Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e-Bülten Temmuz - Ağustos 2021 / 4

İÇİNDEKİLER

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e-Bülten Temmuz - Ağustos 2021 / 4

Önsöz ...........................................................................................................................5

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e-Bülten Temmuz - Ağustos 2021 / 4

“İşitme
Engelliler
İletişim
Merkezi”
açılacak.................................................................................................................... 6
Belediye Engelli Hizmetleri Birimleri” konulu toplantı çevrimiçi
yapıldı....................................................................................................................7
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonunun
Etkinliğinin Arttırılması Çalıştayı..............................................................8
Belediyecilikte Engelsiz Vizyon Seminerlerden ilki Kocaeli
Büyükşehir, Bolu, Düzce ve Bilecik il ve ilçe belediyelerinden
temsilcilerin katılımı ile tarihinde düzenlendi................................10
Evde Bakım Yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında
toplam 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdık...............................11
Otizm alanında Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Otizm Meclis
arasında iş birliği konuları ele alındı......................................................12

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş
birliğinde geliştirilen “Beni Fark Et” projesinin açılış toplantısı
24 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.......15
Ulusal Yaşlanma Ülke Raporu Paydaş Toplantısı Bu Sene Dijital Ortamda
Gerçekleşti.....................................................................................................................16

İl Ziyaretlerimiz...............................................................................................18
Genel Müdürlüğümüzden Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’ya
Saha Ziyareti......................................................................................................20
EYHGM Heyetinden Konya, Karaman, Mersin ve Antalya’ya Saha
Ziyareti...............................................................................................................22
Bursa . Özel Huzur Bakım Merkezinde kalan Ruhsal Engelli
bireylerin rehabilitasyon çalışmalarının devamı olarak
planlanan ‘Benim Gazetem’ proje çalışmaları Bursa Haberdar
Gazetesi işbirliği ile başlatıldı...................................................................25

ÖNSÖZ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e-Bülten Temmuz - Ağustos 2021 / 4

e-Bülten Temmuz - Ağustos 2021 / 4
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5

Salgın sürecinde engelli ve yaşlılarımızın sağlığını ön planda tutan bir anlayışla kuruluşlarımızda gerekli tedbirleri
alan Genel Müdürlüğümüz, kurumsal tecrübenin ve kurumsal hafızanın önemini bir kez daha ortaya koydu.
Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların pandemi sürecinde takdir ettiği
Genel Müdürlüğümüz, ilkelerinden taviz vermeden aldığı önlemleri, kuruluşlarımızda misafir edilen engelli ve
yaşlılarımızın sağlıklarını korumak için sürdürüyor.
Erişilebilirlik kapsamında fiziksel çevrenin ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması adına, projeler, imar planları
ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında, erişilebilirlik izleme ve denetleme formlarının dikkate alınması
gerektirecek çalışmaları paydaş kurumlarla gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan ‘2030 Engelsiz Vizyon’ belgesinin tanıtılması ve bu
kapsamda yerel yönetimlerle iş birliği yapılmasının sağlanması, engellilik kapsayıcı politikalar konusunda ortak
anlayışın güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin engellilere yönelik faaliyetlerinin görünür kılınması, bu konudaki
iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması amacıyla, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün öncülüğünde Belediyecilikte Engelsiz Vizyon Seminerlerini başlattık.Engellilerin sağlıktan
istihdama, spordan kültüre her türlü hizmete erişebilmesi için yerel yönetimlerin rolünün çok önemli olduğundan
hareketle, özellikle ruhsatlandırma yapılırken belediyelerin ilgili birimlerinin erişilebilirlik ölçütlerini göz önünde
tutması gerektiğini, engellilerin önündeki pek çok engelin ortadan kalkacağını, yerel yönetimlerle paylaştık.
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler konusuna verdiğimiz önemi gündemden düşürmeden, Bakanlığımız ve Genel
Müdürlüğümüz öncülüğünde, 2010 yılından itibaren tüm illerde oluşturulan, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri
Değerlendirme Komisyonlarının çalışmalarını, başarı ve özveri ile yürüttüğünü müşahede ediyoruz. Amacımız,
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonlarının tüm illerde daha etkin, verimli hale getirilmesi.
Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Hattı 7/24 Hizmete Açık ve Bu Hizmet Birçok Gelişmiş Ülkede Bulunmuyor Sağlıkta
vaka tespiti, takibi ve sonuçlarının yönlendirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. İllerde oluşturulan Evde Sağlık
ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonunun işlevsel ve koordineli çalışması elbette çok önemli. 444 38
33 (444 EVDE) numaralı evde sağlık hizmetleri çağrı hattı ile tüm il, ilçe ve beldelerde hizmete ihtiyaç duyan her
kesimden bireyler, 7/24 hizmete ulaşabiliyor. Bu hizmet birçok gelişmiş ülkede bulunmuyor.Evde sağlık ve sosyal
hizmet uygulamaları birbirini tamamlayan sistemler. Entegre sistem kurularak hizmet sunulmasında ihtiyaca
erişemeyen bireylerin tespitinin ve uygun hizmetin sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor ve
bu bilinçle Genel Müdürlük olarak bu çalışmaları hızlandırmış bulunuyoruz.
Tüm gayretimiz, vatandaşlarımızın, engelli ve yaşlılarımızın, yaşam kalitesini yükseltmeye, eşitlikçi, güvenli,
erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaya yöneliktir. “Engelsiz yaşam ve erişilebilir bir Türkiye” için
hepimiz buradayız!
									Uzm. Dr. Orhan KOÇ
								Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
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05 Temmuz 2021
Pazartesi
Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığınca
Türkiye’nin İlk
‘İşitme Engellİler
İletişim Merkezi’
Açılacak’’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, işitme engelli
vatandaşların ihtiyaç duydukları alanlarda tercümanlık
hizmetinden faydalanması amacıyla “İşitme Engelliler İletişim
Merkezi” açılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelsiz Erişim Merkezi Nüfus
ve Konut Araştırması verilerine göre, hiç işitemeyen ve işitmede
çok zorlanan 836 bin kişi bulunuyor ve bunun toplam nüfusa
oranı yüzde 1,1 olarak belirtiliyor. Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne
göre, sistemde kayıtlı ve hayatta olan işitme engelli kişi sayısı
228 bin 589 olarak ifade ediliyor.
Türkiye’deki bu alanda ilk olacak “İşitme Engelliler İletişim
Merkezi (AİLEM)”, tüm işitme engelli vatandaşların kamu kurum
ve kuruluşları diğer kurum ve kişilerle olan etkileşimlerinde ve
günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları alanlardaki tercümanlık
hizmetinden faydalanması amacıyla ülke genelinde ve KKTC’de
hizmet verecek.
Bütün il, ilçe, köy ve beldelerden merkeze başvuru yapan, iletişim
dili olarak Türk işaret dilini tercih eden işitme engelli vatandaşlar
ve bu vatandaşlarla iletişim kurmak isteyenler, toplum çağrı
merkezinden hizmet alabilecek. Bakanlık tarafından kurulacak
çağrı merkezi ile diğer çağrı merkezlerinin kapsamı dışında
kalan alanlarda tüm işitme engelli vatandaşların aile ve
yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde iletişim ihtiyaçları
karşılanacak.
Bakanlıkça kurulacak çağrı merkezi noter, adliye, emniyet,
eğitim, ulaşım, mal ve hizmet alımı gibi hayatın diğer alanlarında
ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını kapsayacak. Bu kapsamda
örneğin, işitme engelli bir veli, çocuğunun öğretmeniyle
iletişim kurmak istediğinde ya da öğretmen işitme engelli
veliyle iletişime geçmek istediğinde çağrı merkezinden destek
alabilecek. İşitme engelli vatandaş yemek siparişi vermek
istediğinde yine bu merkezden 7 gün 24 saat destek alabilecek.
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Çevrimiçi
Erişilebilirlik
Atölyeleri: Belediye
Engelli Hizmetleri
Birimleri Toplantısı
Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından şehirlerdeki yapılı
çevreyi şekillendiren Belediyelerin mevzuatla kendilerine
yükümlülük olarak verilen erişilebilirlik teknik gerekliliklerini
dikkatle uygulamalarına destek olmak amacıyla “ERİŞİLEBİLİRLİK
ATÖLYELERİ: Belediye Engelli Hizmetleri Birimleri” konulu
toplantı çevrimiçi yapıldı.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ŞubatMayıs 2021’de büyükşehir belediyelerinin Fen İşleri birimlerinde
görev yapan, kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan
mimar, mühendis ve teknikerler ile yöneticilerinin katıldığı
“ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYELERİ: Kaldırımlar” konulu 25 atölye
çalışması tamamlandı. Bu atölyelerde yeni kaldırım inşa edecek
veya tadilat yapacak olan belediyelerin ihale, projelendirme,
inşaat ve kontrolörlük süreçlerinde erişilebilir kaldırımları
hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde
bulunuldu.
“Erişilebilirlik Atölyeleri” konseptiyle gerçekleştirilen yeni
çalışmaya belediye engelli hizmetleri birimleri davet edildi. 6
Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda
Bakanlık erişilebilirlik teknik ekibi tarafından belediyelerce
yürütülen erişilebilirlik çalışmalarına da rehberlik ettiği
bilinen engelli hizmetleri birimlerine ‘erişilebilirlik mevzuatı,
standartları, erişilebilirliğin belediyenin hangi birimleri ile
ilgili olduğu ve bu birimlerin yapması gerekenler ile Genel
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar’ hakkında
bilgilendirme yapıldı.
Büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyelerinin engelliler ile

e-Bülten Temmuz - Ağustos 2021 / 4
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8

08 Temmuz 2021
Perşembe
Evde Sağlık ve
Sosyal Hizmetleri
Değerlendirme
Komisyonunun
Etkinliğinin
Arttırılması
Çalıştayı Yapıldı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evde Bakım
ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Sosyal Hizmet
Birimince hazırlanan “Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri
Değerlendirme Komisyonunun Etkinliğinin Arttırılması Çalıştayı
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; 2010 yılından itibaren evde
sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonlarının tüm
illerde oluşturulduğunu, başarıyla yürütüldüğünü ve çalıştay
aracılığı ile komisyonların daha etkin hale getirilmesinin
önemine dikkat çekti.
Sağlıkta vaka tespiti, takibi ve sonuçlarının yönlendirilmesinin
önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ illerde
oluşturulan Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme
komisyonunun işlevsel ve koordineli çalışmasının önemini ifade
etti. 444 38 33 (444 EVDE) numaralı evde sağlık hizmetleri çağrı
hattı ile tüm il, ilçe ve beldelerde hizmete ihtiyaç duyan her
kesimden bireylerin 7/24 hizmete ulaşılabildiğini ve bu hizmetin
birçok gelişmiş ülkede bulunmadığını söyledi. Evde sağlık ve
sosyal hizmet uygulamalarının birbirini tamamlayan sistemler
olduğu, entegre sistem kurularak hizmet sunulmasında
ihtiyaca erişemeyen bireylerin tespitinin ve uygun hizmetin
sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine hız verildiğini
belirtti.
Ardından İçişleri Bakanlığı’na bağlı İller İdaresi Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa ÇİT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel
Yönetimler Genel Müdürlüğü Belediyeler ve Birlikler Daire
Başkanı Selim SOLMAZ evde sağlık ve sosyal hizmetleri
değerlendirme komisyonu kapsamında gerçekleştirdikleri
çalışmaları ve önerileri katılımcılara aktardı. Çalıştaya; Sağlık
Bakanlığı evde sağlık biriminin, Çorum, Tokat ve Mersin Aile ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin sunumları ile devam edildi.
Ardından çalıştay hakkında genel değerlendirme yapıldı ve
ilerleyen zamanda yapılacak çalışmaların gündeme alınmasıyla
toplantı sona erdi.

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri
Değerlendirme Komisyonunun
Etkinliğinin Arttırılması Çalıştayı
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Belediyecilikte
Engelsiz Vizyon
Seminerlerden ilki
Kocaeli Büyükşehir,
Bolu, Düzce ve
Bilecik İl ve İlçe
Belediyelerinden
Temsilcilerin
Katılımı ile
Gerçekleştirildi

Belediyecilikte Engelsiz Vizyon Seminerlerden ilki Kocaeli
Büyükşehir, Bolu, Düzce ve Bilecik il ve ilçe belediyelerinden
temsilcilerin katılımı ile 13 Temmuz 2021 tarihinde düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan ‘2030
Engelsiz Vizyon’ belgesinin tanıtılması ve bu kapsamda yerel
yönetimlerle iş birliği yapılmasının sağlanması, engellilik
kapsayıcı politikalar konusunda ortak anlayışın güçlendirilmesi,
yerel yönetimlerin engellilere yönelik faaliyetlerinin görünür
kılınması, bu konudaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması
ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen
seminerlerin ilki, Kocaeli Büyükşehir, Bolu, Düzce ve Bilecik il ve
ilçe belediyelerinden temsilcilerin katılımı ile yapıldı.
Seminer; Türkiye Belediye Birliği Genel Sekreteri Doç.Dr. Birol
EKİCİ ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan
KOÇ’un açılış konuşmaları ile başladı. Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol EKİCİ açılış konuşmasında
belediyelerin engellilere yönelik hizmetlere önem verdiğini
ve erişilebilirlik konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Türkiye Belediyeler Birliği ve belediyeler olarak “2030 Engelsiz
Vizyonu”nun bir parçası olmaktan gurur duyacağını söyleyen
EKİCİ, konu ile ilgili her türlü desteğin sağlanacağının altını
çizdi.
Daha sonra bir konuşma yapan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, engellilerin sağlıktan
istihdama, spordan kültüre her türlü hizmete erişebilmesi için
belediyelerin rolünün çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle
ruhsatlandırma yapılırken belediyelerin ilgili birimlerinin
erişilebilirlik ölçütlerini göz önünde tutması halinde engellilerin
önündeki pek çok engelin ortadan kalkacağını belirlen KOÇ, yerel
yönetimlerin böylelikle diğer sektörlere de öncülük edeceğini
aktardı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan bina ve
yaşam alanlarında erişilebilirlik ile ilgili uyulması gereken ölçü
ve ölçütlerin anlatıldığı Erişilebilirlik Kamu Spotu ile toplumda
konuyla ilgili farkındalığın artırılması için biri animasyon
olmak üzere üç kamu spotu hazırlandığını ifade etti. Ülkemizde
son yıllarda artan bir farkındalık ile hız kazanan engellilere
yönelik çalışmaların, ortak bir payda ile şekillenmesine ihtiyaç
olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının bu ihtiyaçtan hareketle Engelsiz Vizyon Belgesi ile
Engelli Hakları Ulusal Eylem Planını hazırladığını belirtti.

ENGELSİZ VİZYON
SEMİNERİ-2021
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Çalışmaların engellilik alanındaki önemine vurgu yapan Uzm.
Dr. KOÇ, Engelsiz Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Ulusal Eylem
Planı’nın, engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan
içermeci bir anlayışla yararlanabilmelerini temin etmek
açısından önem taşıdığını söyledi. Bu kapsamda gündüz yaşam
merkezlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için farklı
engel durumlarına yönelik STK buluşmaları altında tematik
toplantıların yapılarak sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde
bulunulduğunu, yerelde iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığını
söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından Bakanlık tarafından hazırlanan
‘Erişilebilirlik Animasyonu’ yayınlandı ve ‘2030 Engelsiz Vizyonu’
ile ilgili olarak bilgilendirme sunumları yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir, Bilecik, Bolu ve Düzce il ve ilçelerinden
katılımcıların yer aldığı ilk seminerde; Aile ve Sosyal Hizmetler
Uzmanı Keziban KARÇKAY’ın ‘2030 Engelsiz Vizyon’ başlıklı
sunumunun ardından, Araştırma Geliştirme ve İstatistik Dairesi
Başkanı Tayyar KUZ ‘Engellilik Kapsayıcı Politikalar Açısından
Yerel Yönetimlerin Rolü’ başlıklı sunumda bulundu. Tayyar
KUZ’un moderatörlüğünde devam eden seminerde belediyeleri
temsilen söz alan katılımcılar tarafından engellileri gözeterek
planlanan ve sunulan hizmetler paylaşıldı. Söz konusu etkinlik,
katılım sağlayan belediye temsilcilerinin yorumlarının ardından son
buldu. Konu ile ilgili seminerler farklı belediyelere yönelik olarak
ilerleyen süreçte devam edecek.
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12 AĞUSTOS 2021
Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, “6
Ayda İhtiyaç Sahibi
Vatandaşlarımıza
12,5 Milyar Lira
Sosyal Yardım
Ulaştırdık”

“Çocuklarımızın
öncelikli
olarak
ailelerinin
yanında
desteklenmesini ilke olarak benimsedik. Bu doğrultuda
ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti veriyoruz. Bu
kapsamda SED hizmetiyle ailelerimize 932 milyon lira ödeme
yaptık. Böylece, ilk 6 ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza engelli
aylıkları, yaşlı aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal
ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında toplam 12,5 milyar lira
sosyal yardım ulaştırdık.”

Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanımız
Sayın Derya
YANIK;
‘‘SED
hizmetiyle
ailelerimize
932 milyon
lira ödeme
yaptık’’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK, aile temelli sosyal
hizmet ve sosyal yardım vizyonuyla hizmet ettiklerini belirterek,
“Aile bütünlüğünün bozulmaması için devlet olarak gerekli tüm
desteği sağlamaya hazırız. Çocuklarımızın eğitimlerinden ve
ailelerinden, ailelerimizin de sosyo-ekonomik hayattan uzak
kalmamaları için bu tür desteklerimizi vermeye devam
edeceğiz.” dedi.
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16 Ağustos 2021,
Pazartesi

Türkiye Otizm
Meclisi’nin Yeni,
Yönetim
Kurulu İle Genel
Müdürlüğümüz
Arasında
Çevrim İçi
Toplantı
Düzenlendi

Türkiye’de kurulmuş olan ve aktif olarak otizm alanında çalışan
115 (102 dernek, 8 vakıf, 5 federasyon) sivil toplum kuruluşunun
bir araya gelerek oluşturdukları bir sivil platform olan Türkiye
Otizm Meclisi’nin olağan genel kurulunda seçilen 4. dönem
yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdürlüğümüz arasında
çevrim içi tanışma toplantısı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un katılımı ile gerçekleştirildi.

“Tüm engel gruplarında olduğu gibi otizmde de en önemli
aşamanın erken tanı” olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan KOÇ; pandemi sürecinde Türkiye Otizm
Meclisinin önemli katkı sunduğunu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ile koordineli şekilde “otizm” konusunda farkındalık oluşturan çalışmalarda
bulunduğunu söyledi.
Toplantıda otizm alanında Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Otizm Meclis arasında
iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili
değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye Otizm Meclisi’nin Genel Müdürlüğümüzden
taleplerinin de dile getirildiği toplantıda Genel Müdürlüğümüz tarafından otizm
alanında yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritası ile ilgili bilgi verildi.
Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde çalışmalarda yer alan Türkiye Otizm
Meclisi’nin yeni yönetim kurulu üyelerine, görevlerinde başarı dilekleri iletilerek
toplantı sonlandırıldı.
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Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı
Derya Yanık:
“968,2 milyon
TL Evde Bakım
Yardımı ödemesini hesaplara
yatırıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK, bakıma ihtiyacı olan
engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak
amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden
itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşarak, engelli
vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu
doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanı Derya
YANIK:
Evde bakım
yardımı
ödemesinin
bugünden
itibaren
hesaplara
yatırılacağını
bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK, bakıma ihtiyacı olan
engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli
hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, yaşamlarını kendi
başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan
engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu
aktardı.
Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde
bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret
eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK, “Evde bakım
yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını
üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Bakan YANIK, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım
yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa
çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını
üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını
belirtti. Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren
hesaplara yatırılacağını ifade eden Bakan YANIK, “968,2 milyon
lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara
yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını
dilerim.” açıklamasında bulundu.
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Okul Servis
Araçlarının
Erişilebilirliği
Toplantısı Yapıldı
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2021-2022 yeni eğitim öğretim yılı başlamadan engelli
öğrencilerin servis taşımacılığından faydalanması halinde
“erişilebilir servis hizmetlerinin sağlanması” konusunda, Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin katılımıyla çevrimiçi bir toplantı
gerçekleştirildi.

Okul Servis
Araçlarında Yaşanan
Erişilebilirlik
Sorunlarıyla
İlgili Milli Eğitim
Bakanlığı ve Genel
Müdürlüğümüz
Arasında Çevrim İçi
Toplantı Düzenlendi.

Toplantıda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı tarafından eğitime erişim
sağlanamamasının eğitim hakkından faydalanmanın önünde
önemli bir sorun oluşturabileceği, BM Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile
engellilerin eğitim almalarının güvence altına alındığı, 5378 sayılı
Kanun’un geçici 3 üncü maddesi gereği okul servis araçlarının
erişilebilir hizmet vermesi gerektiği konularında bilgilendirme
yapıldı. Ayrıca erişilebilir servis taşımacılığına ilişkin mevzuatta
yer alan düzenlemelerin de yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.
Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden
temsilciler katılım sağladı. Erişilebilir servis taşımacılığı
konusunda karşılaşılan sorunların çözüm önerilerine ilişkin
değerlendirmelerde bulunuldu.
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“Beni Fark Et”
Projesinin Açılış
Toplantısı
24 Ağustos
2021 Tarihinde
Çevrim İçi Olarak
Gerçekleştirildi
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen “Beni Fark Et” projesinin açılış
toplantısı 24 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Ankara Sevgi ve Çocuk Koruma Evlerinde kalan çocuklara otizm taraması yapılması ve
kuruluşlarda çalışan mesleki, sağlık ve bakım personelin otizm spektrum bozuklukları ve
gelişimsel bozukluklar konusunda eğitilerek mesleki becerilerin geliştirilmesi hedeflenen;
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Genel
Müdürlüğümüz iş birliğinde geliştirilen “Beni Fark Et” projesinin açılış toplantısı 24 Ağustos
2021 tarihinde çevrim içi olarak yapıldı.
Açılış toplantısına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha SAĞLAM, Ankara Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Zülfikar AKELMA,
Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir KOÇYİĞİT, Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım
Daire Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Koruma Biriminden Proje Koordinatörü Uzm. Dr. Nihal DURMAZ konuşmacı olarak katıldılar.
Açılış konuşmalarında Sevgi ve Çocuk Koruma Evlerinde çalışan personelin otizm konusundaki
farkındalığını artırmanın erken tanıdaki önemine değinilerek bu konuda kurumlar arası iş
birliğinin önemi vurgulandı.
Açılış konuşmalarının ardından, proje kapsamında ön test uygulanan 164 personele yönelik
gerçekleştirilen eğitimde Uzm. Dr. Nihal DURMAZ, ‘Çocuk Sağlığı Açısından Çocuk Gelişimi
Dönemleri ve Gelişimi’ konusunda; Uzm. Dr Gözde KANDEMİR, ‘Otizm Spektrum Bozukluğunun
Tipik Özellikleri Nelerdir?’ konusunda; Uzm. Dr. Ayşe Tuğba KARTAL tarafından ise ‘Otizmde
Erken Tanı Ve Tedavi/Uygulanacak Gelişim Bozukluğu Testleri’ konusunda bilgiler verildi ve
sunumlarda bulunuldu. Programın devamında otizmli çocuğa sahip ebeveyn tarafından
deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Sunumların ardından soru cevap bölümüne geçilerek
toplantı sonlandırıldı ve katılımcılara son test uygulaması yapıldı.
2021 Ekim ayında tamamlanması planlanan proje ile Ankara Sevgi ve Çocuk Koruma Evlerinde
kalan çocuklar tarama testinden geçirilecek ve otizm tanısı alan çocuklarımızın takibi proje
sorumlusu hekimler tarafından gerçekleştirilecek.
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Ulusal Yaşlanma
Ülke Raporu Paydaş
Toplantısı Bu Sene
Dijital Ortamda
Gerçekleşti

24 Ağustos 2021’de kamu kurum ve kuruluşları, akademi, sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetim birimlerinden toplamda
45 paydaş kurum ve kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla Ulusal
Yaşlanma Ülke Raporu Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi.
8-12 Nisan 2002 tarihleri arasında Madrid’de düzenlenen İkinci
Dünya Yaşlanma Asamblesi tarafından kabul edilen Madrid
Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı (MIPAA), yaşlı bireylerin yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi, yaşlanan nüfusun ülkeler için fırsata
dönüştürülmesi ve zorluklarına çözüm bulunması için küresel
bir normatif çerçeve oluşturuyor. Aynı yıl Berlin’de düzenlenen
UNECE Yaşlanma Bakanlar Konferansı tarafından MIPAA için on
taahhüt altında gruplandırıldı, ayrıca tedbir ve eylem içeren
UNECE Bölgesel Uygulama Stratejisi (RIS) onaylandı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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25 Ağustos 2021
Çarşamba

MIPAA’nın başlangıcında, her beş yılda bir bölgesel ve küresel düzeyde uygulanmasının
sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı.
Sonrasında Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı ve Bölgesel Uygulama Stratejisi (MIPAA/
RIS) uygulamasının üçüncü gözden geçirme ve değerlendirme döngüsü kapsamında Ulusal
Ülke Raporumuz 2016 yılında Bakanlığımızca hazırlandı.
Yaşlı bireylere yönelik olarak uygulanan politika ve programlar hakkında 2018-2022 yıllarını
kapsayan MIPAA/RIS uygulamasının dördüncü gözden geçirme ve değerlendirme döngüsü
kapsamında hazırlanacak olan Ulusal Ülke Raporumuza ilişkin çalışmalar ise halihazırda
başladı. Bu çerçevede 24 Ağustos 2021’de kamu kurum ve kuruluşları, akademi, sivil toplum
kuruluşları ve yerel yönetim birimlerinden toplamda 45 paydaş kurum ve kuruluşun
temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Yaşlanma Ülke Raporu Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi
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‘‘Uluslararası Alanda
Yaşlıların
Haklarını
Koruyan Özel
Bir Sözleşmeye
İhtiyaç
Duyuluyor’’

Çevrimiçi düzenlenen Ulusal Yaşlanma Ülke Raporu
Paydaş Toplantısının açılış konuşmasında Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Doktor Orhan KOÇ; çocuk
ya da engelli gibi kırılgan veya dezavantajlı gruplardan
farklı olarak, yaşlıların haklarını ele alan uluslararası
bir sözleşmenin henüz bulunmadığını ifade ederek,
uluslararası alanda yaşlıların haklarını koruyan özel bir
sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ülkemizde
yaşlıların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına yönelik
gerçekleştirilmiş çalışmaları tüm yönleriyle ifade
eden Uzm. Dr. KOÇ, 2007, 2012 ve 2016 yıllarında Ulusal
Ülke Raporlarının hazırlanıp sunulduğunu ifade etti ve
Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana 2016 yılındaki
raporun ardından bu yıl ikinci Ülke Raporunun hazırlık
çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Toplantı açılış konuşmasından sonra “Madrid Uluslararası
Eylem Planı Ulusal Rapor Hazırlık Süreci ve Rehberi”
sunumu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Burcu AYHAN EKENCİ,
Eylem Planı ve Bölgesel Uygulama Stratejisinin tarihsel
sürecini anlattı, ülkemizde de daha önce hazırlanan
Ulusal Raporların hazırlık evrelerine dair katılımcıları
bilgilendirdi.
Raporun amacı ve nasıl hazırlanması
gerektiğine dair yönergeleri açıklayan EKENCİ, Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından
hazırlanmış zaman çizelgesini sundu, raporun içeriğine
dair kapsamlı bir anlatım ile paydaş kurumları verilecek
katkıların niteliği konusunda açıklamalarda bulundu.
EKENCİ’nin sunumu ardından paydaşlardan gelen soru,
cevap ve öneriler bölümü sonrasında toplantı sona erdi.
Bakanlığımız ve paydaş kuruluşların katılımıyla hazırlanan
Ulusal Yaşlanma Ülke Raporu, 2018-2022 yıllarını kapsayan
beş yıllık dönemdeki yaşlılık alanında kaydedilen gelişmeleri
ve planlanan çalışmaları kapsıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler politikalarına uygun
olarak, raporun katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması için
akademi, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve ilgili
kamu kurumlarının katkısı önemseniyor.
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İL ZİYARETLERİMİZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca Ülkemizde İlk Kez
Bir Üniversite Yürütücülüğünde “Otizm Ve
Müzik Yaz Okulu” Gerçekleşti
“Otizm ve Müzik Okulu” buluşmaların ilki Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öncülüğünde yapıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca
ülkemizde ilk kez bir üniversite yürütücülüğünde “Otizm
ve Müzik Yaz Okulu” gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Engelli Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Faik
YILDIRIM’ın davetli konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe;
otizmli müziğe yetenekli bireyler, aileleri, gönüllü eğitimci ve
öğrenciler katıldı.

‘‘ÇANAKKALE’’
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Farklı üniversitelerden akademisyenler otizm ile ilgili
konularda sunum gerçekleştirdiler.
Etkinlik süresince
katılımcı müziğe yetenekli otizmli öğrencilere çalgı ve
ses eğitimi verildi. Müziğe yetenekli ve kendileri gibi farklı
öğrenen bireylere rol model olan katılımcılar iki akşam
becerilerini sergilediler ve konser verdiler. Ayrıca Otizm ve
Müzik Topluluğu başkanlık seçimi yapıldı. Akademisyenler,
sivil toplu kuruluşları ve otizmli bireyler ve ailelerinin katıldığı
etkinlik iki gün sürdü.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca
ülkemizde ilk kez bir üniversite yürütücülüğünde “Otizm ve
Müzik Yaz Okulu” gerçekleştirdiği etkinliğe konuşmacı olarak
katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, program
sonrası Çanakkale Gazi Dinlenme Evine ziyaret gerçekleştirdi,.
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Daha sonra Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini huzurevini ziyaret
etti, incelemelerde bulundu.
Yaşlılarımızla sohbet eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Sayın Derya YANIK’ın selamlarını iletti. Yaşlılar Bakan
Hanımın selamından çok memnun oldular ve Sayın Bakanı Çanakkale’de ağırlamak
istediklerini dile getirdiler. Ayrıca Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
binasının inşaatını yerinde inceleyen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik
YILDIRIM, bir engelli bakım merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Çanakkale - Balıkesir - Bursa
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Genel Müdürlüğümüzden
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’ya
Saha Ziyareti
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Coşgun GÜRBOĞA, Yaşlı Refahı Daire Başkanı Mustafa KARABEY,
Araştırmacı İsmail KORKMAZ ve Uzman Yardımcısı Rumeysa CEYLAN’dan
oluşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü heyeti 17-21 Ağustos
2021 tarihleri arasında Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerini kapsayan
saha ziyaretleri gerçekleştirdi.
Heyet, Çanakkale ilinde Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi, Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım,
Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve il merkezindeki Şehit Gazi
Evi’nde incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca Çanakkale İl Müdürlüğü’nde
“Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi”
(YAGEP) hakkında bilgilendirmede bulundu.
Heyet ayrıca Balıkesir ilinde Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi ile yeni hizmete hazırlanan Karesi Huzurevi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gözlemler gerçekleştirdi.
Saha incelemelerinin son durağı olan Bursa ilinde Ali Osman Sönmez
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek,
huzurevi binasının deprem güçlendirmesi ile büyük onarımı hususunda
İl yönetimi ile istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ne ait Huzurevi’nde incelemelerde bulunarak, Büyükşehir
Belediyesi ile işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.
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Konya-Karaman-Mersin -Antalya
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EYHGM Heyetinden Konya, Karaman,
Mersin ve Antalya’ya Saha Ziyareti
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür
Yardımcıları Önal İNALTEKİN ve Coşgun GÜRBOĞA, Yaşlı Refahı Daire
Başkanı Mustafa KARABEY ve Araştırmacı İsmail KORKMAZ’dan
oluşan 4 kişilik Genel Müdürlük heyeti, 29 Haziran – 3 Temmuz
2021 tarihleri arasında Konya, Karaman, Mersin ili Anamur ilçesi
ile Antalya ili Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde saha ziyaretleri
gerçekleştirdi.
Rehabilitasyon Merkezi İle Dursun Fakih Huzurevi’ne ziyarette
bulunan heyet, İl Müdürlüğü ve kuruluş çalışanları ile görüştü.
Ermenek ilçesinde bulunan Ali Rıza Aluçlu Engelsiz Yaşam Bakım,
Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Umut Evleri ve Yaşlı
Yaşam Evleri’ni gezdi. Aynı zamanda Ermenek ilçesinde bağışçı
tarafından yapılmakta olan huzurevi inşaatı heyet tarafından
yerinde incelenerek, burada verilecek hizmet modeli hakkında
istişarelerde bulunuldu.
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Mersin ili Anamur ilçesinde bulunan bağışçı tarafından bağışlanmak istenen huzurevi
arazisi, vakıf yetkilileri ile Anamur Belediye Başkanı ile birlikte yerinde incelenerek, yatırım
olasılıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet, Antalya ili Gazipaşa ilçesinde
Sağlık Bakanlığı’na ait hastane binasının huzurevi yapılması için tahsisine ilişkin Gazipaşa
Kaymakamı ve bağışçı ile görüşmede bulunuldu. Son olarak heyetçe Alanya ilçesinde Genel
Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Alanya Huzurevi ziyaret edilerek, çatı onarımı
hakkında bilgi edinildi.
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İLLERDEN HABERLER
Bursa
Ruhsal Engelli
Bireylerin
Rehabilitasyon
Çalışmaları
Kapsamında
‘‘Benim Gazetem’
Projesi Start Aldı

Bursa . Özel Huzur Bakım Merkezinde kalan Ruhsal
Engelli bireylerin rehabilitasyon çalışmalarının devamı
olarak planlanan ‘Benim Gazetem’ proje çalışmaları Bursa
Haberdar Gazetesi işbirliği ile başlatıldı.
Proje Ruhsal
Engelli bireylerin katıldığı rehabilitasyon çalışmalarının
devamı olarak planlandı. Günlük yazma becerileri, kitap
okumaları ve okudukları kitapların özetlerini çıkarıp kitap
kritiği yapabilen ruhsal engellilerin kazandığı becerileri
sürdürmek ve çeşitlendirmek amacıyla, engellilerle yapılan
toplantılar sonucunda, engellilerin fikri ile şekillendirilen
proje kapsamında, paydaş yayın kuruluşu Bursa Haberdar
Gazetesinde engellilerin hazırladıkları gazetede yazıları ve
röportajlarına yer verilecek.
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İl Müdürü Hasan YILMAZ; kendisine yönetilen ‘Bakanlığının görevleri nelerdir?’ sorusuna
verdiği cevapta, “Bakanlığımız, Türkiye’de yer alan 84 milyon nüfusu içine kapsayacak bir
hizmet ağına sahiptir. Toplum içerisinde özel ilgi ve alaka gerektiren, devletimizin şefkatli ve
merhametli ellerinin sürekli üzerinde bulunması gereken kişilere ulaşılması için bakanlığımız
kurulmuştur. Kadınlarımız, çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, şehit yakınları ve gazilerimiz
gibi özel ilgi gerektiren gruplara bakanlığımız marifetiyle hizmetler götürülmektedir.
Toplumun dezavantajı gruplarının her birine ayrı ayrı hizmetlerimiz var. Kadınlara, engellilere,
yaşlılara ve şehit yakınlarına hizmetlerimiz farklılık arz ediyor. Örnek vermek gerekirse 18
yaşına kadar anne baba yoksunluğu çeken çocuklarımızı devlet koruması altına alıyoruz.
Bursa’da ailesi yanında ekonomik zorluk çeken 3 bin 450 çocuğumuza maddi destek sağlıyoruz.
Çocuklarımıza danışmanlık, sağlık, bakım, eğitim tedbiri gibi çocuklara faydalı olabilecek
uygulamaları koordine ediyoruz. Bursa’da 15 bin civarında kişiye evde bakım hizmeti desteği
sağlayarak bin 700 lira civarında aylık bakım ücreti ödüyoruz. Yaşlı bakım merkezlerimiz ve
huzurevlerimizde ise 1000 civarında yaşlımızı ağırlıyoruz. Bakanlığımız tarafından finanse
edilen engelli bakım merkezlerinde kalan 1100 civarında engelli kardeşimizin konaklamasını
ve bakım hizmetini sağlıyoruz. Bursa’da 11 civarında bakım merkezinde kalan engelli
vatandaşlarımıza kişi başı yaklaşık her ödeme gerçekleştiriyoruz. Şiddete maruz kalan
kadınlara yönelik kadın konukevlerimiz, şehit yakınlarına verdiğimiz hizmetler ve daha birçok
dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.
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