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2 ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. Yaşlılık Şûrası Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Gerçekleşti

 

 Yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde ve kurumda 
sunduğumuz hizmetler ve toplum temelli bakıma ilişkin destek sistemleri yalnızca 
yaşlılarımızın değil, ailelerinin de sorun çözme kapasitesini artırmakta, birey, 
aile ve toplum refahını yükseltmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN, 25 Eylül 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapmış 
olduğu konuşmada Yaşlılık Şûrası’nın düzenleneceğini ve 2019’un “Yaşlılar Yılı” 
ilan edileceğini duyurmuştur. Bu doğrultuda, yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik 
politikalara yön vermek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında I. Yaşlılık Şûrası düzenlenmiştir. 
I. Yaşlılık Şûrası’nda sağlıklı yaşamı ve toplumsal hayata katılımı kapsayan aktif 
yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostu 
kentler ve yerel yönetimler, yaşlı hakları ve yaşlılık ekonomisi başlıkları altında 
komisyon çalışmalarını ele alarak “I. Yaşlılık Şurası Sonuç Bildirgesi ve Komisyon 
Raporlar yayımlanmıştır. I. Yaşlılık Şurası ile yaşlılık alanındaki gelecek yıllarda 
yapılacak çalışmalara ışık tutulmuştur.
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2020-2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi Hazırlandı

 

 Yaşlılık Şurası kararları doğrultusunda, yaşlılara verilen değerin göstergesi 
olarak Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce insanların 
yaşamlarının her döneminde aktif yaşlanma sürecine etkin olarak katılımlarının 
sağlanması, yaşlı haklarının güçlendirilmesi,  hak ve sosyal içerme temelli 
yaklaşımla yaşlılara yönelik yeni hizmet ve destek modellerinin geliştirilmesi, 
kuşaklararası dayanışmanın güçlendirilmesi, aile ve toplum odaklı bir anlayışla 
yeni bir vizyonun ortaya konulması amacı ile konu ile ilgili “2020-2030 Yaşlanma 
Vizyon Belgesi” hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 26 Şubat 2020 tarihinde paydaşların 
da katılımı ile kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiş olup önümüzdeki 10 yıl 
içinde yaşlı bireylerimize yönelik verilen hizmetlere yön verilmesi ve hizmetlerin 
geliştirilmesinde önemli bir adım atılmıştır.
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YADES’in Ülke Geneline Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalışmalar Hız Kazandı

 
 
 

 

 
 2016 yılında uygulanmaya başlanan Yaşlı Destek Programı (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 
amaçlanmaktadır. 2016 yılında büyükşehir belediyesi olan 30 şehirde Genel 
Müdürlüğümüz denetiminde, valiliklerin yetki ve sorumluluğunda, büyükşehir 
belediyeleri tarafından yürütülen, yaşlılara yönelik evde bakım, evde destek 
ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için 5 büyükşehir 
belediyesi ile başlatılan süreç bugün 13 büyükşehir belediyesine ulaşmıştır. YADES 
kapsamında bugüne kadar toplamda 62 bin 400 yaşlımıza sosyal hizmet desteği 
verilmiş olup YADES’in bütün belediyelerimize yaygınlaştırması hedeflenmiştir.
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Yaşlı Bakım Hizmetlerimiz Bütünleşik Bakım Hizmeti Anlayışıyla Sürmektedir

 
 Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren huzurevlerinde sosyal 
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm yaşlılara hizmet verilmektedir.  2002 
yılında 63 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 4.952 yaşlıya 
hizmet verilirken, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla Bakanlığımıza ait toplam 15.527 
kapasiteli 153 Huzurevi ile Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde 13.925 
yaşlımız hizmet almaktadır. Bunun yanı sıra denetimleri bizim sorumluluğumuzda 
olmakla birlikte, diğer kurum ve kuruluşlara (belediyelere, kamu kurumlarına, 
sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre) ait 273 huzurevinde 19.988 kapasite ile 
13.447 yaşlımıza Türkiye genelinde kurumsal yatılı bakım hizmeti verilmektedir. 
Ekonomik yoksunluğu bulunan yaşlılar bakım hizmetlerimizden ücretsiz olarak 
yararlanabilmektedir. Aileleri ile bir arada bulunamayan ve acil bakıma ihtiyacı 
olan yaşlılar sıra gözetilmeksizin acil olarak uygun huzurevine alınmaktadır. 
Huzurevlerinde ve müstakil kuruluşlarda gündüz bakım hizmetleri sunulmakta 
olup bu hizmetlerin 81 ile yaygınlaştırması hedeflemektedir. 

 Bütüncül bakım hizmeti anlayışıyla yaşlılarımızı, öncelikle onları sosyal 
çevrelerinden koparmadan aileleri yanında desteklenmesi, bu imkân bulunmadığı 
takdirde ev sıcaklığı olan ortamlarda bakım hizmeti verilmesi ve bu imkânın da 
bulunmadığı hallerde ise ihtisaslaşmış ve düşük kapasiteli bakım merkezlerinde 
hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede yaşlıların yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve ihtiyaç duydukları bakım hizmetinin verilmesi için 2012 yılında 
hayata geçirilen “Yaşlı Yaşam Evleri” modeli geliştirmiştir. Bu kapsamda 28 yaşlı 
yaşam evinde 121 kapasite ile 119 yaşlımıza hizmet verilmektedir.
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Yaşlılara Yönelik Gündüzlü Hizmet Standartları Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi
        

  
 Bakanlığımızca uygulanan yaşlılıkla ilgili politikalarımız, yaşlılarımızı sosyal 
çevresiyle bir bütün olarak değerlendiren, sosyal hakları öne çıkaran bireysel 
değil “aile odaklı”, sosyal yardım eksenli değil “hak eksenli” bir sosyal anlayış 
içerisinde devam etmektir. Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında, engelli ve 
yaşlı bireylere yönelik gündüz bakım hizmetlerinin başlatılmasına hız verilmesi ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

 Bu kapsamda 28-29 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin 
katılımı ile Yaşlılara Yönelik Gündüzlü Hizmet Standartları Geliştirme Çalıştayı 
gerçekleştirilmiştir.  
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Alzheimer/Demans Hizmet Modelleri Değerlendirme Çalışma Toplantısı 
Düzenlendi

 Ülkemizin geleceğinde yaşlı nüfusa bağlı en önemli hastalıklardan biri olacak 
olan demans çeşitleri ve en çok da Alzheimer demans hastalığı için merkezi, yerel, 
sivil toplum ve özel kurumların amaçladıkları hasta bakım ve hasta yakını destek 
çalışmalarının en iyi şartlarda yapılabilmesini sağlamaya yönelik olarak 25 Eylül 
2019 tarihinde Ankara’da kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite 
ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile Alzheimer/Demans Hizmet 
Modelleri Değerlendirme Çalışma Toplantısı düzenlenmiştir.
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Himayelerinde Engellilerde 
ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu Gerçekleştirildi

 

 Engelli ve yaşlı bireyler ile ailelerinin sosyal hayata katılımlarını arttırmak, 
bağımsız yaşam becerilerini teknolojik araçlarla geliştirmek ve hayatlarını 
kolaylaştırmak amacı ile sektörde öncü olan kuruluşların hizmet sunumlarını 
kamuoyuna tanıtmak, bu alanda farkındalık ve bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla, 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı himayelerinde Engellilerde ve 
Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu 19 Haziran 2019 tarihinde Saray Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nde, Bilişim İletişim ve Teknoloji Akademisi (BİTA) ve Sağlık Bilişim 
ve Teknoloji Derneği (SABİT)’nin işbirliği ile düzenlenmiştir.
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Yaşlı Refahı Bölgesel Seminerleri Düzenlendi

 

 
 2019 Yaşlılar Yılı kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yaşlıların yaşam 
kalitesinin geliştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması konularında bölgesel 
düzeyde bilinç ve farkındalığın arttırılması amacıyla Yaşlı Refahı Bölgesel 
Seminerleri 16 Temmuz-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenmiş olup Ordu, Trabzon, 
Van, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, İstanbul, Konya, Edirne, İzmir, Çanakkale, Bursa, 
Antalya, Ankara illerinde gerçekleştirilmiştir.
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60+ Yaş Tazelenme Üniversitelerinin Yaygınlaştırılması Toplantısı 
Gerçekleştirildi

 
 
 

 Aktif yaşlanma ve yaşam boyu öğrenme kapsamında dünyada Üçüncü 
Yaş Üniversitesi olarak başlatılan yaşlılara yönelik üniversite programları 
ülkemizde Tazelenme Üniversiteleri adıyla kurulmaya başlanmış olup illerimize 
yaygınlaştırılmaktadır. Bakanlığımızca da desteklenen bu uygulama ile yaşlı 
bireylerimiz üniversitelerde kendilerine yönelik olarak oluşturulan programlardan 
ücretsiz olarak eğitim almaktadır. Bu hizmetlerin desteklenmesi ve yaygınlaşması 
amacıyla ilgili paydaşların katılımıyla 30 Ekim 2019 tarihinde 60+ Yaş Tazelenme 
Üniversitesi Uygulanmasının Yaygınlaştırılma Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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