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Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11 

Tüm dünyaya hızla yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan 
edilen COVID-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkilemiş ve günlük 
alışkanlıklarımızı kökten değiştirmiştir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak hem kuruluşlarımızda kalan hem 
de kurum bakımı dışındaki engelli ve yaşlı bireylere yönelik ivedi tedbirler ile engelli ve yaşlıların bu süreçten en az düzeyde 
etkilenmeleri için çaba gösterilmiştir. 

Türkiye'nin COVID-19 sürecinde sağlık başta olmak üzere her alanda yürüttüğü başarılı mücadele, engellilik ve yaşlılık 
alanında da büyük bir özveri ile devam ettirilmiştir. Bu süreçte kuruluşlarımızda, kurumsal birikim ve deneyim ile planlı ve 
programlı, kontrollü bir takip gerçekleştirilmiştir. Dünyadaki salgınla mücadele tecrübelerini de göz önüne alınarak 
gerçekleştirilen bu takip tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütülmüştür. 

Ülkemizde salgının, görece daha düşük seviyelerde seyretmesinde, herkes için engelsiz bir Türkiye ve daha güzel bir dünya 
için çabalayan ve asla "Biz büyük bir aileyiz." idealini aklından çıkarmayan personelimize teşekkür eder, sağlıklı günler 
dilerim. 

Uzm. Dr. Orhan KOÇ 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü 



“Pandem� Özel Bülten�”

    Pandem� Özel Bülten�, COVID-19 sürec�nde dünyada ve ülkem�zde yaşanan gel�şmeler ışığında Genel Müdürlüğümüzce
alınan tedb�rler ve pandem� sonrası yen� normalleşme sürec� hakkında b�lg� vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra,
Bülten engell� ve yaşlı alanında faal�yet gösteren s�v�l toplum kuruluşları ve d�ğer kuruluşlarca yapılan çalışmalar hakkında
b�lg� vermek ve pandem� sürec�nde öne çıkan gel�şmeler� aktarmak amacı da taşımaktadır. 

1. Pandem� Ned�r?

Pandem�; dünyada b�rden fazla ülkede veya kıtada, çok gen�ş b�r alanda yayılan ve etk�s�n� gösteren salgın
hastalıklara ver�len genel �s�md�r. B�r hastalık DünyaSağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandem� olarak �lan ed�leb�l�r. Aynı
zamanda pandem� olarak n�telend�r�leb�lmes� �ç�n �st�krarlı b�r şek�lde, dünyanın farklı noktalarında, k�tleler üzer�nde
görülmeye başlaması gerekmekted�r. DSÖ tanımlamasına göre b�r pandem� ancak aşağıdak� 3 koşulu sağladığında
başlamış sayılır:       

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı b�r hastalığın ortaya çıkışı,
-Hastalığa sebep olan etmen�n �nsanlara bulaşması ve tehl�kel� b�r hastalığa yol açması,
-Hastalık etmen�n�n �nsanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması.

Koronav�rüs/COVID-19; yayılma hızı ve �nsan sağlığı üzer�ndek� etk�s� neden� �le genel çapta koruyucu önlemler�n
artırılmasının sağlanması �ç�n 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandem� �lan ed�ld�.  2 Ocak 1948 günü
Dünya Sağlık Örgütü kurucu anlaşmasını �mzalayan Türk�ye, 9 Haz�ran 1949 tar�hl� ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık
Örgütü Anayasası’nı onaylayarak DSÖ’ye resmen üye olduğundan, Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronav�rüs/COVID-19’u
pandem� kapsamına alması �le b�rl�kte DSÖ standartlarına uygun şek�lde pandem� stratej�s�n� uyguladı.

2.COVID-19 Ned�r?

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde ortaya çıkan ve kısa b�r süre �çer�s�nde tüm dünyada b�rçok �nsanı etk�s� altına alan Yen�
Coronav�rüs (COVID-19) bulaşma yolu olarak en hızlı ve kontrolü en zor olan, solunum yolu �le bulaşan b�r v�rüs türüdür.
2019-nCoV olarak da adlandırılan bu v�rüsün SARS-CoV ve MERS-CoV g�b� b�r zoonot�k enfeks�yon olduğu yan�
hayvanlardan �nsanlara bulaştığı düşünülmekted�r. Koronav�rüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum
Sendromu (MERS-CoV) ve Ş�ddetl� Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) g�b� daha c�dd� hastalıklara kadar çeş�tl�
hastalıklara neden olan büyük b�r v�rüs a�les�d�r.

COVID-19’un, d�ğer koronav�rüsler g�b� solunum salgıları �le bulaştığı tesp�t ed�lm�şt�r. Hasta k�ş�lerden öksürük, hapşırık,
gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan v�rüs �çeren solunum salgısı damlacıkları, enfekte olmamış k�ş�ler�n
mukozalarına temas ederek hastalanmalarına sebep olmaktadır. Bel�rt�ler arasında ayrıca burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı,
�shal ve bulantı �çereb�l�r. V�rüsün bulaştığı bazı k�ş�ler ş�ddetl� bel�rt� göstermeyeb�l�r. Bu noktada özell�kle altta yatan başka
sağlık durumları olan ya da kron�k hastalığı bulunan engell� ve yaşlı k�ş�ler, haf�f b�r hastalığa sah�p olsa da v�rüse daha
fazla yatkınlık göstermekte, genell�kle çok daha c�dd� hastalık ve sonuçlarla karşılaşmaktadırlar.Bugün �ç�n v�rüs atılım ve
bulaştırıcılık süreler� b�l�nmed�ğ� �ç�n, hastanın sağlık kuruluşunda bulunduğu süre boyunca �zolasyon önlemler�ne devam
ed�lmel�d�r. COVID-19 etken� (SARS-CoV-2) zoonot�k kaynaklı b�r v�rüstür. İnsandan �nsana damlacık, temas ve bazı
durumlarda aerosol yoluyla bulaşır. Bu nedenle, COVID-19 varlığı düşünülen vakalara standart, damlacık ve temas
�zolasyonu önlemler� alınmalıdır.



2.1. Dünyada Mevcut Durum

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ç�n Ülke Of�s�, Ç�n’�n Hube� eyalet�n�n Wuhan şehr�nde et�yoloj�s� b�l�nmeyen
pnömon� vakalarını b�ld�rm�şt�r. 7 Ocak 2020’de etken daha önce �nsanlarda tesp�t ed�lmem�ş yen� b�r koronav�rüs (2019-
nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul ed�lm�ş, v�rüs SARS-CoV’e
yakın benzerl�ğ�nden dolayı SARS-CoV-2 olarak �s�mlend�r�lm�şt�r.

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı ac�l durumu” olarak
sınıflandırmış, �lk salgının başladığı Ç�n dışında 113 ülkede COVID-19 vakalarının görülmes�, v�rüsün yayılımı ve ş�ddet�
neden�yle 11 Mart’ta küresel salgın (pandem�) olarak tanımlamıştır. Ülkem�zde COVID-19 �le �lg�l� çalışmalar 10 Ocak’ta
başlamış ve 22 Ocak’ta T.C. Sağlık Bakanlığı B�l�msel Danışma Kurulu �lk toplantısı gerçekleşt�r�lm�şt�r. Alınan önlemler
sayes�nde �lk COVID-19 vakası Avrupa ve İran g�b� komşu olduğumuz ülkelerden çok daha sonra 11 Mart’ta görülmüştür.

İlk vakanın tesp�t ed�lmes�nden bu yana geçen süreçte salgın �le �lg�l� temel stratej�m�z, kuruluşlarda sağlık önlemler� �le
vaka görülme hızının düşürülmes� ve salgın eğr�s�ndek� yüksel�ş�n yavaşlatılması �le sağlık h�zmet�ne olab�lecek yoğun
taleb�n karşılanması olmuştur.  Saha ve kl�n�k �ş b�rl�ğ� �le COVID-19’a bağlı tıbb� sonuçların (ağır hastalık, yoğun bakım
gereks�n�m�, ölüm, engell�l�k vb.) ağırlaşmasının önüne geç�lmekted�r. Ülke olarak yaklaşımımız kademel� olarak salgının
zararlarının azaltılması, salgının sınırlandırılması ve baskı altına alınmasıdır.
Dünya genel�ne bakıldığında salgının merkez üssü Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Kuzey Amer�ka’ya geçm�şt�r. ABD,
Brez�lya, Rusya, B�rleş�k Krallık, İspanya, İtalya, H�nd�stan, Peru, Fransa ve Almanya g�b� ülkeler vaka sayıları açısından
�lk sıralarda yer almaktadır.9 Haz�ran 2020 tar�h� �t�bar�yle dünyada COVID-19 vaka sayısı 7.201.586; ölüm sayısı 408.794
ve �y�leşm�ş vaka sayısı 3.538.777 olarak b�l�nmekted�r. COVID-19 salgınından en çok etk�lenen dünya ülkeler�ne
bakıldığında COVID-19 kaynaklı tüm ölümler�n %50 ve daha fazlasını huzurevler�nde kalan yaşlıların oluşturduğu
görülmekted�r.

Aşağıdak� graf�kte bazı ülkelere a�t COVID-19’dan ölen huzurev� sak�nler�n�n tüm COVID-19 ölümler�ne oranı yer
almaktadır.
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2.2. Türk ye'de Mevcut Durum

Genel Müdürlüğümüzün pandem� süreç yönet�m�nde ben�msed�ğ� model yukarıdak� döngüde bel�rt�lm�şt�r.
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2.3.Pandem� Süreç Yönet�m�

Kuruluşlarımızda vaka yönet�m�, personel r�sk yönet�m� ve ac�l durum r�sk yönet�m� planları oluşturularak
sıralanmış tedb�rler uygulamaya konulmuştur.

2.3.Pandem� Süreç Yönet�m�

a) Kuruluşta Vaka Yönet�m�

1-•Günde en az 4 kere 6 saat aralıklarla kuruluşta kalanların ateş tak�b� yapılmaktadır.
•COVID-19 şüphes� görülen yaşlı b�reyler �zole odalarına alınarak sağlık personel� tarafından  muayene ed�lmekted�r.
•Şüphel� vakalar gerekl� yerlere b�ld�r�lmekted�r.

2-•Şüphel� vakaların hastaneye sevk� sağlanmaktadır.
•Hastanede COVID-19 test� yapılarak poz�t�f vakaların tedav�ler� başlatılmaktadır.

3-•Şüphel� vaka görülen kuruluş sak�nler� ve personel�ne sağlık ek�pler� tarafından test yapılmaktadır.

4-•COVID-19 test� poz�t�f çıkan vakalar hastanede tedav� altına alınmaktadır.

5-•Tedav� sürec� b�ten k�ş�ler taburcu ed�ld�kten sonra 14 gün boyunca �zolasyon kuruluşlarında tak�p ed�lmekted�r.
•Bu süreç sonunda testler� poz�t�f çıkanlar �ç�n tedav� ve �zolasyon süreçler� tekrar başlatılmakta;
negat�f çıkanlar �se kuruluşa ger� dönmekted�r.



 b )  Kuruluşta Personel R�sk Yönet�m�

1.Personele COVID-19'la �lg�l� eğ�t�mler ver�lm�şt�r.

2.Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge kapsamında ham�le, yasal süt �zn� kullanan, 60 ve
üzer� yaşta olan,bağışıklık sorunu olan, kanser hastası, kron�k solunum yolu hastası obez�te ve d�yabet,
kalp damar hastası, organ nakl� olan ve kron�k hastalığı olan kuruluş personel�ne �dar� �z�n ver�lm�şt�r.

3.Personele k�ş�sel koruyucu ek�pman sağlanmıştır.

4.Personelden bulaş öyküsü alınmıştır.

5.Kuruluşa g�rerken düzenl� olarak personel�n kl�n�k tak�b� yapılmıştır.

6.Kuruluş �çer�s�nde öncel�kle sab�t katta daha sonra sab�t odada personel�n görevlend�r�lmes�
uygulamasına geç�lm�şt�r.

7.10 günlük vard�yalı s�steme geç�lm�şt�r.

8.14 günlük vard�yalı s�steme geç�lm�şt�r.

9.COVID-19 şüphes� olan ya da sosyal �zolasyon kurallarına uymadığı tesp�t ed�len personel�n
kuruluşa g�r�ş� yasaklanmış ve semptom gösterenler�n hastaneye sevk� sağlanmıştır. COVID-19
tedav�s� gören personel tedav� sürec� boyunca �dar� �z�nl� sayılmıştır.

Tüm �llerde pandem� planları uygulanmaya başlanmıştır. İl düzey�nde tak�p merkez� personel� göreve
çağrılmıştır. Ulusal ve yerel düzeyde hazırlıklar tamamlanmış ve etk�lenen bölgelerde pandem� hazırlık ve
faal�yet planlarına uygun hareket ed�lmes� kararlaştırılmıştır.  K�ş�sel koruyucu ek�pman loj�st�k planlaması
güncellenerek dağıtımı yapılmıştır. Ek �ş yükü planlaması devreye sokularak personel desteğ� sağlanmıştır.
Stoklar tekrar gözden geç�r�lerek personel sayısı ve çalışma koşulları değerlend�r�lm�ş, eks�kler�n
tamamlanmasına yönel�k faal�yetler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kurumlarda hastalık neden�yle devamsızlıklar ve �ş
gücü kayıpları değerlend�r�lm�şt�r. DSÖ tarafından yapılan duyurular d�kkate alınarak gerekl� durumlarda vaka
yönet�m algor�tması güncellenm�şt�r.

EYHGM İzleme ve Tak�p B�r�m� tarafından, 7/24 çalışma koşulları �ç�n artmış personel �ht�yacına yönel�k
planlama ve gerekl� görevlend�rmeler �ç�n �ş ve �şlemler yürütülmüş ve bu çalışma koşullarının sürdürülmes�
�ç�n gerekl� şartlar (beslenme, barınma, ulaşım, tekn�k altyapı vb. h�zmetler�n�n sürdürülmes�) sağlanmıştır.
Pandem� neden�yle ülke genel�nde artan personel �ht�yacının n�tel�k ve n�cel�kler�ne göre dağılımının ve çalışma
saatler�n�n düzenlenmes�ne yönel�k öner� ve talepler� değerlend�r�lm�şt�r. İller�n yaptığı çalışmalar �zlenm�ş ve
gerekl� b�lg�ler toplanmıştır. Pandem� sırasında �ht�yaç duyulan ek mal ve h�zmetler�n tem�n�ne yönel�k hazırlık
çalışmaları yapılmıştır.



b)Kuruluşta Ac�l Durum ve Loj�st�k Yönet�m�

COVID-19 vakası ülkem�zde görülmeden önce başlattığımız çalışmalarda
Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda �ved�l�kle alınması gereken
�dar� tedb�rler ve sağlık tedb�rler� uzmanlarımızla tek tek bel�rlenm�ş ve
kuruluş müdürler�yle paylaşılmıştır.Ayrıca önlem ve öner�ler Koronav�rüs
B�lg�lend�rme Rehber� başlığı altında
yayınlanmıştır. COVID-19 konusunda �ş�tme engell�ler�n d�kkat�n� çekmek
ve onları bu salgına karşı b�lg�lend�rmek �ç�n, A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı; �ş�tme engell� vatandaşlar �ç�n �şaret d�l�nde
“Koronav�rüs R�sk�ne Karşı Uymamız Gereken 14 Kural” başlığı �le
hazırlanan v�deoda, koronav�rüsün nasıl bulaştığı hakkında b�lg�
ver�l�rken alınması gereken tedb�rler de sıralanmıştır.
Sağlık Bakanlığının v�rüsle �lg�l� kamuoyuna �lett�ğ� 14 tedb�r, bu v�deo �le
�ş�tme engell� vatandaşlarımız �ç�n er�ş�leb�l�r hal eget�r�lm�şt�r.  COVID-19
sebeb�yle en fazla r�sk altında olan
yaşlı ve engell� b�reyler�n daha hızlı tak�b�n� yapab�lmek, salgın
sürec�ndeengell� ve yaşlı b�reyler�m�z� daha etk�l� destekleyeb�lmek adına
GenelMüdürlüğümüz bünyes�nde ‘İzleme veTak�p B�r�m�’ oluşturulmuştur.

TEDBİRLER

1-•Kuruluşların ac�l afet planı güncellenm�şt�r.
2-•Kuruluşların stokları �ncelenm�şt�r.
3-•Kuruluşların �ht�yaçları bel�rlenerek tedar�k sağlanmıştır.
4-•Kuruluşların stok,personel, sağlık ve olası vaka durumlarını
�zleyeb�lmek �ç�n A�le B�lg�S�stem�'nde tak�p modülü oluşturulmuştur

Per�yod�k toplantılarla günlük, haftalık, aylık durum değerlend�rmeler� yapılarak, Türk�ye �le eş zamanlı salgının �lerled�ğ�
ülkeler�n ver� örnekler� �ncelenm�şt�r.  Buna ek olarak kuruluşlardan toplanan personel, stok ver�ler�, kuruluşta h�zmet
alan k�ş�ler�n kron�k hastalık ver� anal�zler� ve �zleyen dönemlerde tak�p ed�lmes� gerekl� olan ver�ler bel�rlenm�ş, bu
b�lg�ler ışığında COVID-19 �le mücadele stratej�s� gel�şt�r�lm�şt�r.



2.4.Genel Müdürlüğümüzce Yapılan Çalışmalar

a) Kuruluşlarda Uygulanmak Üzere  Alınan Tedb�rler

Olası/kes�n COVID-19 vakaları �le 1 metreden daha yakın temas edecek personel �ç�n gerekl� k�ş�sel koruyucu malzeme olarak;
1. Eld�ven, 2. Önlük (ster�l olmayan, terc�hen sıvı geç�r�ms�z ve uzun kollu), 3. Tıbb� maske (cerrah� maske), 4. En az
N95/FFP2maske (Sadece aerosol �şlem sırasında), 5. Yüz koruyucu, 6. Gözlük, 7. Sıvı sabun, 8. Alkol bazlı el ant�sept�ğ�, yataklı
sağlık kurumları tarafından yeterl� m�ktarda hazır bulundurulmalıdır.
Tulum, bone, ayak koruyucu g�b� malzemeler hasta bazında değerlend�r�lerek, özell�kle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları �le
yoğun b�r şek�lde temasın olab�leceğ� durumlarda kullanılab�l�r. Tekrar kullanılab�l�r özell�ktek� gözlükler, üret�c�n�n öner�s�ne
göre tem�zlen�r. Özel b�r öner� yok �se %70 et�l alkol �le dezenfekte ed�lerek uygun ortamda kend� kend�ne kurumak üzere
bırakılmalıdır. Gözlüğün tekrar kullanılması durumunda, sağlık kurumunca gözlüğün nerede çıkartılıp depolanacağı ve
dezenfekte ed�leceğ� tal�matlandırılır.

1.Düzey Tedb�rler

• COVID-19 hakkında kuruluş sak�nler�ne ve personel�ne b�lg�lend�rme yapılması ve eğ�t�mler�n ver�lmes�
• Tüm kuruluşların dezenfekte ed�lmes�
• Kuruluş sak�nler�ne sağlık taraması yapılması
• Personel �ç�n k�ş�sel koruyucu ek�pmanların tedar�k ed�lmes�

2.Düzey Tedb�rler

• Zorunlu haller dışında z�yaretler�n ve kuruluş dışına çıkışın yasaklanması
• Kuruluşlardak� toplu etk�nl�kler�n �ptal ed�lmes�
• Tüm engell� ve yaşlı b�reylere yönel�k COVID-19 b�lg�lend�rme rehberler�n�n yayımlanması
• COVID-19 bel�rt�s� gösteren kurum bakımı altındak� k�ş�ler�n hastaneye sevk�n�n sağlanması
• Kuruluşlarda �zolasyon odalarının oluşturulmasıa• Kuruluşlar �ç�n tüm g�r�ş ve çıkışların kapatılması
• Mecbur� hallerde kuruluş dışına çıkanların, oluşturulan ‘İzolasyon Kuruluşları’nda 14 gün �zole ed�lmeler�n�n sağlanması
• İlk aşamada 7-10 günlük, �k�nc� aşamada 14 günlük sab�t vard�ya s�stem�ne geç�lmes�
• Vard�ya değ�ş�mler�nde PCR yöntem�yle personele test yapılması



c) STK ve Akadem�syenlerle Yapılan Çalışmalar

STK’larla ve akadem�syenlerle pandem� sürec�nde d�j�tal platformda 11 adet toplantı düzenlenm�şt�r. Uzm. Dr. Orhan KOÇ
koord�natörlüğünde Engell� STK tems�lc�ler�yle onl�ne toplantılarda pandem� sürec� değerlend�r�lm�şt�r. 8 Engell� STK
tems�lc�s� �le aynı anda görüşülen toplantıya Türk�ye Ot�zm Mecl�s�, Down Sendromu Derneğ�, Türk�ye D�sleks� Vakfı, Türk�ye
Spast�k Çocuklar Vakfı, ODFED, İş�tme Engell�ler Konfederasyonu, Türk�ye İş�tme Engell�ler M�ll� Federasyonu, Evde Sağlık ve
Sosyal H�zmetler Derneğ� tems�lc�ler� katılmıştır.

COVID-19 sürec�nde 65 ve üzer� yaştak� vatandaşlarla, kron�k rahatsızlığı
bulunanların temel �ht�yaçlarını g�dermek üzere İç�şler� Bakanlığı tarafından
Val�l�kler ve Kaymakamlıklar koord�nes�nde tüm �l ve �lçeler�m�zde 22 Mart 2020
tar�h�nde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur.
Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında "112 Ac�l Çağrı", "155 Pol�s
İmdat", "156 Jandarma İmdat" ve d�ğer telefon numaraları üzer�nden �ht�yaçlarını
b�ld�renler�n talepler� pol�s, jandarma, bekç�, AFAD personel�, öğretmen, d�n
görevl�ler� g�b� kamu çalışanlarının yanı sıra s�v�l toplum kuruluşlarının gönüllüler�
tarafından anında karşılanarak evler�ne götürülmekted�r. Bu çalışmalar �ç�n tüm
kamu kurumları g�b� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlükler�m�z �le Sosyal
H�zmet Merkezler�m�z ve bu kuruluşlarda görev yapan personel�m�z de seferber
olmuştur.Vatandaşlarımızın
taleb�n�n b�ld�r�lmes� ve karşılanması şu şek�lde yürütülmekted�r:
65 ve üzer� yaş grubundak� veya evden çıkması uygun olmayan vatandaşlarımız
112,155 veya 156’yı aradıkları takd�rde, buradak� çağrı personel�, vatandaşlarımızın
�ht�yaçlarını s�steme kaydeder. Talep kayıtları Vefa s�stem� tarafından, anında, �lg�l�
Val�l�k ve Kaymakamlıktak� yetk�l� personel�n önüne düşer.

b) Vefa Sosyal Destek Grubu Kapsamında Yapılan Çalışmalar



Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ koord�natörlüğünde �ş�tme engell�ler alanında faal�yet
gösteren federasyon, konfederasyon ve bağlı dernekler�n, akadem�syenler�n ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tems�lc�ler�n�n
katılımıyla web üzer�nden toplantı gerçekleşt�r�lm�şt�r. Toplantıda; �ş�tme engell� b�reyler�n yaşadığı sorunlar, çözüm
öner�ler� ve mevcut h�zmetler değerlend�r�lm�şt�r. 

Genel Müdür Uzm. Dr. Orhan KOÇ, pandem� dönem�nde alınan tedb�rler ve uyarılarla �lg�l� yapılan b�lg�lend�rmelere
�ş�tme engell�ler�n er�ş�leb�l�r formatta ulaşmalarının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar �le kurumsal bakım altında
olan engell� ve yaşlılar �ç�n bu dönemde alınan tedb�rler konusunda b�lg�lend�rmelerde bulunmuştur.  

COVID-19 salgını �le mücadele sürec�nde yaşanan gel�şmeler� üç ana başlıkta toplamak mümkündür. İlk� Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN öncülüğünde 30 Mart’ta "B�z B�ze Yeter�z Türk�yem" sloganıyla M�ll� Dayanışma
Kampanyasının başlatılması, �k�nc�s� Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un COVID-19 sürec�nde, zorlu dönemlerden
geçen huzurev� sak�nler�m�z�n Anneler Gününü v�deo-konferans yöntem�yle kutlaması ve şeh�t anneler� �le görüşmes�,
üçüncüsü �se Personel�m�z Gözünden Pandem�’n�n değerlend�r�lmes�d�r. 

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ koord�natörlüğünde �ş�tme engell�ler alanında faal�yet
gösteren federasyon, konfederasyon ve bağlı dernekler�n, akadem�syenler�n ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tems�lc�ler�n�n
katılımıyla web üzer�nden toplantı gerçekleşt�r�lm�şt�r. Toplantıda; �ş�tme engell� b�reyler�n yaşadığı sorunlar, çözüm
öner�ler� ve mevcut h�zmetler değerlend�r�lm�şt�r. 

Genel Müdür Uzm. Dr. Orhan KOÇ, pandem� dönem�nde alınan tedb�rler ve uyarılarla �lg�l� yapılan b�lg�lend�rmelere
�ş�tme engell�ler�n er�ş�leb�l�r formatta ulaşmalarının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar �le kurumsal bakım altında
olan engell� ve yaşlılar �ç�n bu dönemde alınan tedb�rler konusunda b�lg�lend�rmelerde bulunmuştur.  

COVID-19’a karşı alınan tedb�rler kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN öncülüğünde 30
Mart’ta "B�z B�ze Yeter�z Türk�yem" sloganıyla M�ll� Dayanışma Kampanyası başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayy�p ERDOĞAN’ın tal�matı �le A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından b�r yardım hesabı
açılmıştır. Ayrıca, kısa mesaj numaraları üzer�nden de bağış yapılab�leceğ� duyurulmuştur. 

3.Milli Dayanışma Kampanyası

3.Pandemi Sürecinde Öne Çıkan Gelişmeler





Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, COVID-19 sürec�nde zorlu dönemlerden geçen huzurev� sak�nler�m�z�n Anneler
Gününü v�deo-konferans yöntem�yle kutlamıştır. “COVID-19 �le mücadele kapsamında, bu özel günde anneler�m�z�n
yanında olamasak da d�j�tal �mkânları kullanarak manev� olarak yanlarında olduğumuzu h�ssett�reb�ld�kler�n� �fade eden
Bakan SELÇUK; “Bugün belk� anneler�m�ze sarılamadık, eller�n� öpemed�k ama onların ses�ne ses olduk. Bu anlamlı günde,
vatanımız �ç�n şeh�t olan Mehmetç�kler�m�z�n kıymetl� anneler�n� de unutmadık. COVID-19 salgınına karşı tüm dünyada
olduğu g�b� ülkem�zde de sıkı sosyal mesafe tedb�rler� almak zorunda kaldık. Hastalığa karşı r�sk altında oldukları �ç�n ne
yazık k� haftalardır anneler�m�z� z�yaret edem�yor, eller�n� öpem�yor, onlara sarılamıyoruz. 

3.2. Bakanımızın Anneler Günü Kutlaması 

Haftalardır hep b�rl�kte gösterd�ğ�m�z fedakârlıkların n�hayet
sonuç vermeye başlaması tek tesell�m�z. Ne var k� COVID-
19’la mücadeleye sekte vurmamak �ç�n Anneler Gününde de
tedb�r� elden bırakmamamız gerek�yor. Anneler�m�z� f�z�ken
z�yaret edem�yor olsak da onları bu günde telefonla,
görüntülü görüşme yoluyla arayarak sevg� ve hürmetler�m�z�
�lett�k ve böylece sağlıklarını da korumuş olduk. Başta şeh�t
anneler� olmak üzere, ülkem�zde b�rl�k ruhunu anneler
mayalıyor, m�ll� manev� değerler�m�z� yücelt�yor ve
a�leler�m�ze güç katıyor. A�ley� ayakta tutan, varlığımıza
anlam katan, fedakârlık ve cömertl�k t�msal� tüm
kadınlarımızın ve kuruluşlarımızda çocuklarımıza,
engell�ler�m�ze, yaşlılarımıza özver�yle bakan personel�m�z�n
de Anneler Gününü kutluyorum.” d�ye konuştu.

Bakan SELÇUK, 7 bölgeden 7 şeh�t annes�n� tüm şeh�t anneler�n� tems�len b�zzat aradı. A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürler� de şeh�t anneler�n�n Anneler Gününü z�yaret ederek ve telefonla arayarak kutladı. A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı adına 8 b�n 396 şeh�t annes�n�n tamamına telefon ed�ld�. Bakan SELÇUK huzurev�nde kalan anneler�
de yalnız bırakmadı. Türk�ye’dek� 28 farklı huzurev�nden 36 anne �le görüşen Bakan SELÇUK onların Anneler Gününü
kutladı. V�deo-konferans yöntem�yle yapılan görüşmelerde sam�m� d�yaloglar d�kkat çekt�. Büyükler�m�z�n hatrını soran
Bakan SELÇUK, ç�çek gönderemed�ğ�n� ancak tüm bu alınan tedb�rler�n onların sağlığı �ç�n olduğunu anlattı. Bakan
SELÇUK �le görüşen büyükler�m�z de durumlarının �y� olduğunu, ver�len h�zmetlerden memnun olduklarını ve Bakan
SELÇUK’la görüşmen�n ç�çek almaktan daha değerl� olduğunu �fade ett�. Büyükler�m�zle teker teker görüşen SELÇUK,
normalleşme aşaması tamamlanınca huzurevler�n� z�yaret sözü verd�.

 

BİR BAŞKA AÇIDAN PANDEMİ 

Ülke çapında alınan sıkı tedb�rlerle COVID-19 salgını, d�ğer bazı ülkelerde olduğu g�b� herhang� b�r kaosa yol açmadan ve
sağlık s�stem� k�l�tlenmeden akılcı tedb�rlerle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Bu başarıda ülkem�z�n sağlık s�stem�n�n
güçlü b�r yapısının olması, hastane alt yapısının yen�lenm�ş olması ve B�l�m Kurulu’nun zamanında aldığı tedb�rler�n payı
büyüktür. Bu başarı, bütün dünyanın d�kkat�n�n ülkem�ze çevr�lmes�ne yol açmıştır. Dünyanın en güçlü ülkeler�n�n hala bu
salgını kontrol edemed�ğ� b�r süreçte, ülkem�z�n bu büyük sınavdan başarıyla ve sağlık alanındak� ser� yatırımları �le
güçlenerek çıkması, sağlık ve bakım tur�zm� açısından caz�be merkez� olmayı hak ett�ğ�n� gösterm�şt�r.

Bakanlık olarak da pandem� sürec�nde tüm kuruluşlarımızda �ved�l�kle almış olduğumuz sağlık, bakım ve çalışma
tedb�rler�m�zle, dünya ülkeler�n�n sınıfta kaldığı bu toplu yaşam kuruluşlarındak�ler�n salgından en az düzeyde
etk�lend�kler�n� görmektey�z.

3.3Personelimiz Gözünden Pandemi



B�nlerce yıllık kad�m b�r meden�yet�n tems�lc�s� olan ülkem�z �nsanlarının, alınan sağlık tedb�rler�ne t�t�zl�kle r�ayet etmes�
ve sosyal sorumluluk b�l�nc�yle hareket etmes� bu başarılı sonucun alınmasını sağlamıştır. Bu açıdan ülkem�zle ne
kadar gurur duysak azdır. En gel�şm�ş ülkeler�n k�l�seler�nde, yüzlerce �nsanın aynı kaşıktan kutsanmış suları �çmeye
devam ett�ğ� b�r ortamda, salgının yayılmasını önlemek adına cam�ler� toplu �badetlere kapatab�lme cesaret�n�
göstereb�lecek b�r �dar� kararlılığın hayata geç�r�lmes�; ülkem�z�n büyüklüğünü ve �nsanımızın ferasetl� tavrını bütün
dünyaya gösterm�şt�r.

Bu süreçte, süper güç olarak kabul ed�len ülkeler�n salgına hazırlıksız yakalanmaları neden�yle en çok �ht�yaç duyulan
maske, eld�ven, dezenfektan g�b� temel tıbb� malzemeler�n tem�n ed�lemed�ğ� b�r ortamda, ülkem�z�n sağduyulu ve
vatansever �ş �nsanları, �ht�yaç duyulan ac�l sağlık malzemeler�n� üretme seferberl�ğ�ne g�r�şm�şlerd�r. Hatta
kuruluşlarımızdak� dezavantajlı b�reyler�m�z b�le maske üreterek bu sorumluluğa omuz verm�şlerd�r.

Bu kapsamda, bugüne kadar yurt dışından yüksek ücretlerle �thal ed�len ve COVID-19 tedav�s�nde en elzem
c�hazlardan olan solunum c�hazlarını da ülkem�zdek� duyarlı sanay�c�ler�m�z, ün�vers�teler�m�z ve asker� fabr�kalarımız
kısa sürede üreterek bütün hastaneler�m�z�n �ht�yaçlarını karşılamışlar ve �hraç etmeye başlamışlardır. Pandem�,
ülkem�zdek� bütün �nsanlarda sağlık alanında büyük b�r z�h�nsel dönüşümü başlatmıştır. Aynı zamanda bütün
sektörlerde de bu z�h�nsel dönüşüm yaşanmıştır. Özell�kle de sağlık alanında kend� kend�ne yeteb�lecek, d�ğer ülkeler�n
de �ht�yaçlarını tem�n edeb�lecek b�r Türk�ye’n�n �nşasına ves�le olmuştur.
Kanun� Sultan Süleyman’ın söyled�ğ�: “Halk �ç�nde mu’teber b�r nesne yok devlet g�b�, olmaya devlet c�handa b�r nefes
sıhhat g�b�.” sözü sağlığa ver�len önem� �fade etmes� açısından oldukça man�dardır. Bu sözü “Hayat; sev�nç ve
mutlulukla, acı ve sıkıntılarla �ç �çe yaşanır. Pek çok dert ve sıkıntı �nsanın karşısına çıkab�l�r. Ancak bütün bu problemler
sağlık kadar öneml� değ�ld�r. Tek b�r nefes�n b�le değer� b�l�nmel�d�r. Bütün dünya sen�n olsa b�le sağlık olmayınca h�çb�r
önem� yoktur.” şekl�nde tercüme edeb�l�r�z.

Osmanlı Devlet�’n�n kurucusu olan cennet mekân ecdadımız Osman Gaz�’ye, hocası Şeyh Edebal� Hazretler�’n�n
nas�hatler�nden b�r�s� de şu şek�lded�r: “Ey oğul, sabretmes�n� b�l, vakt�nden önce ç�çek açmaz. Şunu da unutma! İnsanı
yaşat k� devlet yaşasın. Ey oğul, �ş�n ağır, �ş�n çet�n, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.” Devlet� ayakta tutmak �ç�n
�nsanı yaşatmak gerekt�ğ�n� öğütleyen devlet�m�z�n manev� kurucuları, m�llet� oluşturan �nsanlara, rahat ve huzurla
yaşayab�lecekler� sağlık ve sosyal h�zmetler� sunmak gerekt�ğ�ne vurgu yapmışlardır. 
Ecdadımızın büyük önem verd�ğ� sağlık ve sosyal h�zmetler�n� ülkem�z �nsanına büyük b�r özver� �le sunmaya devam
eden sağlık ve sosyal h�zmet emekç�ler�ne m�nnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Hulus� Armağan YILDIRIM
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü, Sosyal ve Ekonom�k

Hayata Katılım Da�res� Başkanı



UMUT BÜYÜRKEN 
Tüm dünyayı etk�s� altına alan COVID-19 salgınının ülkem�zdek� �lk vaka tesp�t�nden önce 27 Şubat’ta Bakanlığımızın kararı
�le kuruluşlara yapılacak z�yaretlere kısıtlama get�r�lm�şt�r. Bu tar�hten önce b�rçok gez� ve etk�nl�k planlaması yapılırken
bu kararla end�şeler�m�z oluşmaya başlamış ve kend� kend�m�ze cevap veremed�ğ�m�z b�rçok soruyu sorar olmuştuk artık.
Çocuklarımıza kısıtlamalarla �lg�l� b�lg�lend�rme yaparken “Babam, annem, kardeş�m… ben� artık göremeyecek m� müdür
baba?” sorusunu her duyduğumda çocuklarımızın gözler�nde oluşan burukluğun yansıması yüreğ�mdek� end�şen�n
artmasının nedenler�nden b�r�yd� sadece. 
Yer yer bu end�şeler�m�z� ve cevabını bulamadığımız soruları azaltma çabası �çer�s�ndeyken �lk vaka haber� �le büyük
end�şeler�n ve bel�rs�zl�kler�n b�zler� bekled�ğ�n� b�l�yordum artık. Bu tanı günlük çalışmalarımıza devam edemeyeceğ�m�z�n
b�r bel�rt�s�yd�. Bu düşünceyle hareket etmeye çalışırken Bakanlığımızın aldığı tedb�rler hızla yayımlanmaya başlamıştı. İlk
olarak kuruluşumuz bünyes�nde çocuklarımızı katlardan �nd�rmeme kararı aldığımızda çocuklarımızın ısrarla odalarımıza
g�rme, konuşma, sarılma çabalarına dur demek b�zler� zorlayacak konulardan b�r�yd� sadece. Sab�t vard�ya tal�matını
duyduğumda bunu personele nasıl anlatab�l�r�m, personel�m� nasıl mot�ve ederek kuruluş bünyes�nde barındırırım
sorularına cevap ararken ansızın 10 günlük sab�t vard�yaya geç�lme tal�matı geld�. Personele bunu �lk açıkladığımda “Evde
küçük çocuklarım var ben nasıl kalırım?” d�yen personel�n gözler�ndek� end�şe ve korkuyu h�ssed�yordum. Ama yapılacak
b�r şey yoktu ve ona verd�ğ�m cevap “Buradak�ler de sen�n b�rer evladın.” olmaktan öteye g�tm�yordu. Personel�n
mot�vasyonunu artırmak ve sab�t vard�yayı çek�c� kılmak adına kuruluş şartlarının elverd�ğ� ölçüde çeş�tl� düzenlemeler
yaptık. 
1 N�san’da on günlük sab�t vard�ya uygulamasını başlattık. Vard�yanın �lk gününde anneler�n�n ve b�zler�n onlarla on gün
boyunca kalacağını duyduğunda çocuklarımızın gözler�nde bel�ren sev�nç ve güven ışıltısı yüreğ�m�z� b�raz olsun
ferahlatmıştı. İlk on günlük sab�t vard�yanın �lk günler�nde alışmaya çalışırken, personel�n sorularına yönel�k her cevabın
onlara umut n�tel�ğ�nde olacağının farkındaydım. Vaka sayıları her açıkladığında b�z�mle beraber personel�n gözler�ndek�
korku ve end�şe artmaya devam ed�yordu. Bu korku ve end�şey� her gördüğümde almış olduğum sorumluluğun ağırlığını
yüreğ�mde h�sseder olmuştum. Personel�n ve çocuklarımızın gözler�ndek� çares�zl�ğe umut olmak g�b� büyük b�r
sorumluluğu taşımak, kend� kaygılarını g�zlemek, onlara güçlü olduklarını ve her şey�n yolunda olduğu h�ss�n� yaşatmak
g�b� b�r görev�m olduğunu öğrenm�şt�m.
Sokağa çıkma yasağı haberler�n�n yayılmaya başladığı �lk günlerde personel�n end�şe ve korkusu artmış, kurumda
devamlı kalınacak mı soruları sorulur olmuştu. B�zler de �lk defa yaşanacak bu durum karşısında ne yapacağımızı, nasıl
cevap olacağımızı b�lmeden kend� kaygılarımızı b�r kenara bırakarak bel�rs�z duruma bel�rg�n cümleler kuruyorduk
personel�m�z� rahatlatmak adına.
Çocuklardan gelen “Hocam b�z hep bu maskey� takacak mıyız?” sorularının neden�n� sorduğumda “Hocam gülüyor
musunuz, üzülüyor musunuz, kızıyor musunuz, görem�yoruz. Bu yüzden nasıl davranacağımızı b�lm�yoruz, b�z çok sıkıldık
bu maskeden.” cevabını verd�kler�nde şaşkınlığımı g�zlemek �ç�n gözler�m� kaçırmıştım. Çünkü haklılardı, maske altında
h�çb�r duygumuzu bell� edem�yorduk. Maskeyle ruhsuz b�r robot g�b�yd�k onlar �ç�n.
İk�nc� on günlük sab�t vard�yanın sabahında duruma kend�m�z� alıştırmanın yollarını ararken gözler�nde end�şe ve telaşla
yanımıza gelen Müdür Bey, “Arkadaşlar gelen tal�mat üzer�ne vard�yalar on dört gün oldu.” ded�. Üzer�m�zden soğuk su
dökülüyor h�ss�ne kapıldık; on günlük sab�t vard�yaya alışamamışken, üzer�ne dört gün daha eklenm�şt�. 
Müdür Bey, “Üzgünüm arkadaşlar…” d�ye başlayıp b�zler� mot�ve etme cümleler�n� kurmaya çalışırken yaşadığımız şokun
etk�s�yle b�zler onu duymaz olmuştuk. İlk şoku atlattığımızda Müdür Bey bunun da özel b�r dönem olduğunu ve bu
dönemde yaptığımız her şey�n özver� ve fedakârlık olduğunu ve yaptığımız �ş�n kuts�yet�n� anlatınca b�zler de b�r nebze
rahatlamıştık.
Bakanlığımızın aldığı tedb�rler sonrasında bu süreçte b�rçok sorumluluğun üzer�m�zde olduğunun farkındaydık. İdareyle
b�rl�kte koord�nasyonlu b�r şek�lde çalışarak alınan önlemlere b�reb�r uyulması ve gerekl� sağlık tedb�rler�n�n uygulanması
yönünde yoğun b�r çaba sarf ett�k. Bugün geld�ğ�m�z son aşamada şükürler olsun k� b�r problem yaşamadık. Umarım bu
günler� b�r daha yaşamamak üzere ger�de bırakırız.       

Ferhat GÜLER, Sosyolog 
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''COVID-19 pandem� sürec�nde öncel�kl� r�sk grubunda bulunan yaşlı ve engell�ler�m�z�n v�rüsten korunmaları, yaşam
kal�teler�n� düşürmeden, yaşamlarını sağlıklı b�r şek�lde sürdüreb�lmeler� �ç�n Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel
Müdürlüğü sıkı tedb�rler aldı.  İdar� tedb�rler�n yanı sıra personel�n ve kuruluşlarda m�saf�r ed�len engell� ve yaşlıların
b�lg�lend�r�lmes�ne yönel�k rehberler ser�s� hazırlandı.''

16 MART 2020 tar�h�nde yayınlanan  Kuruluşlarımıza Yönel�k 
 Koronav�rüs B�lg�lend�rme Rehber� -1;  Engell� ve Yaşlı H�zmetler�
Genel Müdürlüğü tarafından, kuruluşlarımızın devam eden yen�
koronav�rüs (COVID-19) salgını sırasında h�zmet alanların,
personel�n sağlığını ve güvenl�ğ�n� korumak �ç�n alınması
gereken önlemler ve prosedürler hakkında b�lg�lend�rme amaçlı
hazırlanmıştır.

Pandem� sürec�nde alınan tedb�rler kapsamında
kuruluşlarımızın sürec� etk�n ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde devam
ett�reb�lmes� amacıyla çeş�tl� �zolasyon kavramları gel�şt�r�lm�ş
ve bu rehberde �zolasyon kavramları açıklanmıştır.Ayrıca
öncek� �dar� tedb�rlere ek,   Kuruluşlarda Kalanlara Yönel�k
Tedb�rler �le Çalışan Güvenl�ğ�ne Yönel�k Tedb�rler �le Doğru
B�lg� ve İlet�ş�m Tedb�rler�’ne  de yer ver�lm�şt�r.

Bu rehber, yaşlı b�reyler �ç�n mevcut durumda sunulan hak ve
h�zmetler hakkında b�lg� vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu
kapsamda Sosyal Yardımlar, Sağlık H�zmetler�, Evde Sosyal
Yardımlar, Evde Bakım H�zmetler�, Yaşlı Bakım H�zmetler�,
Eğ�t�m, Er�ş�leb�l�rl�k, Ulaşım H�zmetler�, Çevre, Kültür Sanat
Etk�nl�kler�, Yaşlılara Sağlanan D�ğer İnd�r�m Ve Muaf�yetler,
Haklar Ve İhlaller, ALO 183 Sosyal Destek başlıklarında yaşlı
b�reyler b�lg�lend�r�lm�şt�r.  

Koronav�rüs
B�lg�lend�rme Rehber�-1

Koronav�rüs B�lg�lend�rme
Rehber�-II

Yaşlılar İç�n B�lg�lend�rme
Rehber�-III

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü   15
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Bu rehber kolay okunur hazırlandı. Bu amaçla �nfograf�k anlatım
terc�h ed�ld� ve bu açıklamalar �ç�n res�mler kullanıldı. �nfograf�k
anlatım, b�lg�n�n veya ver�n�n görsel b�r sunumu ve b�r konuya
anlaşılması kolay b�r genel bakış sunan �mgeler�n, graf�kler�n ve
m�n�mal met�nler�n toplamı olduğundan, anlatılmak �sten�len
konuların res�mlerle açıklanması yoluna g�d�ld�.

Koronav�rüs Kolay Okunur
B�lg�lend�rme Rehber-IV

Ot�zml� Çocuklara Yönel�k
B�lg�lend�rme Rehber� –V

Ot�zml� Çocuklara Yönel�k B�lg�lend�rme Rehber�’de ot�zml�
çocukların ve a�leler�n�n anlayab�leceğ� şek�lde, büyük harfler
kullanılarak ve �nfograf�k anlatım terc�h ed�lerek hazırlandı.
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65 Yaş Üzer� Yaşlılar ve Kron�k
Hastalığı Bulunan Yaşlılara Yönel�k

Koronav�rüs B�lg�lend�rme Rehber� – VI

Bu rehber; A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Engell� ve Yaşlı
H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından, devam eden yen� koronav�rüs
(COVID-19) pandem� sırasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve
evlerde yaşayan 65 yaş üzer� yaşlılarımızı korumak ve �ht�yaç
duydukları h�zmetler� güven �ç�nde ve kolaylıkla almalarını sağlamak
amacıyla hazırlanmıştır.
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Ot�zml� B�reye Sah�p
A�lelere Yönel�k

Koronav�rüs Rehber�-VII

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bu rehberde;
Ot�zml� b�reye sah�p a�leler özel�nde b�lg�lere yer ver�lm�şt�r. Ayrıca 
Türk�ye'de pandem� sürec�nde ot�zml� b�reye sah�p a�lelere yönel�k
destek mekan�zmaları �le doğru b�lg� ve �let�ş�m b�lg�ler� hatırlatılmıştır.
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İş�tme Engell� B�reyler ve A�leler�ne Yönel�k Koronav�rüs
B�lg�lend�rme Rehber� – IX

Bu rehber Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından, İş�tme
Engell� B�reyler�n Yen� Koronav�rüs (COVID-19) salgını sırasında sağlıklarını
korumak �ç�n alınması gereken önlemler, güvenl�ğ� tem�n etmek �ç�n
uygulanacak yöntemler ve h�zmet alacakları alanlar hakkında b�lg�lend�rme
amaçlı hazırlanmıştır.

Koronav�rüs ned�r?, Pandem� Ned�r? Karant�na ned�r?, Evde Karant�na, K�tlesel
Karant�na,   İzolasyon ned�r? Covıd-19 Bel�rt�ler� Nelerd�r?,   Covıd-19 Nasıl
Bulaşır?,   Hastalıktan En Çok Etk�lenen K�ş�ler, Çocuklar R�sk Altında mı?
Ham�leler R�sk Altında mı?, Covıd-19 Korunma Yolları,   Evde kend�n�z� daha
güvende ve daha �y� h�ssetmen�z �ç�n öner�ler vs. g�b� başlıklar altında 
b�lg�lend�rmeler yapılmıştır.

Özel Gereks�n�ml� B�reylere Yönel�k
Koronav�rüs B�lg�lend�rme

Rehber� – VIII
Özel Gereks�n�ml� B�reylere Yönel�k Koronav�rüs B�lg�lend�rme Rehber�;
Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından, Özel gereks�n�ml�
b�reyler�n yen� koronav�rüs (COVID19) salgını sırasında sağlıklarını
korumak �ç�n alınması gereken önlemler, güvenl�ğ� tem�n etmek �ç�n
uygulanacak prosedürler ve h�zmet alacakları alanlar hakkında
b�lg�lend�rme amaçlı hazırlanmıştır. Pandem�, karant�na, �zolasyon, evde
kend�n�z� daha güvende ve daha �y� h�ssetmen�z �ç�n öner�ler, öz bakım
ve başa çıkma, COVID-19 şüphes� uyandıran semptomlarının tesp�t
ed�lmes� durumunda yapılacaklar hakkında genel b�lg�ler �çermekted�r.



Engell ve Yaşlı H�zmetler Genel Müdürlüğü

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğünün Pandem� Sürec�nde Yaptığı Çalışmalar

Kuruluşlarımıza Yönel�k
COVID-19 Normalleşme

Rehber� – I

Kuruluşlarımıza Yönel�k COVID-19 Normalleşme Rehber�’nde COVID-9
pandem� sürec�nde öncel�kl� r�sk grubunda bulunan yaşlı ve
engell�ler�m�z�n v�rüsten korunmaları ve yaşamlarını sağlıklı b�r şek�lde
sürdüreb�lmeler� �ç�n alınan sıkı tedb�rler�n ardından ülkem�z�n
normalleşme sürec�ne g�rmes�yle b�rl�kte Bakanlığımıza kuruluşlarda
normalleşme sürec�ne �l�şk�n b�lg� ve öner�ler yer almıştır.
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AVRUPA VE TÜRKİYE’DE MEDYA HABERLERİ AÇISINDAN PANDEMİ KARŞILAŞTIRMASI  

İSVEÇ DE YAŞLILARINI ÖLÜME TERK ETMİŞ
d) BELÇİKA

YENİ ASYA - 03.05.2020 HUZUREVLERİ EN BÜYÜK VEBALİMİZ
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c- İSVEÇ

a-İNGİLTERE SÖZCÜ - 01.05.2020
İNGİLTERE GERÇEK FATURA İLE

YÜZLEŞTİ

b- YENİ YAŞAM  - 15.05.2020 BORİS JOHNSON'A
HUZUREVİ SUÇLAMASI



e) KANADA

GÜNEYDOĞU EKSPRES - 18.05.2020 TÜM YAŞLILAR KORONAYA YAKALANDI

f) HOLLANDA
YENİ AKİT - 27.05.2020 ANNESİ ÖLÜRKEN ZİYARET ETMEDİ

KARAR - 04.05.2020
DSÖ TÜRKİYE'NİN KOVİD'LE 

MÜCADELESİNİ YAYIMLAYACAK

TÜRKİYE ÖRNEĞİ
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YENİ GÜN - 04.05.2020
DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK!

YENİ BİRLİK- 04.05.2020
DSÖ:TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK 

OLUYOR



AYDINLIK - 04.05.2020
DSÖ'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: DÜNYAYA ÖRNEK 

OLUYOR
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