin yalnızca engelli bireylere yönelik sanat terapi
uygulamaları ve sportif faaliyetler ile engelli aileleri arasında danışma, rehberlik ve üretime katılım çalışmaları ile sınırlı kalmayıp toplumun tüm kesimlerine
tanıtım faaliyetlerinin de uygulamadaki önemliliği vurgulandı.
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30 MAYIS 2021
PAZAR
YAŞLI DESTEK
PROGRAMI (YADES)
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ
PROJE SAHA
UYGULAMALARINI
TANITIM VE
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
28.05.2021
TARİHİNDE
ÇEVRIM İÇİ
OLARAK
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Maderatörlüğünü genel müdür yardımcısı Coşkun GÜRBOĞA’nın yaptığı, paydaş büyükşehir belediyelerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un açılış konuşmasıyla başladı.
Genel Müdürümüz Uzm. Dr. Orhan KOÇ konuşmalarında, yaşlı bireylerin en
mutlu ve huzurlu olduğu yerin aile ortamını olduğunu belirtti. Kurum bakımından ziyade gündüzlü hizmetlerin yaygınlaştırılacağını ifade ederek, belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamında önemli sorumluluklar taşıdığını,
yaşlıların yerinde ve huzurlu bir hayat sürmeleri için çok önemli projelere imza
attıklarını dile getirdi. Belediyelerimizin yaşlılara yönelik yürüttükleri koruyucu
ve önleyici hizmetleri takdirle karşıladıklarını, Genel Müdürlüğümüzün alandaki bilgi ve tecrübesini paylaşmaktan, YADES gibi önemli projelerle kamu-yerel yönetim işbirliğini artırıcı adımlar atmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Uzm. Dr. Orhan KOÇ konuşmasına devamla; YADES projelerinin uygulanması
ile yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin kapsamlı, sürdürülebilir hale geldiğini
belirterek, Belediyelerin yürüttükleri projelerle ile ilgili paylaşımlar yapmasını,
niteliği arttırıcı çalışmaların devam etmesinin önemine dikkat çekti.
YADES 2019 ve 2020 projelerini yürüten; Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerinden iliği daire başkanları,
koordinatör ve sorumluları teker teker söz alarak illerinde gerçekleştirmiş oldukları hizmetlerden örnekler aktardılar.
YADES; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların
yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir programdır.
YADES Projelerinin yerel yönetimlere sosyal belediyecilik hizmeti ile ilgili farkındalık oluşturduğu değerlendirilmekte olup, yaşlılarımıza kapsamlı ve boylamsal evde bakım ve psiko-sosyal destek hizmeti sağlandığı izlenmiştir. Bu
çerçevede Bakanlığımızca finansman desteği sağlanarak başlatılan YADES
projelerine ödenek aktarımı sona ermesine rağmen Belediyelerce halen uygulanmaya devam etmekte olduğu görülmektedir.
2016 yılında uygulamaya başlanan YADES Projeleri ile 2020
yılı Projeleri de dâhil olmak
üzere 32.846.032 TL finansman desteği sağlanmış olup
16 farklı ilimizde 40 farklı proje
ile toplamda 66.726 yaşlı vatandaşımıza evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunulmuştur.
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31 MAYIS 2021
PAZARTESİ
AYDIN ADNAN
MENDERES
ÜNIVERSİTESİ
EV SAHİPLİĞİNDE
ERİŞİLEBİLİR
KÜTÜPHANELER
ÇALIŞTAYI
DÜZENLENDİ

Erişilebilirlik “herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi”dir. Bireylerin konutlarından,
eğitim binalarına ve iş yerlerine; açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına,
bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar tüm alanlara ve tüm hizmetlere bağımsız
ve güvenli olarak ulaşabilmesi, yapılan düzenlemelerin, verilen hizmetlerin
kimsenin yardımı olmadan ve herhangi bir risk oluşturmadan kullanılabilmesi
gerekir.

Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Aydın
Adnan Menderes
Üniversitesi,
Manisa Celal Bayar
Üniversitesi ve
Türkiye Engelsiz
Bilişim Platformu
işbirliğiyle 2829 Mayıs 2021
tarihleri arasında
2 gün sürecek
olan Erişilebilir
Kütüphaneler
Çalıştayı Aydın
Adnan Menderes
Üniversitesi konferans
salonunda sınırlı
sayıda katılımcı ile
başladı.

Dijital olarak sunulan bilginin farklı formatlarda hazırlanması sayesinde edinilebilir ve anlaşılabilir olması büyük önem taşır. Bilgi edinmede çok önemli bir
kaynak olan kütüphanelerin herkes için erişilebilir olması ve kütüphanelerden
her bireyin eşit şartlarda faydalanması için söz konusu alanda faaliyet yürüten
kurumlar, üniversiteler ve STK’ların bir araya gelmesiyle tecrübelerin paylaşılması, yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ev sahipliğinde Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı düzenlendi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ çalıştayın açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık adına çevrimiçi bir
konuşma yaptı. Konuşmasına sayın bakanımızın selamlarını ileterek başlayan
KOÇ; son 15 yılda engelli bireylerin hizmetlere erişilebilirliği konusunda ciddi
çalışmalar yapıldığını, ilk olarak 2005’te Engelliler Hakkında Kanun ile hukuki
altyapının güçlendirildiğini, ikincil mevzuat düzenlemeleriyle Türkiye’de ilk
kez 1500 maddelik engelliler hukukunun oluşturulduğunu belirtmiştir.
Sayın KOÇ ayrıca Erişilebilirlik kapsamında kamu kullanımına açık binaların;
kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve
iletişim sistemlerinin erişilebilir hale getirilmesi için erişilebilirlik standartlarının hazırlandığını, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları ile her
ilde kamu binaları, hastane gibi yapıların engelli bireyler için erişilebilir olması yolunda çalışmalar yürütüldüğünü, açıklayıcı metinlerinin yanı sıra mimari
çizimlerin üç boyutlu görseller ile desteklendiği Erişilebilirlik Kılavuzu’nun ya-
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yınlandığını, 2020’nin Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesi ile çalışmalara hız verildiğini, binaların erişilebilir hale getirilmesi için öz değerlendirme yapma imkanı
sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü –ERDEM’in hayata geçirildiğini,
engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden
yararlanmalarına katkı sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna
duyurmak; erişilebilirlik alanında çalışmaların artırılmasını teşvik etmek amacıyla Erişilebilirlik Ödüllerinin verildiğini, benzer birçok hizmet ve çalışmanın
hayata geçirilmesinden bakanlık olarak onur ve mutluluk duyduklarını dile
getirmiş, bunun yanı sıra erken tanı ve müdahale ile engelli bireylerin eğitiminin önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca Covid-19 pandemisi sürecinde engelli
öğrencilerimizin uzaktan eğitimine önem vererek Türk İşaret Diline giriş niteliğindeki eğitici videoları öğrenci ve öğretmenlere yönelik hazırlatarak Milli
Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, uzaktan eğitim programı içinde ilgili videoların
EBA TV’de ve eba.gov.tr’de yayınlandığına dikkat çekmiştir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun sekretarya görevini yürüten Manisa
Celal Bayar Üniversitesinin Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet ATAÇ ve ev sahibi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’de çalıştay açılışında birer konuşma yaparak üniversitelerinde erişilebilirlikle ilgili yaptıkları çalışmaları dile getirdiler.
Yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleşen Çalıştay’a alanda çalışan akademisyenler, üniversitelerin engelli birim sorumluları, Türkiye genelindeki kütüphaneciler ve bilgi-belge yönetimi alanında görev yapan eğitimciler olmak
üzere birçok kişi katkı sağlayacaktır.

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

13

Çalıştay programında erişilebilir kütüphaneler alanında yaşanan sorunlar, örnek çalışmalar, çözüm önerileri ve bu konuda kurumlara düşen görevler belirlenecektir.
İki gün sürecek Çalıştay’ın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek ilk gününde “Engelsiz Kütüphane Çalışmaları” konulu iki panel
oturumunda dokuz sunum yapılacaktır. Çalıştayın ikinci gününde ise çevrimiçi olarak “Türkiye’de Erişilebilir Kütüphane Çalışmaları” konulu oturumun
ardında değerlendirme toplantısı yapılarak çalıştay sona ermiştir.

e-Bülten Temmuz • Haziran 2021-2

01 HAZİRAN 2021
SALI
COVİD İLE
MÜCADELEDE 4/D’Lİ
ARKADAŞLARIMIZ
DESTANSI BİR
MÜCADELEYE
İMZA ATTI
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Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından organize
edilen ‘Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Kamu İşçilerinin Güncel Sorunları Çalıştayı’na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ katıldı.
Sağlık ve sosyal hizmet işkolunun kamudaki yetkili sendikası olan Öz Sağlık-İş
Sendikasının düzenlediği 4/D’li kamu işçilerinin en önemli sorun başlıkları
olan tayin-becayiş, ev tipi çalışma, zorunlu emeklilik ve görev tanımı gibi konuların tartışılacağı çalıştayda kamu yöneticileri, STK yöneticileri ve akademisyenler bir araya geldi.
Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen katılan Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ çalıştayın açılış konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK’ın selamını iletti, Hak
İş Konfederasyonunu tebrik etti, haklı mücadelenizi yürekten destekliyorum
dedi.
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PANDEMİ OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMDUR,
SAĞLIKTA SEFERBERLİK HALİDİR
Uzm. Dr. Orhan KOÇ covid ile mücadelede yaşlı bakım alanında kuruluşlarda
alınan tedbirlere değindiği konuşmasında “Huzurevlerimizde, rehabilitasyon
merkezlerimizde çalışan 4/D’li arkadaşlarım dünyaya örnek olan bir destan
yazdı. Tüm ülke olarak her sahada olduğu gibi covid ile mücadele sürecinde
yaşlı bakım konusunda da destansı bir mücadeleye imza attık. Birçok gelişmiş
ülkede huzurevlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde toplu ölümlere tanık olduk.
Biz yaşlılarımızı, engellilerimizi korumak için çok ciddi tedbirler almak durumundaydık. Pandemi olağanüstü bir durumdur, sağlıkta seferberlik halidir.
Acilen kararlar almak durumundaydık. Kuruluşlarımıza giriş çıkışları yasakladık, ziyaretleri kapattık, dışarıdan tedarik ettiğimiz malzemeleri dezenfekte
sonrası içeri aldık.” bilgisini verdi.

PANDEMİDEKİ BAŞARI BÜTÜN EKİPLE BERABER
4/D’Lİ PERSONELİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASININ KARŞILIĞIDIR
Personelimizden büyük bir özveri isteyerek 15 günlük vardiya teklif ettik ve
memnuniyetle kabul gördü diyerek sözlerine devam eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ,
“Yaşlılarımız için izolasyon kuruluşları tertip ettik. Bu başarıda en büyük pay
elbette bütün ekiple beraber 4/D’li personelimizin bu özverisinin karşılığıdır.
Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu fedakârlığı şöyle anlatayım; evimizde bir ferdimiz covid olsa nasıl tedbirler alıyorsak, kuruluşlarımızda çalışan arkadaşlarım,
covid belirtisi gösteren engelli ve yaşlılar için aynı duyarlılıkla önleyici tedbirler uyguladılar.
Bu süreçte personelimiz engelli ve yaşlıların normal bakımını yapmak için yakın temasta bulunmak zorunda olduklarından, elbette durumun aciliyetinden,
vahametinden kaynaklı, yaşlı ve engellilerimizi koruma telaşıyla aksayan yönler, gözden kaçan durumlar yaşanmış olabilir. Ama bu mücadeleyi başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere tüm dünya takdir etti. Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımıza defaatle teşekkür ettiler. Burada 4/D’li bu kahraman
mesai arkadaşlarımın hak etmiş oldukları bazı hakların değerlendirilmesine
yönelik bir Çalıştay yapılmasından, burada bakanlığımızı temsilen sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından çalıştay akademik sunumlarla devam etti.
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02 HAZİRAN 2021
ÇARŞAMBA
ENGELLİ
BİREYLERE
YÖNELİK
GÜNDÜZ
HİZMET
MERKEZİ
REHBERİ
TOPLANTISI
YAPILDI

01.06.2021 tarihinde Saat:14:00’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı
Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezlerinde görev yapan
personelin katılımıyla bir çevrimiçi toplantı düzenlendi.
Evde Bakım ve Gündüz Hizmetler Daire Başkanlığı Gündüz Sosyal Hizmetler
Birimince hazırlanan “Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi”ne ilişkin bilgilendirme ve paylaşım toplantısının moderasyonu Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşgun GÜRBOĞA tarafından gerçekleştirildi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ toplantının açılış
konuşmasında, öncelikle pandemi sürecinde Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda görev yapan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür
etti, olağanüstü bir çabayla engelli ve yaşlı bireylere hizmet vermeye devam
edileceğini belirtti.

UZM. DR. ORHAN KOÇ: ADANMIŞ HAYATLARIN
OMUZLARINDAKİ YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN
YENİ HİZMET MODELLERİNİN ÜRETİLMESİ ŞART
Bakanlık olarak yürütülen bütünleşik bakım modelinde en önemli unsurun
evde bakım olduğundan bahisle evde bakım hizmetinin genellikle anneler
tarafından yürütüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ; bu adanmış hayatların omuzlarındaki yükü hafifletmek için yeni hizmet modelleri üretilmesinin
şart olduğuna değindi.
Halihazırda evde bakıma destek hizmetlerinin ve evde sosyal hizmet uygulamasının bazı illerde tatbik edilmesine karşın yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu, evde sosyal hizmet uygulamalarının evde yaşlı bakımı, evde engelli
bakımı ve evde sağlık hizmeti olmak üzere üç boyutu bulunduğunu söyledi.
Gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin öneminden bahsederek bütünleşik bakım anlayışı çerçevesinde evde bakım, evde sosyal hizmetler, evde
sağlık hizmetleri ve gündüzlü hizmetlerin entegre bir biçimde uygulanmasının önemini anlattı.
Gündüz hizmetlerinin nitelikli şekilde ve belirli standartlar doğrultusunda yürütülebilmesinin sağlanması amacıyla Evde Bakım ve Gündüzlü Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan “Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi” rehberinin önemine temas eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Rehberin alanda
ihtiyaç olduğu üzere gündüz hizmetlerine ilişkin bir çerçeve model sunduğunu belirtti. Söz konusu Rehberin genel içerikli olduğunu, bundan sonraki
süreçte tematik, konu bazlı ve engel gruplarına yönelik merkez modellerinin
de Genel Müdürlüğümüzce çalışılarak hayata geçirileceğini söyledi. Aile ve
Sosyal Hizmetler Uzmanları Dr. Nejla OKUR ve Fatma ERBİL ERDUGAN tarafından “Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi” sunumu
gerçekleştirildi. Sunumun ardından katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmeleri paylaşılarak toplantı sona erdi.
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08 HAZİRAN 2021
SALI
KIRILGAN
GRUPLARA
YÖNELİK
AKTİF SAĞLIKLI
YAŞAM MERKEZİ
İÇİN İLK ADIM
ATILDI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ARASINDA
PROTOKOL İMZALANDI
“Daha sağlıklı bir dünya için daha aktif insanlık” prensibiyle hareket etmekte
olan Dünya Sağlık Örgütünün, toplumun farklı yaş gruplarını, engel grupları
ve süreğen rahatsızlıkları ile bütüncül bir bakış açısıyla ele alan perspektifi,
günümüzde tüm dünyada kabul görmüş bir yaklaşımdır.
Alanındaki uluslararası gelişmeleri, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak ulusal düzlemde uyarlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında, hem
ulusal hem de uluslararası hizmet üretecek Türkiye’de bir ilk olan Malatya’nın
Kale İlçesinde faaliyet gösterecek “Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi” için ilk adım
atıldı.
Protokol törenine MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT, Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, katıldılar. Bakanlığa bağlı
Malatya Huzurevi ile Malatya Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım hizmeti verilen yaşlı ve engellilere daha kaliteli bir sağlık ve bakım
hizmeti verilebilmesi adına gerçekleştirilen protokol ile üniversitenin eğitim,
araştırma ve uygulama hizmetlerinin sürdürülmesi, yaşlı ve engellilerin rehabilite edilerek sosyal hayata kazandırılması, üniversitenin öğretim elemanı ve
öğrencilerine uygulama alanı oluşturulması hedefleniyor.

SAĞLIĞI BÜTÜNCÜL OLARAK ELE ALACAK
AKTİF SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİNİ KURUYORUZ
Aktif ve sağlıklı yaşamı bütüncül bir bakış açısıyla ele alacak şekilde, bir eğitim
üssü ve sosyal rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanan Aktif Sağlıklı Yaşam
Merkezi’nde sağlıklı kür programları ile uygulamalarının yapılması, kırılgan
gruplara yönelik yalnız yaşama becerileri ile bireylerin kendi kendine yetebilmesine yönelik programlara öncelik verilmesi söz konusu. Bu programlar ile
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ev içi bireysel yaşam becerisinin desteklenmesi, organik yaşam çerçevesinde
organik beslenme, fiziksel aktiviteler, el becerileri geliştirme eğitimleri, sanat
terapi programları, dijital ve finansal okur yazarlık gibi farklı alt dallarda kırılgan
grupların ihtiyaçlarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLAN
AKTİF SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ, HEM ULUSAL HEM
ULUSLARARASI DÜZLEMDE HİZMET ÜRETECEK
Ulusal ve uluslararası düzlemlere aynı anda hitap etmek üzere geliştirilen Aktif
Sağlıklı Yaşam Merkezi, eğitim içerikleri, konaklamaya müsait yapısı ve hitap
grubu ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Yaşlılarımız ve engellilerimiz bu merkezde konaklayarak ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmış çeşitli eğitim programları ve faaliyetlerden faydalanabileceklerdir.
Protokol töreninde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ ve emeği geçenlere teşekkür ederek, kurulması
planlanan Yaşlı Yaşam Merkezi’nde yaşlıların hem sosyal hem fiziksel rehabilitasyonu sağlayarak, yeniden toplum içinde yer almalarını kolaylaştıracak
faaliyetler yürütülmesini hedeflediklerini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında; Hem ulusal hem de uluslararası
hizmet üretecek Türkiye’de bir ilk olan Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi için ilk adımın atıldığını belirten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan
KOÇ, “Bu Merkezde kırılgan gruplar için bireysel yaşam becerilerinin geliştirilmesi, organik yaşam, organik beslenme eğitimleri, el becerileri geliştirme
eğitimleri, sanat terapi programları, dijital ve finansal okur yazarlık eğitimleri,
sanat ve spor alanlarında çeşitli programlar gerçekleştirilecektir. Yaşlılarımız
ve engellilerimiz bu merkezde konaklayarak bu programlardan faydalanabileceklerdir.” Dedi
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08 HAZİRAN 2021
SALI
AİLE VE SOSYAL
HİZMETLER
BAKAN
YARDIMCISI
ERGÜNEŞ:
“TÜRK İŞARET
DİLİ İŞLEYİŞ
PROGRAMINI
E-DEVLET
SİSTEMİNE
GEÇİRMEYİ
DÜŞÜNÜYORUZ”

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 7 HAZİRAN TÜRK
İŞARET DİLİ (TİD) BAYRAMI DOLAYISIYLA “TÜRKİYE’DE
TİD UYGULAMALARI VE İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN
HİZMETLERE ERİŞİMİ PANELİ” DÜZENLENDİ.
Çevrimiçi gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakan Yardımcısı İsmail ERGÜNEŞ, sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarından ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yararlanması için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Hükümet olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayatın her alanına
engellilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan ERGÜNEŞ, Türkiye’nin engellilerin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek
güce sahip olduğuna inandığını söyledi.
ERGÜNEŞ, 2005’te Engelliler Hakkında Kanun ile hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
“2007 yılında Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk lider oldu. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010
yılında anayasal güvence altına aldık.
Erişilebilirlik anlamında kamu kullanımına açık binaların; kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Eğitimlere ve denetimlerimize
de devam edeceğiz.”
Bakanlık olarak hizmete yüzde yüz erişilebilirliği hedeflediklerini vurgulayan
ERGÜNEŞ, bu kapsamda dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.
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TİD
PROGRAMINI
E-DEVLET
SİSTEMİNE
GEÇİRMEYİ
DÜŞÜNÜYORUZ

İşitme engellilere yönelik görüntülü hizmet verildiğini belirten ERGÜNEŞ,
“Önümüzdeki dönemde bir başka projenin daha hazırlıklarını yapıyoruz. Artık,
işitme engelli bir kardeşim 7/24, hayatın her alanında hizmete ihtiyaç duyduğunda hizmet sunmaya başlayacağız.” dedi.
Şu an işaret dili tercümanı olarak 56 personelin bulunduğunu aktaran ERGÜNEŞ, şunları kaydetti:
“Türk İşaret Dili işleyiş programını da harekete geçirdik. Bunu inşallah e-devlet sistemine de geçirmeyi düşünüyoruz. Hükümetimiz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk ve tek eylem planı olan Otizm Eylem Planı’nı (20162019) uygulamaya koyduk. 2022-2025 dönemini kapsayacak eylem planını
da hazırlamaya çalışıyoruz.
Ayrıca yapacağımız bir çalışmayla, 81 vilayetin 973 ilçesinde örgütlenen ve
aynı zamanda her 3 bin aileye bir uzmanın görevlendirildiği bir yapı üzerinde
çalışıyoruz.”

“ENGELLİLERİN DEZAVANTAJ YAŞAMAMALARI İÇİN
ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ da son 1,5 yıldır
kurumlarda ve evde bakımda olan engellilerin pandemi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:
“Bu süreçte şunu gördük ki en büyük ihtiyacımız aslında bilgiye erişim konusu. Yani siz pandemi ile ilgili koruyucu-önleyici tedbirler ortaya koyuyorsunuz
fakat bunu işitme engelli bireylere ve ailelerine anlatabilmek, onlarda davranış
değişikliği oluşturabilmek pek de kolay değil. Genel Müdürlük olarak gerek
MEB üzerinden yapılan EBA TV’deki ders içeriklerine gerek Sağlık Bakanlığımız tarafından üretilen kamu spotu ve içeriklere kadar, RTÜK ve diğer bakanlıklar üzerinden yapılan hizmetler konusunda resmi ve birebir görüşmeler sonucunda bu dönemde bilgiye erişim konusunda işitme engellilerin herhangi
bir dezavantaj yaşamamaları için çok ciddi çalışmalar yaptık.”
Uzm. Dr. KOÇ; hizmetlerin daha gelişebilmesi ve toplumun kesimlerinin tümüne erişebilmesi konusunda atılacak yeni adımlar ve alınacak tedbirler olduğunu belirterek, “Bugünkü bu toplantımız inşallah buna vesile olacak. Kamu
kurumlarının yapmış olduğu hizmetleri, üretmiş olduğu hizmetlerdeki eksikleri, sahadan gelen talepleri de görmüş olacağız. Toplantının sonucunda alacağımız öneriler sonucunda da sistemimizi revize edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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11 HAZİRAN 2021
CUMA
ERİŞİLEBİLIRLİK
ATÖLYESİ’NDE
WEB
ERİŞİLEBİLİRLİK
EĞİTİMİ VERİLDİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
“ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYELERİ” KONSEPTİYLE
“ERİŞİLEBİLİRLİK” KONUSUNDA FARKINDALIK
OLUŞTURMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI
‘DİJİTAL ERİŞİM’ KONUSUNDA SÜRDÜRDÜ.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından ilki gerçekleştirilen eğitim ile web sayfalarının erişilebilir olarak
tasarlanması ve mevcut kamu kurumu web sayfalarının erişilebilir hale getirilmesi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturuldu.
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması amacıyla
gerçekleştirilen eğitimde “Web Erişilebilirliği nedir?”, “Web Erişilebilirliği Paydaşları kimlerdir?”, “Web Erişilebilirliği Standart ve Rehber Kuralları nelerdir?”
ve “Web Erişilebilirliği Değerlendirme yöntemleri nelerdir?” başlıkları altında
bilgilendirme yapıldı.
Erişilebilirlik Atölyeleri:
Web Erişilebilirlik Eğitimleri programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Erişilebilirlik
Atölyelerinin ikinci başlığı olacak şekilde web erişilebilirliği eğitimini başlattıklarını ifade etti. Bakanlık olarak ilk erişilebilir web sitesi belgesi almaya talip
olduklarını belirten Koç, “Web sitemizin erişilebilirlik açısından eksiklerini giderdik, standartlarımızı tekrar gözden geçirdik. İlk belgeyi almayı hedefliyoruz” dedi.
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Erişilebilirlikte dünyayı takip ediyoruz
Engelliler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Orhan Koç, 2005
yılında çıkan kanun, 2007 yılında BM’nin engellilerle ilgili sözleşme imzalanmasının, tüm kamu kurumlarının çıkarılan mevzuatlara göre ikincil mevzuatları hayata geçiyor olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.
Erişilebilirlik konusunda kat edilecek mesafenin olduğuna vurgu yapan Koç,
“Gelişmiş ülkeleri ve bütün uluslararası uygulamaları yakından takip ediyoruz.
Uluslararası kuruluşlar da takibimizde. Bu konuda yeni fikirler var mı diye yakından takip ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Medeniyetimizin ne kadar farklı olduğunu dünyaya gösterdik
Yaşanan pandemi sürecinin bir takım yeni gerçeklikleri ortaya çıkardığını belirten Koç şunları söyledi: “ Ülke olarak pandemide büyük sınav verdik. Dünyaya tekrar medeniyetimizin ne kadar farklı olduğunu ortaya koyacak güzel
örnekler çıkardık. Vefa Sosyal Destek Programı bunun en güzel örneği. 84
milyon vatandaşımız bir vücut oldu. ‘Hadi’ dediğiz zaman engellisinden yaşlısına, ihtiyacı olan herkese hiçbir bir şey beklemeden gönüllülük için hizmet
üretmesinin dünyada eşi benzeri yok. Bunun bir planı, stratejisi yoktu. Sadece
çağrıydı.”
Erişilebilir web sitesi konusunda eksiklikler bulunuyor
Pandemide gördük ki bilgiye erişimde yardımcı teknolojilerin çok önemli olduğunu kaydeden Orhan Koç, “Kamu kurumları olarak pandemi ile ilgili tedbirlerini ortaya koyuyor. Bu tedbirleri vatandaşlara duyurmak için farkındalık
programları yapıyoruz. Ancak maalesef bu içeriklerin erişilebilir açısından
ciddi manada eksiklikleri olduğu ortada. Bir gayret edilme durumu var ama
standartları olmalı. Engelli bireylerin ve ailelerinin bilgiye ihtiyacı olduğu en
önemli dönemde bu bilgiye erişmekte zorlandıklarını yakınen gördük” diye
konuştu.
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Aileleri ile birlikte yaşayan engellilerimizin bilgiye erişimi konusun hassas
olduğunu belirten Koç, “Bu dönemde çalışmaları hızlandırdık. Tercümanlık
hizmeti veriyoruz. Web sitelerinin erişilebilirliği konusunda standartlar var. Bu
standartları güncellenen kılavuzları takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Koç, sadece bir defa bilgiye erişimin yetmeyeceğine, bunun süreklilik ve farklı
metotlarla sadece yazılı metin üzerinden değil farklı görselle bilgiye erişimin
desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
Erişilebilirlik açısından örnekler ortaya konuldu
Öte yandan program kapsamında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yeliz Yeşilada da erişilebilir web sitesine ilişkin bilgiler verdi.
Yeşilada, yaptığı sunumda en fazla erişimin web siteleri üzerinden olduğunu
ifade ederek, pandemi döneminde web sitelerinin okulların yerini aldığını ve
bilgi ve iletişim kaynağı haline geldiğini söyledi.
Yeşilada ayrıca web sitelerinin sesli betimleme konusunda örneklerini de
paylaşırken, www. Türkiye.gov.tr’nin iyi bir uygulama olduğunun altını çizdi.
Yeşilada bazı web sitelerinin ana sayfalarında her ne kadar sorun olmasa da
sesli betimleme konusunda sorunlarının olduğunun örneğini verdi. Sunumda
buna ek olarak programda engelli vatandaşlarımızın web sitelerine erişimleri
noktasında kolaylıklara ve yaşanılan sorunlara değinildi.
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11 HAZİRAN 2021
CUMA
ENGELLİ VE
YAŞLI HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRÜ
UZM. DR.
ORHAN KOÇ
AFYONKARAHİSAR’DA
HASTA BAKIM,
REHABİLİTASYON
MERKEZİ İLE
HASTANE KONUKEVİ
AÇILIŞLARINI
GERÇEKLEŞTİRDİ
10.06.2021 tarihinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde
hizmet verecek olan Ömer-Zilif Halaç Hasta Bakım (Palyatif Bakım Merkezi) ve
Rehabilitasyon Merkezi ve Hastane Konukevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un katılımı
ile hizmete açıldı. Uzm. Dr. Orhan KOÇ Afyonkarahisar programı sırasında Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlara gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bir dizi inceleme ve araştırmalarda bulundu.

SON 20 YILDA SAĞLIKTA VE SOSYAL HİZMETLERDE
DÖNÜŞÜM PROGRAMLARIYLA BİRÇOK BAŞARILI ÇALIŞMA
VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un katılımı ile
hizmete açılan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek Ömer Zilif Halaç Hasta Bakım (Palyatif Bakım Merkezi) ve Rehabilitasyon Merkezi ve Hastane Konukevi, toplam 4700 m² inşaat alanına sahip.
76 yatak ve 60 odası bulunan merkez, bodrum ve zemin katlar dışında 4 kattan oluşuyor. Zemin kat, hasta yakınlarının yemek ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanırken, birinci ve ikinci katlar palyatif bakım merkezi
olarak kullanılacak.
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Ağır bakım gerektiren hastalar açısından çok önemli bir amaca hizmet edecek
olan merkezde, üçüncü ve dördüncü katlar ise hasta yakınları için misafirhane
olarak kullanılacak. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan
KOÇ açılışta yapmış olduğu konuşmasında; son 20 yılda özellikle sağlıkta ve
sosyal hizmetlerde dönüşüm programlarıyla birçok başarılı çalışmanın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.
Özellikle sağlığa erişim konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan KOÇ,
“Daha önce sağlığa, ilaca ve hekime ulaşma konusunda, hastane hizmetlerine, nitelikli hizmetlere erişmek açısından birçok sorunlar yaşıyorduk.
Belki birçok vatandaşımız kendi ilinde hizmet alamadığı için başka illere gidiyordu ama öyle bir noktaya geldik ki bugün artık ülkemize birçok ülkenin
lideri ameliyat için geliyor. Ülkemiz nitelikli hizmet noktasında baktığımızda
bölgesinde lider olan ülke konumuna geldi ve birçok sağlık hizmetini ihraç
eder hale geldik.” dedi.
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ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI MERKEZİ PROGRAMI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Açılış töreninden sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezini ziyaret etti.
2019 yılında kurulan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Merkezinde; 5 çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, 2 psikolog, 4 ergoterapist, 4 sosyal hizmet uzmanı, 2 çocuk gelişim uzmanı ve 1 dil
terapisti görev yapıyor.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde
yer alan poliklinikte, genel poliklinik hizmetleri, adli psikiyatri ve sağlık kurulu
hizmetleri veriliyor.Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı tarafından psiko-sosyal
değerlendirilmesi yapılan merkezde sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuk ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahaleleri ve danışmanlık hizmeti
sunuluyor.
Merkezde ayrıca bazı tanı gruplarının (DEHB, Otizm) yönlendirildiği ergoterapi
bölümü bulunuyor. Çocuk ve ergenlerin sosyal katılım, günlük yaşam aktiviteleri, bağımsız ve üretken olması için planlamalar ve uygulamalar gerçekleştiriliyor, hastalık gruplarına yönelik grup ve aile terapileri yapılıyor. Ayrıca Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaş
kurumlarla birlikte etkinlikler planlanıyor.
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ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ
UZM. DR. ORHAN KOÇ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM
REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
10 Otizmli engellinin kaldığı Merkezde, pandemi sonra güzdüzlü bakım merkezinin hizmeti vermeye başlaması bekleniyor. Uzm. Dr. Orhan KOÇ’a, merkezin yaptığı çalışmalar, kuruluşun ihtiyaçları konusunda bilgi verilmiş ve gündüzlü bakım hizmeti verebilecek arsa konusunda bilgi alış verilişi yapıldı.
Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürü
Uzm. Dr.
Orhan KOÇ,
Afyonkarahisar
Valisi
Gökmen ÇİÇEK’i
Makamında
Ziyaret Etti

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Afyonkarahisar
Valisi Gökmen ÇİÇEK’i makamında ziyaret ederek Bakanlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler alanında görüş alışverişinde bulundu.
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam
Merkezi hizmet binasının yanında bulunan araziye Gündüzlü Bakım Merkezinin yapılabileceğini ifade etti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen ÇİÇEK ise bu
doğrultuda bağışçı bulunabileceğini ya da ilin imkanları ile yapılabilecek katkılar olabileceğini belirtti.
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14 HAZİRAN 2021
PAZARTESİ
NORMALLEŞME
ADIMLARI
KAPSAMINDA
HUZUREVLERİMİZ
KADEMELİ OLARAK
YENİDEN
ZİYARETE
AÇILDI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA BAĞLI
SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ’NDE KALAN 66 YAŞINDAKİ
ÜMİT YAVUZ AKGÜN, “BİR YILDIR BUNU BEKLİYORDUK,
AŞILARIMIZI DA OLDUK. ÇOK MUTLUYUM ŞU ANDA
KARDEŞİMLE BULUŞTUM” DEDİ.
Kovid-19 salgını sebebiyle bir yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan huzurevlerinin, kademeli normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmasıyla yakınlarını göremeyen yaşlılar, sevdikleriyle yüz yüze buluşabilmenin mutluluğunu
yaşıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 salgınının görüldüğü Mart
2020’den itibaren resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon
merkezleri ile çocuk evleri gibi tüm kuruluşlarda ziyaretçi yasağından “sabit
vardiyalı” çalışma sistemine kadar pek çok önlemi devreye almıştı.
Kuruluşlarda kalan kişilerin sağlığının korunması amacıyla bir yıldan fazladır devam eden ziyaret kısıtı uygulaması, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar
doğrultusunda, 1 Haziran’dan itibaren sona erdi. Bu kapsamda kuruluşlardaki
ziyaretlere, bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak
şekilde izin verildi.
Kademeli normalleşme adımları kapsamında alınan bu kararın ardından uzun
süredir yakınlarını göremeyen huzurevi sakinleri de sevdikleriyle yüz yüze buluşabilmenin mutluluğunu yaşadı.
“Yüz yüze görüşebilmek daha çok mutlu ediyor”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 66 yaşındaki Ümit Yavuz Akgün’ün kardeşi Gülay Koçak ile buluşması duygulu anlara sahne oldu.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kuralları doğrultusunda
kardeşiyle bir araya gelen Akgün, yakınına sarılamasa da onu görebilmenin
kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.
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Akgün, duygularını, “Bir yıldır bunu bekliyorduk, aşılarımızı da olduk. Çok mutluyum şu anda, kardeşimle buluştum. Çok duygulandım ve sevindim. Uzun
zamandır görüşemiyoruz, bir sene oldu. Telefonla görüşebiliyorduk ama o da
yeterli değildi. Yüz yüze görüşebilmek daha çok mutlu ediyor. “ sözleriyle dile
getirdi.
“Lütfen sırası gelen tüm vatandaşlar aşılarını olsun”
“Torunlarım” diyerek anlattığı yeğenlerinin çocuklarını çok özlediğini ve onlarla da görüşmek istediğini belirten Akgün, “Pandeminin bitmesi için aşı olmamız lazım. Aşıdan başka kurtuluş yok. Lütfen sırası gelen tüm vatandaşlar
aşılarını olsun.” çağrısında bulundu.
Huzurevinde gerçekleştirilen etkinliklerle güzel vakit geçirdiklerini, kendilerine çok iyi bakıldığını anlatan Akgün, salgın döneminde çokça kitap okuduğunu, bazı huzurevi sakinlerinin de kitap yazdığını anlattı.
Akgün, “Salgın bittiğinde ilk yapmak istediğim tiyatroya, sinemaya gitmek ve
piknik yapmak. Sevdiklerimle tatile gitmeyi de çok özledim. En çok da torunlarımla sarılmayı özledim.” diye konuştu.
“Yüz yüze görüşmek çok önemli”
Ümit Yavuz Akgün’ün kardeşi 62 yaşındaki Gülay Koçak da “Kademeli normalleşme haberini aldığımızda çok sevindik. Yüz yüze görüşmek çok önemli,
değerli. Sarılamasak da tokalaşamasak da bir arada, yakın olmak çok mutluluk
veriyor.
Çocuklarının henüz aşı olmadıkları için risk almamak adına dayılarını görmeye gelemediğini dile getiren Koçak, görüntülü konuşma ile hasret giderdiklerini aktardı.
Koçak, salgın sona erdiğinde bol bol seyahat etmeyi, dostlarıyla buluşmayı
hayal ettiğini söyledi.
Huzurevi sakinleri “Dijital Bahar” odalarında keyifli vakit geçiriyor
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, Turkcell tarafından Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde oluşturulan “Dijital Bahar” isimli teknolojisi odası, burada kalan yaşlılara keyifli vakit
geçirme imkanı da sunuyor.
BiP uygulaması aracılığıyla sevdikleriyle bir araya gelebilen, “TV+, Fizy ve Dergilik” gibi uygulamaları bu odadan kullanabilen huzurevi sakinleri, elektronik
ortamda eğlenceli oyunlar da oynayabiliyor.
“Dijital Bahar” odasının müdavimlerinden 74 yaşındaki eski milli basketbolcu
Özcan Yaykın, “Burada büyük bir huzur içinde, huzurevinde vakit geçiriyorum.
Kimsem de yok. Huzurevinde iki kitap hazırladım. Babam şehit olmuştu, üçüncü kitabımı da onun için hazırlıyorum.” dedi.
Yaykın, “Teknoloji odasında vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bize uzakları yakınlaştırdı. Yakınlarımızla görüntülü konuşmalar yapıyoruz. Büyük ekranda
basketbol ve voleybol maçlarını keyifle, heyecanla seyrediyorum.” ifadelerini
kullandı.
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17 HAZİRAN 2021
PERŞEMBE
ENGELLİLERİN
HAKLARINA İLİŞKİN
SÖZLEŞME (EHİS)
IV. TARAF
DEVLETLER
KONFERANSI’NDA
ÜLKEMİZ
ULUSAL
BEYANI
SUNULDU

(EHİS)’nin Taraf Devletler Konferansı, 2009 yılından beri her yıl düzenli olarak New York’ta gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeye taraf olan devletlerin resmi
temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinin aktif katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) binasında gerçekleştirilen konferans, 14. Taraf Devletler Konferansı ise, 15-17 Haziran 2021 tarihlerinde COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi ortamda düzenleniyor.
Odak kurum olarak Genel Müdürlüğümüzün de katılım sağladığı Konferans,
bu yıl “Yeniden İnşa: KOVİD-19 Tedbirleri ve Normalleşme; İhtiyaçların Karşılanması, Hakların Gerçekleştirilmesi ve Engelliler Üzerindeki Sosyo-Ekonomik
Etkilerin Ele Alınması” ana teması ile duzenleniyor. Konferans marjında; 15-17
2021 tarihlerinde üç yuvarlak masa toplantısı ve farklı başlıklarda yan etkinlikler yapılıyor.
Son bir yılda Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin kaydettiğimiz gelişmeleri
içeren ve her yıl Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak ülkemiz adına Genel
Oturum’da sunulan Ulusal Beyanımız; bu yıl COVID-19 tedbirleri nedeniyle Genel Oturum’da BM Daimi Temsilciliği tarafından sunuldu.
15 Haziran 2021 tarihinde BM Daimi Temsilcilik Maslahatgüzarı Serhad VARLI
tarafından sunulan Ulusal Beyanımızda; engellilik kapsayıcı politika geliştirme ve uygulamalarda benimsenen hak temelli ve aile odaklı bakış açımızın
COVID-19 sürecinde de devam ettirildiği, salgının başlangıcından itibaren kuruluşlardaki engelli bireylerin ve kuruluş personelinin yanı sıra; toplum içerisinde yaşayan engelli bireylere yönelik koruyucu, önleyici ve güvenliklerini
sağlayıcı tedbirlerin ivedilikle alındığı aktarıldı. Diğer birçok ülkenin aksine;
yaş triyajının uygulanmadığı ülkemizde, engelli ve yaşlı bireylerle ile kuruluşlarda hizmet veren personele aşı önceliği verildiği belirtildi.
16 Haziran 2021 tarihinde, ‘Silahlı çatışmalarda ve insani acil durumlarda engellilerin haklarının korunması’ ve ‘Bağımsız yaşamak, topluma dahil olmak’
başlıklarındaki yuvarlak masa toplantılarına katılım sağlandı. ‘Bağımsız yaşamak, topluma dahil olmak’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında söz alan Türk
Heyetinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve İstatistik
Daire Başkanı Tayyar KUZ, ülkemizde, son yıllarda engelli bireylerin bağımsız
yaşamalarını ve kurumsuzlaşmayı teşvik etmek amacıyla toplum temelli hizmetlerin bütünleşik hizmet modeli çerçevesinde geliştirilmesi konusundaki
çabalarından bahsederek bu çabaların, COVID-19 döneminde de aksamadan
devam ettiğini vurguladı.
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18 HAZİRAN 2021
CUMA
AKTİF YAŞLANMA
KAPSAMINDA
MÜLTECİLERİN
YAŞAM
KALİTESİNİN
ARTTIRILMASI
PROJESİ
KABUL EDİLDİ

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2019 Erasmus+ Yetişkin Eğitimine
Yönelik Stratejik Ortaklıklar proje çağrısında “Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması” başlıklı projesi ile hibe almaya hak kazandı. Yerel ortakları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olan
proje ile tüm ortak ülkelerde 50 yaş üstü mültecilerin aktif yaşlanma politikaları
kapsamında, mültecilerin yaşam kalitesinin arttırılması ve kültürel adaptasyonlarının sağlanması hedefleniyor.

4 ÜLKEDE MÜLTECİLERE YÖNELİK SOSYAL İÇERME VE
TOPLUMSAL HAYATA KATILIM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
YAPILACAK
Proje kapsamında ortak ülkeler olan İtalya, İspanya, Malta ve Yunanistan’da, mültecilerin sosyal içerme faaliyetlerine dâhil edilmesi ve toplumsal hayata katılımı
yönünde iş yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ilk faaliyet, proje ortakları
olan diğer ülkeler ile Kırşehir’de bir araya gelinerek sorunların tartışılması, çözüm
önerileri ve bunlara yönelik bir yol haritası belirlenecek. Proje doğrultusunda diğer
ülkelerdeki uygulamaların görülmesi için Avrupa’ya düzenlenecek ülke ziyaretlerinin her ülkede uygulanacak olan aktif yaşlanma ve mültecilere yönelik faaliyetlerin
gerçekleştirileceği 24 aylık süreç boyunca devam etmesi bekleniyor.

AKTİF YAŞLANMA, MÜLTECİLERİN ADAPTASYONU VE
YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ BİR
MODEL OLUŞTURULACAK
Proje kapsamında seçilen öncelik alanları, 50 yaş üstü bireylere yönelik olarak
sosyal içerme, bireysel temel becerilerin arttırılması, temel yeterliliklerin kazandırılması ve geliştirilmesinin desteklenmesini içeriyor. Proje ile aynı zamanda
mültecilere aktif yaşlanma kapsamında destek verilecek, yurt dışında bulunan
ortaklarla birlikte belirlenen bir perspektif temelinde yenilikçi iyileştirmeler düzenlenecek, eğiticilerin eğitilmesi ve uygulamaların bütün paydaş ülkelerde yürütülerek sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından sonra proje sonlandırılacaktır.
Proje sonrasında, geliştirilen yenilikçi uygulamalar sayesinde aktif yaşlanma, mültecilerin adaptasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili yeni bir model
oluşturulması planlanıyor.
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PAZARTESİ
HUZUREVİ
SAKİNLERİMİZ
BABALAR
GÜNÜ’NÜ
KUTLADI
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ANKARA SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ’MİZDE KALAN YAŞLILAR İÇİN
BABALAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
Etkinlikte, 319 kapasiteli huzurevinde kalanlar ile Bakanlık ve il müdürlüğü yetkilileri, yemekte bir araya geldi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde uzun süre uygulanan kısıtlamaların
kontrollü normalleşme ile kaldırılmasıyla huzurevi sakinleri, açık havada bir
arada olmanın tadını çıkardı.
“Babalar Günü’nüz kutlu olsun” yazılı pasta kesildi ve yaşlılara çeşitli hediyeler
dağıtıldı.
Etkinlikte, Saray Engelsiz ve Yaşam Merkezimizin Mehteran Takımı’nın gösterisi ve konseri ilgiyle izlendi. Huzurevi sakinleri, Mehteran Takımı’nın gösterisiyle keyifli zaman geçirirken, Ankara oyun havaları eşliğinde doya doya
eğlendi.
Mehteran Takımı’ndakilere de katkılarından ötürü, hijyen malzemelerinden
oluşan hediye paketleri verildi.
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21 HAZİRAN 2021
PAZARTESİ
AKTİF YAŞLANMA
KAPSAMINDA
MÜLTECİLERİN
YAŞAM
KALİTESİNİN
ARTTIRILMASI
PROJESİ
KABUL EDİLDİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN
“ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYELERİ” KAPSAMINDA DİJİTAL
ERİŞİM KONUSUNDAKİ EĞİTİMLERE DEVAM EDİLİYOR.
“WEB İÇERİĞİ ERİŞİLEBİLİRLİK EĞİTİMLERİ”NİN İKİNCİSİ
17 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENDİ.
Dijital alanda internet siteleri, uygulamalar, videolar, haberler, afişler aracılığıyla sunulan bilgiyi engellilerin de edinmesi ve söz konusu bu bilginin farklı
özelliklere sahip kullanıcılar tarafından anlaşılabilir formatta yani erişilebilir
olması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 10 (on) adet düzenlenmesi planlanan “Web Erişilebilirlik Eğitimleri”nin ikincisi yapıldı.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN EĞİTİMLERİN SONUCUNDA
KATILIMCILARA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURULARAK
WEB SAYFALARININ ERİŞİLEBİLİR OLARAK TASARLANMASI
VE MEVCUTLARIN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ
HEDEFLENİYOR.
Eğitimlerin ilki 10 Haziran 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı
ve Bağlı Kuruluşları, RTÜK, EPDK, BDDK gibi Düzenleyici Denetleyici Kurum ve
Kuruluşlar, Yüksek Yargı Organlarından temsilcilerin katılımıyla düzenlenmişti.
İkinci eğitime Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan 378 kişi katıldı. ODTÜ
Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Doç Dr. Yeliz YEŞİLADA tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören eğitimde, web içerik yönetim
sistemi görevlisi, web tasarımcı, web geliştirici, yazılımcı ve birim sorumlularına “Web Erişilebilirliği nedir?”, “Web Erişilebilirliği Paydaşları kimlerdir?”, “Web
Erişilebilirliği Standart ve Rehber Kuralları nelerdir?” ve “Web Erişilebilirliği
Değerlendirme yöntemleri nelerdir?” başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.
24 Haziran 2021 tarihinde üçüncü eğitimin üniversitelere ve 1 Temmuz 2021
tarihinde dördüncü eğitimin 25 ilin valilikleri, bağlı kurumları ve il müdürlüklerine yönelik verilmesi planlanan eğitimlere Eylül ayından itibaren devam
edilmesi bekleniliyor.
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24 HAZİRAN 2021
PERŞEMBE
“DÜNYA
ALS GÜNÜ
ÇEVRİMİÇİ
PANELİ”NDE
HASTALIKLA
MÜCADELE
EDENLERİN
TALEPLERİ
ELE ALINDI

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım
Dairesi Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM’ın moderatörlüğünde, gerçekleşen
panelde, ALS tanısı ve tedavisinde yaşanılan sorunlar, koruyucu önleyici çalışmalar ve hastalıkla mücadele edenlerin deneyimleri ve yaşadıkları sorunlara
yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, panelde yaptığı konuşmada, saha çalışmaları kapsamında
yaptıkları ev ziyaretlerinde, ailelerinin kendisini ALS’li hastalara adadığını gördüğünü ve ALS’li bireylerin de mükemmel şekilde hayata tutunduklarını gördüklerini kaydetti. Türkiye’de 2,5 milyon engelli bulunduğunu, engellilere verilen
hak temelli hizmet anlayışındaki hizmetleri tekrar gözden geçirdiklerinde, bazı
uygulamaların bu hizmetlerden yararlanan engellilerin birçoğunun ihtiyacını
karşılayacak düzeyde olduğunu belirten Uzm. Dr. KOÇ, şöyle konuştu:
“Fakat özellikle evde solunum cihazına bağlı yaşayan bireylerimiz var. Hastane
ortamında adeta yoğun bakımda bakılması gereken bazı hastalık grupları evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. ‘Biz bunlara ilave ne yapabiliriz?’ diyoruz. Çünkü
her engel grubuna özel program uygulamamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda, ALS en çok öne çıkan başlıklardan birisi. Gerçekten sosyal refah ülkesi olarak,
dünyada bir ilaç geliştirilmişse, hekimler tarafından da bu reçetelendiriliyorsa
mutlaka ama mutlaka biz onu geri ödemeye almak için en hızlı davranan devletiz. Bu SMA’da da kanser hastalığında da böyledir bundan emin olun. Bugün
ALS ile ilgili de bir cihaz, bir ilaç ‘fayda veriyor’ denildiğinde tüm mekanizmalar
harekete geçiyor, en hızlı cevabı vermek için çalışıyoruz. Burada sektörlerle, firmalarla görüşmeler yapılıyor, şartlar ortaya konuluyor. Ama bunların hepsinde
de maliyet öncelenmeden, kişi faydası öncelenerek hareket ediliyor.” Panelde,
Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Fethiye , Sağlık
Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Fatıma Şahin
de bir konuşma yaptı.
Panelde ALS ile mücadele eden ALS-MNH Derneği Başkan Yardımcısı Alper
Kaya ve doğuştan kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Dünya Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Çağlar Özyiğit yaşadıkları sorunları paylaşarak, taleplerini
iletti. Alper Kaya, ALS hastalığıyla mücadele ettiğini ve kendisinin hastalığının
yavaş ilerlediğini belirterek, tıbbi cihazlarla ilgili yaşadıkları sorunların çözüme
kavuşturulması için önerilerini anlattı.
Dünya Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Özyiğit ise solunum cihazlarında yaşanan sorunları hızlı şekilde bildirmek için 7 gün 24 saat ulaşılabilecekleri hat
talebinde bulundu.

ALS İLE
MÜCADELE
EDENLER
TALEPLERİNİ
İLETTİ
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Engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan yararlanabilmelerini temin
24 HAZİRAN 2021
etmek açısından devletin topyekûn yaklaşımını gösteren ortak bir yol haritası
olacak vizyon belgesi ve eylem planının ilgili tarafların iş birliği ile hazırlanması
PERŞEMBE
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hazırlık çalıştaylarının onuncusu ‘Hak
ENGELLİ
Temelli Yaklaşımın Yaygınlaştırılması’ başlığıyla 23 Haziran 2021 Çarşamba
HAKLARI
günü, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından 55 kişinin
katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
ULUSAL EYLEM
PLANI HAZIRLIK
ENGELLİLİK ALANINDA HAK TEMELLİ YAKLAŞIM, TEMEL
ÇALIŞTAYLARI
BAKIŞ AÇIMIZDIR VE ÜLKEMİZDE ENGELLİLİK ALANI BU
YAKLAŞIM DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİM GÖSTERİYOR
KAPSAMINDA
“HAK TEMELLİ
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, açılış konuşmasına günümüzde engellilik alanında hak temelli yaklaşımın, temel bakış açısı olYAKLAŞIMIN
ve ülkemizde de engellilik alanının bu yaklaşım doğrultusunda değişim
YAYGINLAŞTIRILMASI” duğunu
gösterdiğini belirterek başladı. Bu değişimin en açık şekilde, engellilik alanında
BAŞLIKLI
çerçeve kanun niteliğinde olan Engelliler Hakkında Kanun’un 2005 yılında yayımlanması ile görülebileceğini aktaran Uzm. Dr. KOÇ, bu Kanun ve kazanımlaTOPLANTI
rının ülkemizi engellilik alanında sayılı ülkelerden biri haline getirdiğini aktardı.
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uzm. Dr. KOÇ, engellilik alanındaki politikalar açısından bugüne kadar alınan
önemli mesafeye rağmen; bu alanda hala yürünecek çok yol olduğunu belirtti.
Engelliliğin çok taraflı bir konu olduğunu, bu nedenle de politika ve hizmetlerin
tüm taraflarla iş birliği içerisinde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Engellilik
alanında devletin topyekûn yaklaşımını ortaya koyacak Engelsiz Vizyon Belgesi’nin uygulama aracı olan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı hazırlıklarının bu
toplantıda da olduğu gibi etkili bir iş birliği içerisinde sürdürülmesinin önemini
vurgulayarak konuşmasına son verdi.
Hak temelli yaklaşım bu tarihsel süreçte kabul edilen en güncel yaklaşım
Uzm. Dr. KOÇ’un ardından söz alan Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR ‘Hak Temelli Yaklaşım’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, geçmişten günümüze engelliliğe yönelik yaklaşımları aktaran Prof. Dr ÇAĞLAR, hak temelli yaklaşımın bu
tarihsel süreçte kabul edilen en güncel yaklaşım olduğunu belirterek hak temelli
yaklaşımın temelinde ‘her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması’nın yattığını aktardı. Engelli bireylerin de diğer bireyler gibi toplumun her alanına katılım sağlayabilmesinin; toplumdaki her bireyin engelliliği tanıması ve kabul etmesiyle
mümkün olabileceğinin altını çizen Prof. Dr ÇAĞLAR, kapsayıcı politikaların yaygınlaştırılması adına ülkemizde yaşanan gelişmeleri aktardı. Engelli bireylere
yönelik desteklerin engelli bireyler ve ailelerinin toplumsal yaşama katılımlarını
olumlu yönde etkilediğini belirten Prof. Dr ÇAĞLAR, mevcuttaki bu olumlu duruma rağmen engelli bireylerin bağımsız bir şekilde toplumsal hayatın her alanına katılabilmeleri için kaynakların bu alana daha yoğun bir şekilde aktarılması
gerektiğini vurguladı. Prof. Dr ÇAĞLAR, günümüzde, engelli bireylerin bağımsız
bir şekilde toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak; daha çağdaş ve insan
haklarına saygılı sosyal politikaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek
sunumunu sonlandırdı.
Prof. Dr ÇAĞLAR’ın sunumunun ardından AÇSH Uzmanı Keziban KARÇKAY gerçekleştirdiği sunumunda; hazırlıkları tamamlanan Engelsiz Vizyon Belgesi ve
bu belgenin uygulama aracı olarak hazırlıkları devam eden Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı hakkında bilgi verdi. Çalıştay, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı
kapsamında öngörülen ve ‘Hak Temelli Yaklaşımın Yaygınlaştırılması’ başlığı
altında yer alan taslak faaliyetlerin tüm katılımcılar tarafından değerlendirmesi
ile son buldu.
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25 HAZİRAN 2021
CUMA
ENGELLİ VE YAŞLI
HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRÜ
UZM. DR.
ORHAN KOÇ
ÇANKIRI İLİNE
ÇALIŞMA ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, 24.06.2021 tarihinde Çankırı iline bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Çankırı iline çalışma ziyareti sırasında Eldivan İlçe Kaymakamlığını ve Eldivan Belediye Başkanlığını ziyaret etmiş ve ilçede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
bağlı kuruluşlarda yapılan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bu kapsamda İlçe Kaymakamlığı SYDV tarafından yürütülen Evde Sosyal Hizmet uygulamaları biriminde incelemelerde bulunan Uzm. Dr. KOÇ, çalışanlar
ile görüştü ve ayrıca hizmet alan bir vatandaşımızı hanesinde ziyaret etti.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ daha sonra, Eldivan ilçesinde yatırım programında yer alan ve bir hayırsever tarafından yapılması planlanan yeni Engelsiz Yaşam Merkezi alanında, sürece ilişkin Çankırı
ASH İl Müdürü Hasan Tahsin YILDIRIM ile Hayırsever Mete KADIOĞLU’ndan
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından ilçede bulunan Engelli Bakım
Merkezini ziyaret eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ, burada engelli çocuklarımız ile
görüştü, kuruluştaki incelemeleri sırasında kuruluşun ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldı.
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Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Çankırı Valiliği
ziyaretinde Vali Abdullah AYAZ ile bir araya gelerek, ilde mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşların hizmetleri hakkında görüş alış
verişinde bulundu. Uzm. Dr. Orhan KOÇ İsmail Özdemir Huzurevi ziyaretinde
kuruluş binasını gezerek, kuruluşun ihtiyaçları, talepleri ve sorunları hakkında
yetkililerden bilgi aldı ve yaşlılarımız ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Şabanözü Engelli Bakım Merkezi ziyaretinde kuruluş binasında incelemelerde bulunan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ;
kuruluşun ihtiyaçları, talepleri ve sorunları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve
engelli kardeşlerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca kuruluş kampüsünde yakın zamanda faaliyete geçecek olan “Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş”
projesi kapsamında hazırlıkları tamamlanan bina ve proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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25 HAZİRAN 2021
PAZARTESİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE
TRT İŞ BİRLİĞİ
KAPSAMINDA
ENGELLİLİK
ALANINDA YAYIN
STRATEJİSİ
TOPLANTISI
DÜZENLENDİ

24.06. 2021 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı arasında “Engelli bireyler üzerine yayın
stratejisi” toplantısı gerçekleştirildi.
Engellilik konusunda yayın akışı, program içerik ve formatlarına yönelik ihtiyaç ve ilgilerin tespit edilmesi ve bunlara yönelik yayın stratejileri belirlenmesi
amaçlanan toplantı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan KOÇ Başkanlığında yapıldı. Toplantıya TRT ve ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ile Sosyal ve Ekonomik Hayata
Katılım Dairesi Başkanı ve uzmanlar katıldı.
Günlük yaşamın önemli bir parçası olan medyada engelliliğin temsil edildiği biçimin, toplumun engellileri algılamasında büyük rol oynadığını belirten
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, bu nedenle yayın stratejisi oluşturulurken hak temelli bakış açısının benimsenmesinin önemini belirtti ve bu kapsamda gerçekleştirilecek yapım ve yayın içeriklerinin toplumda farkındalık oluşturmasına büyük
katkı sunabileceğini söyledi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı yetkilileri, her iki kurumdan katılan uzmanlar, farklı türdeki
yayınlarda engellilik, erişilebilirlik konusunda evrensel tasarımın önemi ve acil
afet durumlarında engellilik konularında program içerik ve formatlarına yönelik bilgi alışverişinin önemine değindiler.
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