


ÖNSÖZ
Salgın ile mücadele kapsamında Pandemi sürecinde kurumsal düzeyde alınan tıbbi ve
idari önlemler sayesinde engelli ve yaşlılarımızın sağlıklı kalabilmesi büyük ölçüde
başarıldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak gerek kuruluşlarımızda
kalan gerekse kurum bakımı dışındaki engelli ve yaşlı bireylere yönelik alınan ivedi
tedbirler ile engelli ve yaşlı bireylerin salgından en az düzeyde etkilenmeleri sağlandı.
 
Genel Müdürlük birimlerinde ve taşra kuruluşlarımızda görev yapan personelimizin
özverili çalışmaları ile kuruluşlarımızda misafir edilen engelli ve yaşlılarımızın sağlık
ve yaşam kaliteleri yükseltildi. Kuruluşlarımızda alınan önlemlerin, uygulama takipleri
aksatılmadan yapılarak Genel Müdürlüğümüzün diğer faaliyetleri  sürdürüldü.

Günümüzde mekân tasarımında ve inşasında farkında olmadan kısıtlayıcı ve
engelleyici çok sayıda hata yapılmaktadır. Erişilebilir olmayan mekânlar farklı
özellikleri nedeniyle çok sayıda kullanıcıyı dezavantajlı hale getirmektedir. Bu
sorunlar, erişilebilirlik ilkesi göz önünde bulundurularak, modern inşaat teknikleri
kullanılarak çözüme kavuşturulabilmektedir. 

Yeni açılan ve açılacak kuruluşlarımızda erişilebilirlik kriteri olmazsa olmazımızdır.
Genel Müdürlüğümüz, tüm çalışmalarında engellilerin ayrımcılığa uğramadan, insan
haklarından yararlanarak, toplumsal hayatın tüm alanlarına katılımını hedefliyor.
 



ÖNSÖZ
Yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşlı refahının sağlanması konularında
toplumsal farkındalığın arttırılmasını önemsiyoruz. Kültürel değerlerimiz ekseninde
engellilerin ve yaşlıların ayrımcılığa uğramadan hak temelli bir anlayışla sosyal hayata
ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımları temel amacımızdır. 

Yaşlanma süresinin uzaması ile sosyal politikaların bu güncel gerçekliğin üzerine inşa
edilmesini gerektirmektedir. Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi, evde
bakımlarının yapılması ve psiko sosyal destek gibi alanlardaki uygulamaları içeren
projeler YADES ile hayat buluyor. Bu kapsamda Yaşlı Destek Programı (YADES)
kapsamında 62 bin 400 yaşlı vatandaşımıza destek sağlandı. 

Yaşlılar için gündüz ve evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi çerçevesinde Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkanlığı arasında YAGEP Paydaş Analizi toplantıları gerçekleştirildi. 

Hep birlikte el ele vererek engelleri aşıyoruz. Engelli ve yaşlılarımızın yüzlerinde
oluşacak bir gülümseme vazgeçilmez ve paha biçilmez değerdedir. Engelsiz bir
Türkiye ve daha güzel bir dünya için, büyük bir aile olduğumuzu hiçbir zaman
aklımızdan çıkarmadan çalışıyoruz, lütfen sizlerde büyük bir aile olduğumuzu
unutmayın! 

Uzm. Dr. Orhan KOÇ      
 ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ
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''Huzurevler�ndek� Kov�d-19 Tedb�rler�n�n Süres� B�r Sonrak� Duyuruya Kadar Uzatıldı''

Bakanlık, Türk�ye genel�nde vaka sayılarındak� artışı da d�kkate alarak, engell� ve yaşlı bakım
kuruluşlarında Kov�d-19 �le mücadele sürec�ndek� önlemler�n etk�n şek�lde sürdürülmes�ne karar verd�.

Bu kapsamda, Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğünce �l müdürlükler�ne Kov�d-19 neden�yle
ortaya çıkab�lecek sağlık problemler�ne müdahale konusunda �zlenecek yöntemler, alınması gereken
tedb�rler �le daha önce alınan bazı önlemler�n devam ett�r�lmes�ne �l�şk�n genelge gönder�ld�.

Önlemler�n hassas�yetle uygulanmasının �stend�ğ� genelgeye göre, resm� ve özel huzurevler� �le engell�
bakım kuruluşlarında sağlık problem� yaşayan veya rahatsızlanan k�ş�ler �ç�n en yakın sağlık b�r�m�,
kuruluşu ya da görevl� sağlık heyet�yle �let�ş�me geç�lerek sağlık ek�b�n�n yönlend�rme, öner� ve görüşler�
doğrultusunda tedb�r alınıp �şlem yapılmasına �l�şk�n uygulamaya devam ed�lecek.

Kov�d-19 saptanan ya da semptomları bulunan engell� ve yaşlıların hastaneye sevk� sağlanacak. Sağlık
kuruluşunca "taburcu" kararı ver�lenler �le görevl� sağlık ek�b� tarafından �zolasyon öner�lerek kuruluşta
tak�b� gereken engell� �le yaşlıların, sosyal �zolasyon ve kısıtlama tedb�rler�ne uygun şek�lde, ayrı
müstak�l b�r kuruluşta ya da kuruluş ek ün�tes�nde bakım ve tak�pler� yapılacak. Bu durumdak� k�ş�ler, ek
ün�te bulunmaması durumunda, kuruluşta bel�rlenm�ş sosyal �zolasyon bloğu, sosyal �zolasyon katı veya
sosyal �zolasyon odasında tak�p ed�lecek.

İz�nden Dönen Yaşlı ve Engell�lere Kov�d-19 Test� Yapılacak

Öte yandan, Bakanlık, normalleşme adımları kapsamında kuruluşlardak� bazı uygulamalara, gereken
tedb�rler alınarak devam ed�lmes� kararı verd�. Bu çerçevede, engell� ve yaşlı bakım kuruluşlarında
kalan vatandaşların en az 7 gün süreyle yakınlarının yanına g�deb�lmes�ne �z�n ver�lecek. İz�nden dönen
her k�ş� daha önce de olduğu g�b� kuruluşa g�rmeden önce Kov�d-19 test�ne alınacak. Ayrıca engell� ve
yaşlılar, �z�n dönüşler�nde 7 gün kuruluştak� sosyal �zolasyon katı veya sosyal �zolasyon odasında
kalacak. Bakanlık, kuruluşlarda çalışan personel�n en az 7 gün olacak şek�lde sab�t vard�ya
uygulamasını da �k�nc� b�r duyuruya kadar devam ett�recek.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, RESMİ VE ÖZEL HUZUREVLERİ İLE ENGELLİ BAKIM
KURULUŞLARINDA YENİ TİP KORONAVİRÜSE (KOVİD-19) KARŞI ALINAN ÖNLEMLERİN SÜRESİNİ İKİNCİ

BİR EMRE KADAR UZATTI.
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Bakan SELÇUK: “Eylül Ayına İlişkin Yaşlı ve Engelli Aylıkları
Ödemelerini Bugün İtibariyle Vatandaşlarımızın Hesaplarına

Yatırmaya Başladık”

Bakan SELÇUK, 2020 Eylül ayı engell� ve yaşlı aylıkları �le evde bakım
h�zmet� ödemeler�ne �l�şk�n açıklamalarda bulundu.Eylül ayı engell�
ve yaşlı aylıklarından 1,4 m�lyon vatandaşın faydalanacağını bel�rten
SELÇUK, bu kapsamda toplamda 991 m�lyon TL ödeme
gerçekleşt�recekler�n� söyled�.

534 B�n Engell� Vatandaşımıza 825 M�lyon TL
Ödeme Yapacağız

Evde bakım h�zmet� ödemeler�nden de 534 b�n engell� vatandaşın
yararlanacağını vurgulayan SELÇUK, bu kapsamda toplam 825
m�lyon TL ödeme yapılacağını kaydett�. Yaşlı ve engell� aylıklarının
ödemeler�n 4-9 Eylül 2020 tar�hler� arasında PTT aracılığıyla
yapıldığını, talep ed�lmes� hal�nde de aylıkların hanelere tesl�m
ed�ld�ğ�n� hatırlatan Bakan SELÇUK, evde bakım ödemeler�n�n de 5
Eylül 2020 �t�bar�yle gerçekleşmeye başlayacağını söyled�. SELÇUK,
ödemeler�n tüm engell� ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını d�led�.

''A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler
Bakanı Zehra Zümrüt
SELÇUK, yaşlı ve
engell� aylıkları
ödemeler�n�n bugün
�t�bar�yle hesaplara
yatırılmaya
başlanacağını
b�ld�rd�.''

04 Eylül 2020, Cuma
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AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI,
2020 ERİŞİLEBİLİRLİK YILI KAPSAMINDA PEK ÇOK
FARKLI FAALİYETİ HAYATA GEÇİRİRKEN; ENGELLİ VE
YAŞLILARIN KAMUYA SUNULAN HİZMETLERE KOLAY
ULAŞABİLMESİ İÇİN DE YOL HARİTASI OLUŞTURACAK
“ERİŞİLEBİLİRLİK KILAVUZU” HAZIRLADI.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK,
engell� vatandaşların daha rahat b�r yaşama kavuşmasını ve
bell� standartların hayata geç�r�lmes�n� çok önemsed�kler�n�
söyled�. Bakan SELÇUK, “B�l�nd�ğ� üzere 2020 yılı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN tarafından
Er�ş�leb�l�rl�k Yılı �lan ed�ld�. B�z de Er�ş�leb�l�rl�k Yılında, m�mar�
tasarımlar �ç�n Er�ş�leb�l�rl�k Kılavuzu yayımlayarak, kamu
kurumları, beled�yeler, akadem�syenler, öğrenc�ler ve tasarımcı
olarak çalışan m�mar ve mühend�sler�n kullanımına sunduk.”
ded�.

Yazılı ve Görsel İçer�ğ� �le Rehber N�tel�ğ�nde

Kılavuzun, ulusal standartları baz alan ve mevzuattak� son
düzenlemeler� de �çeren yazılı ve görsel �çer�ğe sah�p b�r rehber
n�tel�ğ�nde olduğunun altını ç�zen Bakan SELÇUK, “Er�ş�leb�l�rl�k
Kılavuzu, yapılarda tasarımın �lk aşamasından son aşamasına
kadar başvurulab�lecek, açıklayıcı met�nler�n yanı sıra m�mar�
ç�z�mler�n üç boyutlu görseller �le desteklend�ğ� b�r kaynak
olarak planladık.” d�ye konuştu.

Ün�vers�telerde Kaynak Yayın Olarak Kullanılab�lecek

Bakan SELÇUK, “Kılavuz, hem tasarımcı hem de uygulayıcılar
açısından farkındalığı arttıracak. Aynı zamanda ün�vers�teler�n
tekn�k eğ�t�m veren bölümler� �ç�n de kaynak yayın olarak
kullanılab�lecek.” şekl�nde konuştu.

B�na Bahçeler� ve İç Mekânlar İç�n Er�ş�leb�l�rl�k
Standartları Anlatılıyor

Öte yandan, kılavuz, b�r b�nada bulunan tüm f�z�ksel mekânlar
ve donanımların ele alındığı bölümlerden oluşuyor.
“Er�ş�leb�l�rl�kte Ölçüler ve Temel Tasarım Kuralları” başlığı
altındak� �lk bölümde, farklı engel gruplarındak� vatandaşların
ve yaşlıların hareketl�l�kler�n� sağlamaları �ç�n tasarımda yer
ver�lmes� gereken �lkeler açıklanıyor. “B�na Yakın Çevres�” ve
“Otoparklar” bölümler�nde b�na bahçeler� ve �ç mekânlar �ç�n
er�ş�leb�l�rl�k standartları anlatılıyor. “B�na G�r�şler�” �le “Kapılar
ve Pencereler” bölümler�nde, b�naya g�r�şte, �ç kapılarda ve
pencereler �ç�n yapılması gereken er�ş�leb�l�rl�k düzenlemeler�ne
yer ver�l�yor.

Mutfak, Banyo ve Odalardak� Er�ş�leb�l�rl�k Koşulları
Bulunuyor

“B�na İç� D�key Dolaşım”, “Alarmlar ve B�na Tes�satı”,
“İşaretlemeler” �le “H�ssed�l�r Yürüme Yüzey� İşaretler�”
bölümler�nde asansör ve merd�ven �le alternat�f er�ş�m
yöntemler� ve düzenlemelere yer ver�l�rken; “D�ğer Kullanım
Alanları” bölümde �se mutfak, -banyo ve odalarda uygulanması
gereken er�ş�leb�l�rl�k koşulları bulunuyor.
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2020/3 Sayılı Er�ş�leb�l�rl�k İzleme ve Denetleme Formları
Hakkında Genelge Yayınlandı

09 Eylül 2020, Çarşamba Ankara

A�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı 2020/3 Sayılı Er�ş�leb�l�rl�k İzleme ve Denetleme
Formları hakkında genelge yayınladı. A�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra
Zümrüt SELÇUK’un �mzası �le yayınlanan 1/9/2020 tar�hl� Genelge gereğ�nce umuma açık
h�zmet veren her türlü yapılar ve  açık alanlar �le toplu taşıma araçlarının denetlenmes�
sürec�nde ekte yer alan �zleme denetleme formları güncellend�.

 5378 sayılı Engell�ler Hakkında Kanunun geç�c� 2 nc� ve geç�c� 3 üncü maddeler�ne
�st�naden 20 Temmuz 2013 tar�hl� ve 28713 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
g�ren Er�ş�leb�l�rl�k İzleme ve Denetleme Yönetmel�ğ�n�n 22 nc� maddes�nde Er�ş�leb�l�rl�k
İzleme ve Denetleme Formlarının Bakanlıkça bel�rleneceğ� hükme bağlandı.Söz Konusu
Yönetmel�k hükümler�ne �st�naden hazırlanan 2016/7 sayılı Genelge ek�nde yer alan �zleme
ve denetleme formlarında, mevzuat değ�ş�kl�kler� ve güncellenmes� �ht�yacı tesp�t ed�len
hususlar neden�yle rev�zyon yapılması gereğ�nden dolayı bu kapsamda anılan Genelge
yürürlükten kaldırıldı. Umuma açık h�zmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar �le toplu
taşıma araçlarının denetlenmes� sürec�nde ekte yer alan �zleme denetlenme formlarının
kullanılması kararlaştırıldı.

B�nalar İç�n Er�ş�leb�l�rl�k İzleme ve Denetleme Formu
 A Yaya Kaldırımları Formu
B Yaya Geç�tler� Formu
C Duraklar Formu
D Otoparklar Formu
 E Halka Açık Telefon Kulübeler� Formu
 F Halka Açık Tuvaletler Formu
G Kent Parkları Formu
I. Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sek�zden Fazla Koltuğu Bulunan Ve Yolcu Taşımak
Amacıyla Kullanılan Araçlar
II. Raylı S�stem Taşıtları Formu
III. Gem�ler Formu
B�na İç� D�key Dolaşım Tutanağı başlıklarından oluşuyor.

Bu genelge doğrultusunda yen� hazırlanan �zleme denetleme formları;
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, 2002'den
bu yana evde ve kuruluşta ver�len bakım h�zmetler�nden er�ş�leb�l�rl�k
çalışmalarına, �st�hdamdan eğ�t�me kadar pek çok alanda engell�ler�n
toplumsal hayata katılımını güçlend�recek adımlar attıklarını söyled�.
Engell�l�k kavramının zaman �ç�nde değ�şen ve dönüşen b�r kavram
olduğunu vurgulayan Bakan SELÇUK, “Bu değ�ş�mden hareketle Engels�z
V�zyon Belgem�z� hazırladık. Bu V�zyon Belges�, ülkem�z�n 2020’den 2030’a
kadar engell�l�k alanındak� ulusal v�zyonu ve yol har�tasını ortaya koyacak.”
ded�.

Pol�t�kalar, 8 Başlıkta Ele Alındı

Engels�z V�zyon Belges�nde, engell� vatandaşlara yönel�k gel�şt�r�lecek
pol�t�kalar 8 başlıkta ele alındı. Başlıklar arasında “İçermec� ve Er�ş�leb�l�r
Toplum”, “Hakların Korunması ve Adalet”, “Sağlık ve İy�l�k Hal�”, “Kapsayıcı
Eğ�t�m”, “Ekonom�k Güvence”, “Bağımsız Yaşam”, “Afet ve İnsan� Bakımdan
Ac�l Durumlar” ve “Uygulama ve İzleme” yer alıyor. Toplamda 31 hedef ve 111
eylem planından oluşan 2030 Engels�z V�zyon Belges�nde bulunan
hedeflerden bazıları şöyle:

Kamu İhaleler�nde Er�ş�leb�l�rl�k Kr�terler�ne Yer Ver�lecek
Kamu �haleler�nde er�ş�leb�l�rl�k kr�terler�ne yer ver�lmes� sağlanacak.
Er�ş�leb�l�rl�ğ� güçlend�rmek �ç�n gerekl� mevzuat düzenlemeler� yapılacak.
Kamu ve özel sektörde yürütülen her türlü m�mar� ve kentsel h�zmetler�n 

''A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı,
engell�ler�n eş�t
vatandaşlar olarak
potans�yeller�n�
gerçekleşt�reb�ld�kler�
�çermec� b�r toplum olma
yolunda v�zyonu ortaya
koyan 2030 Engels�z
V�zyon Belges�n�
hazırladı.''

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER
BAKANLIĞI’NDAN “2030 ENGELSİZ VİZYON

BELGESİ”

2 1  E Y L Ü L  2 0 2 0 ,  P A Z A R T E S İ
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er�ş�leb�l�r şek�lde hayata geç�r�lmes� �ç�n tekn�k elemanların bu konuda b�lg� ve b�l�nç düzey�
arttırılacak. Er�ş�leb�l�rl�ğ�n artırılması �ç�n teşv�k programları gel�şt�r�lecek. Ayrıca, uygun mal�yetl�
er�ş�leb�l�r konut tahs�s� �ç�n model gel�şt�r�lecek; toplu taşıma araçlarının er�ş�leb�l�r olarak üret�m� �ç�n
gerekl� tedb�rler alınacak.

Ayrımcılık İçeren Hükümler Ayıklanacak

Engell�lere yönel�k ayrımcılığa karşı ulusal mevzuat gözden geç�r�lecek. Engell�l�ğe dayalı ayrımcılık
�çeren hükümler�n ayıklanmasına yönel�k rev�zyon çalışması yapılacak. Herhang� b�r hakkın �hlal�
�dd�ası durumunda başvuru yapılmasına �mkan veren ş�kayet mekan�zmaları ve prosedürler�n�n
engell�ler açısından er�ş�leb�l�r hale get�r�lmes�ne �l�şk�n gerekl� yasal ve �dar� tedb�rler güçlend�r�lecek.

Adalet H�zmetler�ne Er�ş�m ve S�yasal Yaşama Katılım Güçlend�r�lecek

Engell�ler�n, adalet h�zmetler�ne er�ş�m� ve s�yasal yaşama katılımı da güçlend�r�lecek. Adalete er�ş�m�
konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak. Engell�ler�n adl� süreçlerde haklarını kullanırken
yaşlarına ve engel durumlarına uygun uyumlaştırmaların sağlanmasına yönel�k yasal ve �dar� tedb�rler
güçlend�r�lecek. Engell�ler�n seç�m süreçler�ne bağımsız b�r şek�lde katılab�lmeler�n�n sağlanmasına
�l�şk�n çalışmalar arttırılacak.

Erken Tanı Programları Yaygınlaştırılacak

Engell�ler �ç�n er�ş�leb�l�r sağlık h�zmetler�n�n güçlend�r�lmes� amaçlanıyor. Bu doğrultuda, doğuştan ve
sonradan oluşab�lecek engell�l�k r�sk� taşıyan alanlarda koruyucu ve önley�c� çalışmalar yapılacak.
Erken tanı programları yaygınlaştırılacak ve aynı zamanda erken müdahale programları
oluşturulacak. Sağlık kuruluşlarının engell�ler�n f�z�ksel er�ş�m, uygun araç- gereç, donanım ve
er�ş�leb�l�r b�lg� g�b� �ht�yaçlarına cevap vereb�lme n�tel�ğ� arttırılacak. Engell�ler�n engel durumuna
bağlı olarak gereks�n�m duyduğu �laç, tıbbı malzeme ve c�hazlara er�ş�mler� kolaylaştırılacak ve
desteklenecek.

Eğ�t�m Müfredatı ve Materyaller Rev�ze Ed�lecek

Engell� b�reyler�n z�h�nsel ve f�z�ksel yetenekler�n�n değerlend�r�lerek eğ�t�mler�n�n güçlend�r�lmes�
planlanıyor. Bu kapsamda erken çocukluk eğ�t�m� dah�l eğ�t�m�n her kademes�nde görev alan tüm
personel n�tel�k ve n�cel�k olarak güçlend�r�lecek. Eğ�t�m müfredatı ve materyaller engell�l�ğe dayalı
ayrımcılık açısından rev�ze ed�lecek.

Ekonom�k Statüler� Güçlend�r�lecek

Engell�ler�n ekonom�k statüsünün güçlend�r�lmes� de hedeflen�yor. Engell�ler�n, becer�ler� �le �şe uyum
sağlamalarına yönel�k yapılan faal�yetler yaygınlaştırılacak. İş �lanları ve başvuru formları dah�l �şe
alım süreçler�, �st�hdam ed�lme koşulları, kar�yer gel�ş�m�, sağlıklı ve güvenl� çalışma şartları dah�l
olmak üzere çalışma ve �st�hdam hakkına �l�şk�n mevzuat, engell�ler açısından rev�ze ed�lecek. İdar�
Para Cezaları Fonu �le engell�ler�n kend� �şler�n� kurmalarına yönel�k ver�len h�be desteğ�n�n
yaygınlaştırılması ve etk�nleşt�r�lmes� sağlanacak. Engell�ler�n Türk�ye İş Kurumu bünyes�nde yürütülen
�şe yerleşt�rme h�zmetler�n�n tüm unsurlarından etk�n b�r şek�lde yararlanmaları �ç�n tedb�rler
alınacak. 

Web Sayfaları ve Bankacılık H�zmetler� Er�ş�leb�l�r Olacak

Engell�ler�n, engell� hakları ve kamu h�zmetler�ne �l�şk�n farkındalığını arttırmak üzere çalışmalar
yapılacak. Kamu kurumlarının web sayfaları er�ş�leb�l�r hale get�r�lecek. Bankacılık h�zmetler�n�n
er�ş�leb�l�rl�ğ� yaygınlaştırılacak. Ac�l durum çağrı h�zmetler�n�n er�ş�leb�l�rl�ğ� güçlend�r�lecek.

Engell�ler�n Sosyal ve Kültürel Yaşama Katılımı Sağlanacak

Engell�ler�n, sosyal ve kültürel yaşama, tur�zm, seyahat, eğlence ve d�nlence faal�yetler�ne katılımı
güçlend�r�lecek. Engell� vatandaşların eş�t fırsatlarla sport�f etk�nl�klere katılımlarının sağlanmasına
yönel�k gerekl� alt yapı ve �dar� tedb�rler alınacak.

2 1  E Y L Ü L  2 0 2 0 ,  P A Z A R T E S İ
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COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ÖZEL
ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİ İLE ONLİNE

TOPLANTI YAPILDI

2 1  E Y L Ü L  2 0 2 0 ,  P A Z A R T E S İ

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un başkanlığında Genel Müdür
Yardımcısı Hülya YAVUZ, Özel Bakım Kuruluşları Da�re Başkanı Ömer Faruk BİLGİN ve özel
bakım merkezler�n�n sorumlu müdürler�n�n katılımıyla Yen� Koronav�rüs (COVID-19) Pandem�
Sürec�nde alınan önlemler ve süreçte yaşanan sorunlara da�r 18.09.2020 tar�h�nde saat
14.30’da onl�ne olarak �st�şare toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

Toplantıda Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, kurum müdürler�ne
alınan tedb�rler�n uygulanması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Özel bakım
merkezler�nde bu süreçte yaşanılan sorunları d�nled�. Telefonlarının 24 saat açık olduğunu,
yaşanacak sıkıntılarda kend�s�ne ve yetk�l�lere anında ulaşarak b�lg� ver�lmes�n�, İl
Müdürlükler�yle �st�şare hal�nde alınan tedb�rlere uyarak b�ze emanet ed�len engell�
kardeşler�m�ze dünyaya örnek olacak şek�lde bakım sağlanması gerekt�ğ�n� ve kurumlarda
cov�d vakalarının m�n�mumda tutulması �ç�n azam� çaba göster�lmes� gerekt�ğ�n� hatırlattı.

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ onl�ne toplantıda yaptığı
konuşmada cov�d-19 tedb�rler� ve dünyadak� örnekler�n�n tak�p ed�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtt�.
Bakım merkezler�nde mevcut odaların en az %20’s�n�n banyolu ve wc kapas�tel�, ayrıca
bahçeler�n�n gen�ş olmasının önem�ne d�kkat çekt�.

Her kuruluşta �ved�l�kle İzalasyon katları oluşturulmasının Cov�d-19 tedb�rler� kapsamında yer
aldığını vurguladı. Özel kuruluşların Er�şeb�l�rl�k belges� olması gerekt�ğ�n�, Er�şeb�l�rl�k
belges� olmayan kuruluşların en kısa zamanda bu belgey� almaları �ç�n başvuruda
bulunmalarını, aks� takd�rde teşv�k ödemeler�n�n kes�nl�kle kes�leceğ�n� �fade ett�.  

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel
Müdürü Uzm. Dr.Orhan KOÇ

başkanlığında Özel Engell� Bakım
Merkezler� �st�şare toplantısı onl�ne

gerçekleşt�r�ld�.
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Er�ş�leb�l�rl�k Değerlend�rme Modülü (ERDEM)  projes�n�n, mutlaka tak�p ed�lmes�
gerekt�ğ�n�,  bu projen�n er�ş�leb�l�rl�k konusunda farkındalığı arttırmayı, er�ş�leb�l�rl�k �ç�n
gerekl� düzenlemeler� kolayca tesp�t etmey� ve ‘er�ş�leb�l�rl�k belges�’ alınmasını teşv�k
etmey� amaçladığını, Modülde, Er�ş�leb�l�rl�k İzleme ve Denetleme Formlarında bulunan
temel er�ş�leb�l�rl�k sorularının yer aldığını, 10 bölümden oluşan modülde toplamda 281
sorunun bulunduğunu,  bu sorulara "Evet" veya "Hayır" şekl�nde cevap ver�ld�ğ�n�, kurumun
bahçes�nden of�s�ne kadar tüm alanlarla �lg�l� sorular cevaplandıktan sonra s�stem�n
“Er�ş�leb�l�rl�k Raporu” oluşturduğunu kaydett�.

ERDEM’e https://erdem.a�levecal�sma.gov.tr/ adres�nden veya Engell� ve Yaşlı H�zmetler�
Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://a�levecal�sma.gov.tr/eyhgm) yer alan
“Er�ş�leb�l�rl�k Değerlend�rme Modülü”ne tıklanarak er�ş�leb�ld�ğ�n� söyled�.

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, ayrıca Özel Engell� Bakım
Merkezler�nde takılı güvenl�k kameralarının �l Müdürlükler� tarafından kolaylıkla
�zleneb�lmeler� �ç�n aktarım yapılmasını sağlanması hususlarına değ�nd�. 
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22 Eylül 2020, Salı 
“BİLTEVT 2020: B�l�ş�m Teknoloj�ler�nde Evrensel Tasarım Çalıştayı”
Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü, Celal Bayar Ün�vers�tes�
ve Türk�ye Engels�z B�l�ş�m Platformu �şb�rl�ğ�nde 17-19 Eylül 2020
tar�hler�nde düzenlend�.

B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler� alanlarında er�ş�leb�l�rl�ğ�n arttırılması ve
bu kapsamda engell�ler �ç�n hayatın her alanındak� b�l�ş�m
teknoloj�ler�n�n ulaşılab�l�r ve kullanılab�l�rl�ğ�n�n sağlanmasına
yönel�k çalışmalara katkı sunmak amacıyla Bakanlığımız Engell� ve
Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü, Celal Bayar Ün�vers�tes� ve Türk�ye
Engels�z B�l�ş�m Platformu �şb�rl�ğ�nde "B�ltevt 2020: B�l�ş�m
Teknoloj�ler�nde Evrensel Tasarım Çalıştayı" çevr�m�ç� olarak 17-19
Eylül 2020 tar�hler�nde gerçekleşt�r�ld�.

Bilişim Teknolojilerinde
Evrensel Tasarım Çalıştayında

Erişilebilirlikte Dijital
Dönüşümün Etkileri Sorunları

ve Çözüm Önerileri
Değerlendirildi

17 Eylül 2020 Perşembe günü  Engell� Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan KOÇ, Celal Bayar
Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ ve Cumhurbaşkanlığı İdar� İşler Başkanlığından Selman
SOLHAN’ın konuşmaları �le Çalıştay başladı. Cumhurbaşkanlığı İdar� İşler Başkanlığından Selman SOLHAN
konuşmasında, 2020 Haz�ran ayında yayımlanan Resm� Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmel�k’�n kamudak� tüm yazışmaların elektron�k ortama aktarılmasını kapsadığını bel�rterek
Yönetmel�k �le �lg�l� hazırlanan eğ�t�m v�deolarının �şaret d�l�ne çev�r�s�n�n yapıldığına değ�nd�. İş�tme engell�
personel�n kamuya �lk adım attığında fırsat eş�tl�ğ�n�n sağlanmasının önem�ne vurgu yapan SOLHAN, talep
hal�nde kamu kurumlarıyla bu eğ�t�mler�n paylaşılab�leceğ�n� �fade ett�.

E-Bülten /9



Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,  pandem� sürec�nde b�lg�ye
er�ş�m�n önem�n� anlattığı konuşmasında, er�ş�leb�l�rl�k konusunun Genel Müdürlük olarak
öncel�kl� şek�lde ele alındığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın Er�ş�leb�l�rl�k Yılı olarak 2020
yılını �lan etmes�yle er�ş�leb�l�rl�k çalışmalarına hız ver�ld�ğ�n�, engell� ve yaşlı h�zmetler�nde
d�j�tal dönüşümün gerçekleşmes�nde engell� ve yaşlıların basın yayın ve b�lg�ye er�ş�m�nde
Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları olduğunu, b�rçok özel ve kamu b�nalarında,
ulaşım araçlarında ve açık alanlarda öneml� gel�şmelere �mza atıldığını bel�rtt�.

En az bunlar kadar öneml� olan b�lg�ye er�ş�m konusunda daha fazla yol alınmasının
gerekt�ğ�n�, er�ş�leb�l�rl�k konusunu ele alırken her alanda tasarım aşamasında
er�ş�leb�l�rl�ğ�n önem�n� vurguladı. Uzm. Dr. Orhan KOÇ,  b�l�ş�m alanı �le m�mar�
tasarımlarda er�ş�leb�l�rl�ğ�n göz ardı ed�lmemes� gerekt�ğ�n� vurgulayarak üret�mde
er�ş�leb�l�rl�ğ� çok önemsed�kler�ne, kamu ve özel sektörü teşv�k ett�kler�ne d�kkat çekt�.
Uzm. Dr. Orhan KOÇ ayrıca er�ş�leb�l�rl�k alanında çok eks�ğ�m�z olduğunu düşünmed�ğ�n�,
b�rçok ülkeden önde ve rol model olduğumuzu söyleyeb�l�r�m ded�.

Son olarak Man�sa Celal Bayar Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet ATAÇ
günümüzde b�lg� ve teknoloj�n�n hızla gel�şt�ğ�n� ve eğ�t�m alanında gerçekleşen
uygulamaların pandem� dönem�nde çok daha değerl� olduğunu, küreselleşen dünyada
eğ�t�m almak �steyen�n eğ�t�m�n ayağına kadar geld�ğ� b�r dönemde yaşandığını söyled�.
Ardından bu alanda ün�vers�te olarak engell�ler�n b�lg�ye er�şme hızını tüm engeller�
kaldırarak sunmakta olduklarını ve bu çalıştayın bu alandak� sorunların tesp�t� ve
çözümüne yönel�k b�lg� sunmak amacıyla çok öneml� olduğunu kaydett�.

Açılış konuşmalarının ardından, “B�l�ş�m Teknoloj�ler�nde Evrensel Tasarım Panel�”ne
geç�ld�. Panelde Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü, MEB Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k
H�zmetler� Genel Müdürlüğü ve RTÜK tarafından yürütülen er�ş�leb�l�rl�k çalışmalarının
yanı sıra uzaktan eğ�t�m ve b�l�ş�m teknoloj�ler�nde er�ş�leb�l�rl�k konularında
akadem�syenlerce b�lg�lend�rmeler yapıldı.  “Uzaktan Eğ�t�mde Engell� Öğrenc�ler” konulu
�k�nc� panelde �se akadem�syenler ve STK tems�lc�ler� �le uzaktan eğ�t�m sürec�nde
er�ş�leb�l�rl�ğ�n önem� ele alındı.

Çalıştayın �k�nc� gününde, 18 Eylül 2020 tar�h�nde beş farklı çalıştay grubunda “D�j�tal
Dönüşüm ve Er�ş�leb�l�rl�k”,  “Web Er�ş�leb�l�rl�ğ�”, “Mob�l Yazılım Er�ş�leb�l�rl�ğ�”,  “Uzaktan
Eğ�t�m– Eğ�t�m Teknoloj�ler� ve Ders Materyal Er�ş�leb�l�rl�ğ�” ve “Medya Er�ş�leb�l�rl�ğ�”
konularında mevcut durum, yaşanan sorunlar, bunlara �l�şk�n kısa, orta ve uzun vadel�
çözüm öner�ler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalarda bulunuldu. Sahasında uzman
moderatörler tarafından yönet�len çalıştay gruplarında, katılımcılarca yapılan
değerlend�rmeler gün sonunda raporlaştırıldı.  19 Eylül 2020 tar�h�nde çalıştay gruplarınca
yürütülen çalışma sonucu oluşturulan raporların sunulduğu kapanış oturumu
gerçekleşt�r�ld�. Çalıştay süres�nce İşaret D�l� çev�r�s� yapıldı. Açılış ve kapanış oturumları
Youtube üzer�nden canlı olarak yayınlandı. 

Engell� ve Yaşlı H�zmetler�nde D�j�tal Dönüşümün Gerçekleşt�r�lmes�nde Sayın
Cumhurbaşkanımızın Çok Büyük Katkıları Oldu
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2 3  E Y L Ü L  2 0 2 0 ,  Ç A R Ş A M B A

Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Uzm.
Dr. Orhan KOÇ, Türk İşaret Dilinin Dünü
Bugünü Yarını başlıklı online  panelin açılış
konuşmasında, alanda çalışan sivil toplum
örgütlerinin tamamıyla birlikte hareket
ettiklerini, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ve üniversitelerle eşgüdümlü olarak
koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması
süreçlerini  yakından takip ettiklerini belirtti. 
Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Uzm.
Dr. Orhan KOÇ,  Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı  merkez bünyesinde
istihdam edilen 3, taşrada 38 ilde 52 kişi olmak
üzere ülke genelinde toplam 55 Türk İşaret Dili
Tercümanının bulunduğunu, söz konusu
personelin bakanlığa diğer kamu kurum ve
kuruluşlara gelen sağır vatandaşların iletişim
ihtiyaçlarına çeviri yaparak destek verdiklerini
ifade etti.

23 Eylül 'Dünya İşaret D�ller�
Günü’nde Türk İşaret D�l�n�n
Dünü Bugünü Yarını Panel�
İş�tme Engell�ler�n Ses� Oldu
 

Yeterl�l�k Sınavı İle Kamunun
İht�yacı Olan İşaret D�l� Tercümanı
İst�hdam Ed�lecek

Uzm. Dr. KOÇ; dünya işitme engelliler federasyonu verilerine
göre dünya çapında 72 milyon işitme engelli olduğunu, bu
bireylerin yüzde 80'den fazlası gelişmekte olan ülkelerde
yaşadığını, Bakanlık olarak erişilebilirliği önemsediklerini,
bilgiye erişimin en temel hak olduğunu, işitme engellilerin bu
temel haklarından yararlanabilmeleri açısından kamuda ihtiyaç
duyulan Türk işaret dili tercümanlarının istihdam edilmesinde
Ankara Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını, TÖMER üzerinden
verilecek eğitim sonrasında yeterlilik sınavı ile kamunun Türk
işaret dili tercümanı açığının kapatılacağını ifade etti. 
Bakanlık olarak işitme engellilere yönelik erişim sorununun
çözümünde çok hassas davrandıklarına ve önemsediklerine
dikkat çeken Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Uzm.
Dr. Orhan KOÇ, internet web sayfasında yer alan bütün
içeriklerin işaret diline çevrilmesi için yoğun bir çalışmanın
yürütüldüğünü söyledi. “Türk İşaret Dilinin Dünü Bugünü
Yarını”  panelinin moderatörü Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, 23 Eylül 'Dünya İşaret Dilleri
Günü'nde  bu etkinliğin gerçekleştirilmesinin çok önemli
olduğunu,  pandemi sürecinde işitme engellilerin yaşadığı
sorunların aşılmasında paydaş kuruluşların eşgüdümlü
çalıştıklarını,  Genel Müdürlük olarak tüm engelliler için
yapılan farkındalık çalışmalarında işitme engelliler için Türk
İşaret Dili’nin  de yer bulduğunu kaydetti.  YILDIRIM, daha
sonra Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi
Başkanı Cihan NİŞANCI’ya söz verdi.
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“Ben�m Ses�m ESİM”

NİŞANCI, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne işitme
engellilere yönelik işaret dili ile hizmet verilmesindeki öncü çalışmaları için teşekkür etti. Yeni doğan
bebeklere işitme tarama testlerinin aksatılmadan uygulandığını, yeni doğan işitme tarama testlerinin
geçmişe kıyasla daha yaygın olarak yapılabildiğini,  her yıl işitme tarama testi ile 3500 civarında yenidoğan
bebeğin işitme engelinin belirlendiğini ifade etti.

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi’nin kurulduktan sonra özellikle işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine
erişiminde mesafe alındığını, engelli bireylerin iletişim sorunlarını sağlık kuruluşlarında büyük ölçüde
çözdüklerini, “ Benim sesim ESİM”  parolası ile faaliyete geçirdikleri ücretsiz Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi
ESİM MOBİL  uygulaması ile hekim ile işitme engelli bireyler arasındaki iletişim problemini en aza
indirgediklerini tanı ve tedavi süreçlerinin daha sağlıklı işlediğini belirtti.

ESİM Projesinin işitme engelli vatandaşlarımızı acil durumlarda hayata bağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’nca
geliştirildiğini, proje ile birlikte engelli vatandaşlarımızın kişisel telefonlarına ücretsiz olarak indirecekleri
mevcut son teknoloji kullanılarak geliştirilen mobil uygulamalar aracılığıyla, tek tuşla 112 Acil Servis’e anında
ihbar yapabildiklerini, saniyelerin bile çok büyük önem arz ettiği Acil Durum vakalarında ciddi zaman
kazandıklarını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan NİŞANCI’nın sunumu değerlendiren
Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM,  Sağlık hizmetlerine erişimin, tüm bireyler
gibi işitme engelliler içinde hayati önem taşıdığını, Sağlık Bakanlığının bu alanda yaptığı çalışmaların
özellikle pandemi sürecinde işitme engellilerin iletişim sorununu büyük ölçüde çözdüğüne dikkat çekti.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA DERS MÜFREDATI
VE İLGİLİ ÖĞRETİM MATERYALLERİ TÜRK İŞARET

DİLİNE KAZANDIRILDI
Daha sonra söz verilen Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Kürşat
DULKADİR, 23 Eylül 'Dünya İşaret Dilleri Günü'nü kutladı.  Özellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören işitme engelli öğrenciler için Bakanlık ders müfredatı ve
ilgili öğretim materyallerin Türk İşaret Diline kazandırıldığını, bu kapsamda 4000 civarında ders
içeriğinin işaret diline çevrildiğini, mobil uygulamalar üzerinde yoğunlaştıklarını,  TRT EBA’da   Türk
İşaret Dilinin  İşitme Engelli  okuma çağındaki bireylere öğretilmesi için  seri programlar
hazırlandığını, Dünya Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen mutabakat
doğrultusunda binlerce ders  materyalinin  işaret diline çevrilmesinin önünün açıldığını  belirtti.

 Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Kürşat DULKADİR’in
konuşmasını tamamlamasının ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve
Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM, işitme engellilere yönelik
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamuda işitme engellilerin bilgiye ve kamu hizmetlerine erişiminde
sorun yaşamamaları için İşaret dili tercümanlarının işlevine dikkat çekti. 29 Nisan 2020 tarihinde
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından İşaret Dili Tercümanlığı Ulusal Meslek Standartları
yayımlandığını, meslek açısından çok önemli olan standartların uygulanmasına yönelik Mesleki
Yeterlilik Kurumu ile görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi.

Bakanlık temsilcilerinin sunumlarının ardından söz alan STK ve Üniversite temsilcileri dilek ve
temennilerini ilettiler.    Panel bitiminde sunum içerikleri,  çözüm önerileri ile ilgili genel
değerlendirmede bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, 23 Eylül
'Dünya İşaret Dilleri Günü'nde “Türk İşaret Dilinin Dünü Bugünü Yarını” toplantısının anlamlı olduğunu
belirti.  Katkıları için katılımcılara teşekkür etti.

YILDIRIM, kullanımda olan ‘Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün, Türkiye’nin 26 farklı ilinden ve 116
TİD anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili Derlemine dayandığını, Video tabanlı
olarak çevrimiçi ortamda tasarlanan sözlükteki tüm içeriğin, Türk İşaret Dili ve Türkçe olmak
üzere iki farklı dilde sunulduğunu ifade etti.  Türk İşaret Dili öğrenmek isteyenlerin işitme
engelliler okullarında öğrenim gören tüm öğrencilere, alanda Türk İşaret Dili Eğitimi veren
eğitimcilere hizmet götürmek amacı ile “Güncel Türk İŞARET Dili Sözlüğü”nün çevrimiçi (online)
olarak http://tidsozluk.net/tr/  web sayfasında kullanıcıların hizmetine sunulduğunu, sözlüğün
yayımlandığı tarihten Ağustos 2020 tarihine kadar 30 farklı ülkeden toplam 2.666.679 kez erişim
sağladığını ifade etti.
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22 Eylül 2020 Salı günü Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü �k� ayrı onl�ne toplantı
düzenled�.   Öğleden önce yapılan çevr�m�ç� toplantıların �lk�nde Resm� Huzurev� Yaşlı
Bakım Ve Rehab�l�tasyon Merkezler� Müdürler�, öğleden sonrak� �k�nc� toplantıda �se Özel
Huzurevler� ve Yaşlı Bakım Merkezler� Müdürler� �le Cov�d-19 Tedb�rler� kapsamında
pandem� sürec� genel ana hatları �le masaya yatırıldı.

Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un başkanlık ett�ğ� çevr�m�ç�
toplantılara, Türk�ye genel�nde faal�yet gösteren resm� ve özel Huzurevler� Yaşlı Bakım ve
Rehab�l�tasyon Merkezler� Müdürler� katılım sağladı.

Toplantılarda Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ kurum
müdürler�ne alınan tedb�rler�n uygulanması konusunda hatırlatmalarda bulunarak
onların bu süreçte yaşadığı sorunları d�nled�. Yaşanacak sıkıntılarda Genel
Müdürlüğümüze ve İl Müdürlüğündek� yetk�l�lere anında ulaşılarak b�lg� ver�lmes�n�, İl
Müdürlükler�yle �st�şare hal�nde alınan tedb�rlere uyarak b�ze emanet ed�len yaşlılarımıza
dünyaya örnek olacak şek�lde bakım h�zmet�n�n sağlanmasının ve kurumlarda cov�d
vakalarının m�n�mumda tutulması �ç�n azam� çaba göster�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ yapmış olduğu konuşmada; “Pandem� dönem�nde çok c�dd�
b�r mücadele verd�k, büyük b�r başarı kazandık, s�zler bu mücadelen�n g�zl�
kahramanlarısınız. Öneml� olan v�rüse karşı önceden alınan tedb�rlerd�r, alınan
tedb�rler�n uygulanması ve sıkı denetlenmes� de b�r o kadar değerl�d�r. Bu
mücadelede ön bulgulara d�kkat etmek lazım.

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
ONLİNE TOPLANTILARDA; RESMİ VE ÖZEL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ MÜDÜRLERİ İLE COVİD-19 TEDBİRLERİ
GÖRÜŞÜLDÜ.

2 4  E Y L Ü L  2 0 2 0 , P E R Ş E M B E

HUZUREVLERİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ MÜDÜRLERİ İLE
PANDEMİ MÜCADELESİ DEĞERLENDİRİLDİ
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Herkese test yapılmalı, teması olan, şüphel� durumda olanlar, semptom görülen vakalar
asla �hmal ed�lmemel�d�r. Kuruluşlara v�rüsün g�rmemes� �ç�n bu tedb�rler hayat� öneme
sah�pt�r.

Vard�ya s�stem�ne geçmem�z çok müh�m b�r adımdı. Bu büyük fedakârlıklarla yürüyen b�r
s�stem. S�zler buna gönüllü olarak katıldınız. Başka türlü r�sk grubunda olan yaşlılarımızı
v�rüsten koruyamazdık. Vard�ya önces�nde test uygulanması oturdu. Tab� vard�ya s�stem�
yorucu b�r süreç. B�l�m kurulu en az 10 gün olmasını öner�yor vard�yanın. Mücb�r
sebeplerden uzayab�l�r de. Testler yapılırken de sosyal mesafeye, �zolasyona çok d�kkat
etmek lazım. Mümkünse açık havada yapılmasını sağlayalım. Sonuçların aynı gün �ç�n
alınması çok �y� olurdu. Ama bu pek mümkün olamadı. En azından test olduktan sonra
vard�yaya g�rene kadar geçen sürede �zolasyonda kalınmalı.

Bütün bu tedb�r ve d�kkate rağmen v�rüs kuruluşa g�rm�şse o zaman yayılmaması, kontrol
altında tutulması �ç�n azam� gayret göstermem�z gerekl�d�r. Semptom görülen yaşlı veya
engell�n�n hastaneye sevk� çok öneml�d�r. Z�ra yüksek r�sk grubunda bulunan yaşlılarımızın
mutlak surette b�r sağlık kuruluşuna sevk ed�lmes� ve tedav�s�n�n hastanede ortamın da
yapılması elzemd�r.

Kuruluşunuzda mutlaka �zolasyon katı olmalıdır. Ama bu öyle derme çatma b�r yer olamaz.
İzolasyonun tek k�ş�l�k odada olması eğer �mkân dâh�l�nde değ�lse, �k� k�ş�l�k odada ama
yatakların arası en az 2 metre olacak şek�lde düzenlenmel�d�r. Kuruluşta vefat olması arzu
ed�len b�r durum değ�ld�r. Bunu m�n�muma �nd�rmek �darec�ler�n öncel�kl� görev�d�r. Bunun
�ç�n v�cdanen yapılab�lecek her şey�n en üst düzeyde yapıldığından em�n olmanız lazım.

Görülen her vakanın vak�t kaybetmeden sağlık müdürlüğüne ve b�z�m �l müdürlüğümüze
b�ld�r�lmes�n� önemle r�ca ed�yorum. Görülen vakanın saklanmasının k�mseye b�r faydası
yok. Mümkünse bütün kuruluşun düzenl� olarak testten geç�r�lmes�, personeller�n,
sak�nler�m�z�n heps�n�n teste tab� tutulması ve bu testler�n 7 günde b�r tekrarlanması
gerek�r. Hep�m�z test yaptırıyoruz negat�f çıkıyor ama kuruluş �çer�s�nde sank� poz�t�fm�ş
g�b� hareket etmek zorundayız.
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UZM .  DR .  ORHAN  KOÇ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

''Bütün bu tedb�r ve d�kkate rağmen v�rüs
kuruluşa g�rm�şse o zaman yayılmaması,
kontrol altında tutulması �ç�n azam�
gayret göstermem�z gerekl�d�r.''
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Sıkıntılarımız var b�l�yorum, özell�kle personel eks�kl�ğ� �le �lg�l� c�dd� çalışmalarımız var. Ek
ödeme taleb�m�zden vazgeçm�ş değ�l�z. Yapılan h�zmet�n, fedakârlığın madd� karşılığı
h�çb�r şeyle ölçülemez ama b�z taleb�m�z� d�le get�rmeye devam edeceğ�z.  İz�n konusu �le
�lg�l� de Çalışma Genel Müdürlüğü nezd�nde temasımız sürüyor.

Kuruluşlarda yaşlıların beslenmeler�, hareket etmeler�, düzenl� olarak açık havaya
çıkarılması önem arz etmekted�r. Sahada yapılan çalışmaların, tecrübeler�n dokümante
ed�lmes�n� ve bunları b�z�mle paylaşmanızı bekl�yoruz. Sırada bekleyen yaşlılarımız �ç�n
tekrar b�r sosyal �nceleme yapılması, d�ğer sosyal h�zmet modeller�n�n öner�lmes� lazım.
Vefa sosyal destek ek�pler�m�z�n çalışmaları ve onların gözlemler�n�n öneml� olduğunu
düşünüyorum.” ded�.

Toplantı sonunda kuruluş müdürler� teker teker söz alarak sürece destekler�n� ve
talepler�n� �lett�ler. Sahada karşılaştıkları sorunları aktardılar.
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B A K A N  S E L Ç U K :
“ Y A Ş L I L A R I M I Z I N  İ Y İ

K O Ş U L L A R D A  Y A Ş A M L A R I N I
S Ü R D Ü R M E L E R İ  İ Ç İ N  S İ T E ,

A V L U  V E  K Ü Ç Ü K  E V  T İ P İ
H U Z U R E V İ  M O D E L L E R İ N İ

Y A Y G I N L A Ş T I R A C A Ğ I Z ”

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, yaşlı vatandaşların
daha �y� koşullarda yaşamlarını sürdüreb�lmeler� �ç�n yen� yapılacak huzurev� h�zmet
b�naları �ç�n 3 farklı m�mar� model� yaygınlaştıracaklarını söyled�.

Bakan SELÇUK, bakanlık olarak yaşlı vatandaşlara götürülen h�zmetler�n kal�tes�n� ve
çeş�tl�l�ğ�n� artırmaya yönel�k çalışmalara devam ett�kler�n� bel�rtt�.

Yaşlı vatandaşların artık kalabalık kurumlarda kalmadıklarını �fade eden SELÇUK,
“Yaşlılarımızın mümkün olduğu kadar kend� ortamı �ç�nde bulunduğu ve alıştığı yerlerde,
ancak hayatlarını daha da kolaylaştıracak koşullar altında devam edeb�lmes�ne yönel�k b�r
h�zmet anlayışına sah�b�z. Ülkem�z�n dört b�r yanına yayılmış yaşlı bakım kuruluşlarımızda
2020 yılı Ağustos ayı �t�barıyla 15.795 kapas�tel� 155 huzurev�nde, 13.790 yaşlımıza yatılı
kurumsal bakım h�zmet� sunuyoruz. 4.553 yaşlımız da Bakanlığımıza bağlı huzurevler�nden
ücrets�z yararlanıyorlar.” ded�.

“Huzurev� Proje Modeller�n� 3 Farklı Kategor�de Değerlend�r�yoruz”

SELÇUK, bakım kuruluşlarını yaşlıların �ht�yaçlarına uygun olarak tasarladıklarını kaydett�.
Her b�r yen� kuruluşun tasarımlarının yaşlıların kullanımına uygun olarak er�ş�leb�l�r ve
aynı zamanda �ht�yaca göre k�ş�selleşt�r�leb�l�r özell�klerde d�zayn ed�lmes�n�
amaçladıklarının altını ç�zen Selçuk, şunları söyled�:

“Huzurev� proje modeller� ‘S�te T�p�’, ‘Avlu T�p�’ ve ‘Küçük Ev T�p� Proje’ olmak üzere üç farklı
kategor�de değerlend�r�yoruz. S�te t�p� proje; bakıma �ht�yaç duymakta olan ve bedensel
fonks�yonları zayıflamış yaşlılarımıza h�zmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız b�r
huzurev� model�d�r. Avlu t�p� projey� günlük �şler�n� kend� başına yer�ne get�reb�len ve
f�z�ksel hareketl�l�ğe daha çok �ht�yaç duyan yaşlılarımız �ç�n planladık. Bu model, demans
g�b� b�l�şsel fonks�yonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız �ç�n özel tasarlandı.
Küçük ev t�p� proje de daha bağımsız yaşlılarımızın kend�ler�ne a�t yaşam alanlarında
günlük hayatlarını sürdürmeler�ne olanak tanıyan b�r model.”
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Bakan SELÇUK, Uşak ve Tokat’ta avlu t�p� m�mar� �le tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşları
olduğunu bel�rt�rken; Adana ve Yalova’da da küçük ev t�p� m�mar� �le tasarlanmış
kuruluşlar olduğunu �fade ett�. SELÇUK, önümüzdek� süreçte 3 farklı m�mar� projey�
yaygınlaştıracaklarını vurguladı.

"2023 Yıl Sonuna Kadar 53 Huzurev�n� Daha H�zmete Sunmayı
Planlıyoruz"

Huzurevler� ve bakım kuruluşlarında yaşlıların �ht�yacına en uygun şek�lde h�zmet vermeye
devam edecekler�n� vurgulayan Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak ülkem�z�n artan yaşlı
nüfusunun göz önünde bulundurarak, 2023 yıl sonuna kadar toplamda 5.425 kapas�tel�
olmak üzere 53 huzurev�n� daha h�zmete sunmayı planlıyoruz.” �fadeler�n� kullandı.
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, "2002'lerde 2 m�lyarı b�le
bulmayan b�r sosyal programımız varken şu an 43 sosyal yardım programımızla 55 m�lyarı aşan
b�r sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız" ded�.
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SELÇUK, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Fazlı Mecide Halaç
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışında yaptığı
konuşmada son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
liderliğinde Afyonkarahisar'a 24 milyar liraya yakın kamu yatırımı
yapıldığını ifade etti. SELÇUK, "Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı olarak bu yatırımların 3 milyar lirasına katkı
sunmuş durumdayız. Afyonkarahisar'da şu anda 4 tane sosyal hizmet
merkezi, kadın konukevi ve 13 çocuk evimiz bulunmakta" dedi.

Bakan SELÇUk, kentte Bakanlığa bağlı bir bakım ve rehabilitasyon
merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu merkezimizde gündüz bakım hizmeti de sunmaktayız. 4 özel
engelli bakım merkezimiz var. 2002'lerde 2 milyar lirayı bile
bulmayan bir sosyal programımız varken, şu anda 43 tane sosyal
yardım programımızla 55 milyarı aşan bir sosyal yardımı
vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız. Bunun da neredeyse 2 milyar
liraya yakınını 43 farklı sosyal yardım programıyla 18 yılda
Afyonkarahisar'a iletmiş durumdayız. Halihazırda
Afyonkarahisar'da 30 bine yakın ailemiz bu sosyal yardım
programlarımızdan yararlanmakta. İŞKUR aracılığıyla da birçok
çalışanımız hem burada hem de yurt dışında işe girmekteler.
2019'da 10 bin kişiyi işe yerleştirdik Afyonkarahisar'da.
İşverenlerimize sunduğumuz teşviklerimizle de Afyonkarahisar'a
destek olmaya devam ediyoruz.

BAKAN SELÇUK,
AFYONKARAHİSAR'DA

HUZUREVİ AÇILIŞINA KATILDI
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"Biz, Türkiye'de Kimsenin Kimsesiz Olmadığına İnanıyoruz"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgını ile mücadelenin devam ettiğini dile getiren
SELÇUK, kendilerinin de Kovid-19 ile ilgili Bakanlık olarak "Sosyal Koruma Kalkanı" adını verdikleri
birtakım uygulamalar ve destek programları açıkladıklarını bildirdi.

SELÇUK, salgına karşı vatandaşları, çalışanları, işverenleri, istihdamı korumak için tedbirler aldıklarına
dikkati çekerek, Bakanlık olarak Kovid-19 salgını kapsamında Türkiye genelinde verdikleri desteklerin
tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Bu 35 milyar liranın 184 milyon lirasını Afyonkarahisar'a
verdiklerini belirten SELÇUK, şöyle devam etti:

"Bunların içinde Afyonkarahisar'a Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği gibi
programlarımızla destek olmaya çalıştık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Türkiye'nin
bu çorbada tuzu olması için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası başlatmıştık. Kampanyada da 2
milyar lirayı aşkın bir bağış toplandı. Bu bağışları da vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu anda
yüzde 90'ından fazlasını ulaştırmış durumdayız. Kampanyada Afyonkarahisar'da 16 bini aşkın ihtiyaç
sahibine yardımlarımızı ulaştırdık. Biz, Türkiye'de kimsenin 'kimsesiz' olmadığına inanıyoruz.
Devletimiz her zaman vatandaşımızın arkasında ve hep birlikte bu salgın dönemini atlatacağımıza
inanıyoruz."

"Vatandaşını Her Etapta, Her Anlamda Koruyan Bir Türkiye Var Artık"

Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 9'unu 65 ve daha büyük yaştaki vatandaşların oluşturduğunu, bu
sayının 2023'te 8,6 milyon, 2050'de ise 19,4 milyon kişiye ulaşması öngördüklerini aktaran Bakan
Selçuk, "Biz, yaşlıları baş tacı eden bir toplumuz. Amerika'da, Avrupa'nın göbeğinde yaşlıların ölüme
terk edildiği çok acı günler yaşandı. Kovid-19 salgınında en fazla huzurevlerinde kayıplar yaşanırken,
biz hamdolsun Türkiye'de bunu en az hasarla, en az kayıpla geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Huzurevlerinde, engelli-yaşlı bakımevlerinde çok sıkı önlemler aldıklarını anlatan SELÇUK, şunları
söyledi:

"Onları korumak için en üstün tedbirlerle, en sıkı tedbirlerle devam etmekteyiz. Bu süreçte de salgınla
mücadelede en etkin rol oynayan Bakanlıklardan biri olduk. Bu dönemde güzel bir şey daha oldu. Biz
VEFA Sosyal Destek ekiplerini sahada etkinleştirdik. Adından da anlaşılacağı üzere çok güzel bir
oluşum oldu. Hem yaşlılarımızın evlerine ulaşabilmek hem de zor zamanda kenetlenebilmek için bütün
kamuda çalışan arkadaşlarımız, jandarmamız, polis arkadaşlarımız, Milli Eğitim'deki, Diyanet'teki,
gerekirse STK'lerdeki arkadaşlarımız VEFA Sosyal Destek Grupları sayesinde vatandaşlarımıza ulaştılar
ve onların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiler, kapılarını çaldılar, hal hatırlarını sordular. Sokağa
çıkma kısıtı olan 65 yaş üstündeki yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın gıda,
ilaç ve ihtiyaçlarını bu sayede VEFA gönüllülerimiz sayesinde evlerine ulaştırdık. Dolayısıyla biz bu
sürecin sonuna kadar da aynı titizlikle hem bilinçlendirme çalışmalarımıza hem de koruyucu önleyici
faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Büyüklerin, bir ülkenin toplumsal hafızasını, geçmişini, bugününü ve aynı zamanda yarınını
oluşturduğunu vurgulayan SELÇUK, "Onların dualarını alarak, onların tecrübe, birikimlerini genç
kuşaklara aktararak daha bilinçli bir medeniyet inşa edeceğiz. Sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda
çok güçlü bir Türkiye var. Vatandaşını her etapta, her anlamda koruyan bir Türkiye var artık. Sosyal
hizmetlere erişim de her geçen gün daha da kolaylaşıyor." diye konuştu. Konuşmaların ardında, Bakan
SELÇUK ve diğer protokol üyeleri kurdeleyi keserek, merkezin açılışını gerçekleştirdi.
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EKİM
Bakan SELÇUK: “YADES Kapsamında 62 B�n
400 Yaşlımıza Destek Verd�k”

01 Ekim 2020,
Perşembe 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Yaşlı Destek Programı (YADES)
kapsamında 62 bin 400 yaşlı vatandaşımıza destek sağlandığını bildirdi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bakan SELÇUK, milletin mutluluğu ve
refahını sağlayacak hizmetlerin, vatandaşların hayatlarının her aşamasında ulaşılabilir olmasının temel
hedefleri olduğunu vurguladı.

Yaşlı vatandaşlarımızın öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde hayatlarına
devam ettirmelerini, toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam
sürdürmelerini amaçladıklarını kaydeden Bakan SELÇUK, "Yaşlılarımızın toplumda hak ettikleri yeri
almaları ve bu konuda toplum bilincinin yerleşmesi, gönüllü kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın
katkıları ile mümkün. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat. Bu
anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade
etmek isterim. Yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını sağlamak Bakanlık olarak en büyük amacımız.”
dedi.
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YADES Projelerine 30 Milyon Lira Destek

65 yaş üstü vatandaşlara sunulan önemli destek mekanizmalarından birinin de YADES olduğunu
belirten Bakan SELÇUK, “Bakanlık olarak yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının
yapılması ve psiko sosyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan YADES projelerine
maddi destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda 13 ildeki YADES projeleri için yaklaşık 30 milyon lira kaynak
aktarımında bulunduk.” diye konuştu.

Huzurevlerinde Kovid-19 Tedbirleri Sürüyor

Huzurevlerinin işleyişinden yaşlıları merkeze alan projelere kadar birçok çalışmanın hayata
geçirildiğine dikkat çeken Bakan SELÇUK, diğer yandan ağustos itibarıyla Bakanlığa bağlı, kamuya ait
ve Bakanlığın denetimindeki özel huzurevlerinde toplam 27 bini aşkın yaşlıya bakım hizmeti verildiğini
aktardı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında ilk
tedbirleri salgının dünyada görülmeye başlandığı ocak ayında devreye aldıklarını, 26 Mart'tan itibaren
de kuruluşlarda tam karantina kurallarını uygulamaya başladıklarını anımsatan SELÇUK, maske,
mesafe, hijyen, düzenli Kovid-19 testleri ve ziyaret kısıtı gibi birçok önlemin hayata geçirildiğini belirtti.

Alınan önlemler sayesinde huzurevlerindeki vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunun altını çizen
SELÇUK, şunları söyledi: "Normalleşme adımları kapsamında şu an sadece yaşlı vatandaşlarımızın
kuruluşa dönüşlerinde Kovid-19 testlerinin yapılması ve 14 gün sosyal izolasyon odalarında kalmaları
koşuluyla yakınlarının yanına izinli olarak gidebilmelerine olanak tanıyoruz. Türkiye genelinde 27
binden fazla vatandaşımızın kaldığı resmi ve özel huzurevlerinde Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerimizi
titizlikle devam ettiriyoruz. Maske, mesafe, hijyen ve ziyaret kısıtı gibi önlemler tavizsiz uyguluyoruz.
Huzurevlerindeki yaşlılarımız ve yakınları da onların sağlıklarını korumak için aldığımız bu önlemlerden
son derece memnun. Bu vesileyle büyüklerimiz için canla başla çalışan personelimize de teşekkür
etmek isterim."
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Bakan SELÇUK: “Ekim Ayına İlişkin Yaşlı ve Engelli Aylıkları
ile Evde Bakım Ödemelerini Vatandaşlarımızın Hesaplarına
Yatırdık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım
ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan SELÇUK, 2020 Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin
açıklamalarda bulundu. Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalandığını
belirten SELÇUK, bu kapsamda toplamda 998,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

531 Bin Engelli Vatandaşımıza 821,4 Milyon TL Ödeme Yaptık

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engelli vatandaşın yararlandığını vurgulayan SELÇUK,
bu kapsamda toplam 821,4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylıklarının
ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini
hatırlatan Bakan SELÇUK, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi.

SELÇUK, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

6 Ek�m Salı
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde Covid 19 Kapsamında Yaşlılık
ve Yaşlılığa Bakış Ele Alındı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde
Covid-19 Süreci ve Yaşlılık ve Yaşlılığa Bakış konulu online konferans düzenledi.

Covid-19 Süreci ve Yaşlılık ve Yaşlılığa Bakış konulu online konferans, Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı, Ankara Üniversitesi Yaşlı Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’un
danışmanı Prof. Dr. Emine ÖZMETE yöneticiliğinde gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmasını Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ yaptı.

Prof. Dr. Emine ÖZMETE konuşmasında “İlk kez 14 Aralık 1990 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 1
Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak ilan edildi ve 2020’de Birleşmiş Milletler yaşlılar gününde bu vesileyle
özel bir dönemden geçtiğimizi belirtiyorum. Hem dünya hem de ülkemiz olarak covid-19 salgını bize
çok şey öğretti ve yeni yeni öğretilerde kazandırıyor. Bu süreçte yaşlılarımız özel bir nüfus grubu
olarak öne çıktı. Hem dünyada hem ülkemizde sadece sağlık yönüyle değil aynı zamanda sosyal
kültürel ve ekonomik boyutları ile yaşamı derinden etkileyen yeni yaşam biçimi oluşturan bir
süreçteyiz” diyerek, “Yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin tüm
boyutları ile bütüncül bir bakış açısı ile ele alınması önemli hale geldiğini” belirtti.

Daha sonra konferans açılış konuşmasını gerçekleştiren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, “Bugün tabii Dünya Yaşlılar Günü olması münasebeti ile burada bulunmaktayız.
Gönül isterdi ki yüz yüze bir ortamda geniş katılımlı bir program yapalım ama malum süreç Covit 19
Pandemi süreci bize yeni yöntemler öğretti. Pandemi sürecinde emeği geçen daire başkanlarımıza
daire başkanlıklarımızda çalışanlara siz değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sayın
Bakanımız da aramızda olma arzusu iletmişti ancak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı nedeni
ile yoğun programından dolayı kendileri katılamadılar, selamlarını sizlere iletmemi istediler.” dedi.

08 Ek�m 2020, Perşembe 
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Uzm. Dr. Orhan KOÇ: Bütünleşik Bakım Modeli, Entegre
Bakım Modeli ile Bugün Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri
Çok Gelişmiş Durumda

Uzm. Dr. Orhan KOÇ, “Tüm dünya olarak yaşlandığımız gerçeği ile karşı karşıyayız. Dünya
yaşlanıyorken bütün ülkelerin, gelişmiş ülkelerin temel sorunları birisi yaşlanma. Bütün ülkelerin, 65
yaş emeklilik yaşını revize ettiğini revize etmeye çalıştığını ve çok güçlü ekonomileri olmasına rağmen
bunu yapmaya çalıştığını biliyorum. Aslında bazen gündeme geliyor çok büyük yankıları oluyor ama 65
yaşında emeklilik yaşı çok yerinde bir karar. Bu konuda Japonya örneği çok doğru. Bizde de 65 yaş
emeklilik yaşı bazen gündeme geliyor, çok büyük tartışmalar yaşanıyor. Emeklilik yaşının 65 olmasının
çok doğru bir karar olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle
önlenebilir ölümler olarak ifade ettiğimiz yeni doğan ölümü, 5 yaş altındaki çocuk ölümleri, genç
yaştaki trafik kazası gibi ölümler ile anne ölümlerinin azaltılmış olmasına dikkat çekerim. Bu başarının
tesadüfü olması mümkün değil, bu başarı duble yollarla vesaire gibi çok kalkınma hamleleri ile
sağlanmıştır.

Sağlıklı yaşlanma süresinin uzaması hiç şüphesiz ki alınan tedbirleri sosyal politikalarımızı bunun
üzerine inşa etmemiz gerektiğinin göstergesi. Bu açıdan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız 2019
yılını Yaşlılar Yılı ilan etti. Biz o yıl sizlerin de katılımıyla, 1.Yaşlılık Şurası yaptık. Yaşlılık Şurası sonuç
kitabını yayınladık. Bu Yaşlılık Şurasında almış olduğumuz kararlar doğrultusunda dünya örneklerini de
inceleyerek, araştırmalar yaptık ve Yaşlılık Vizon Belgesini hazırladık. Evde bakım hizmetleri, evde
sağlık hizmetleri olduğundan daha farklı ve bütün kesimleri kapsayacak bütün coğrafyaya yaygın bir
şekilde uygulanan, ücret alınmadan kişinin sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın, herkese yaşadığı
yerde hizmet veren bir sistem. Bu evde sağlık hizmetleri sistemi şu anda gerçekten örnek verilecek ve
dünyada eşi nadir bulunan tamamlayıcı bir sistem olarak bakanlığımız tarafından yürütülüyor.”

Konferansa, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü
Öğretim Üyesi Yaşlılık Platformu Başkanı Prof. Dr. Oya HAZER’in konuşması ile devam edildi. Prof. Dr.
HAZER, “ Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemiye yol açan bu virüs en çok yaşlı nüfusu etkiledi. 65
yaş üstü bireylere uygulanan evde kal çağrısı, virüsü bulaştırmamaları açısından değil onları korumak,
onlara virüsün bulaşmasını engellemek için, koruma ve önlem almak amacıyla yapılıyor. Bildiğimiz gibi
yaşlılık döneminde bir ya da birden fazla kronik hastalıkların olması ek bir Enfeksiyon hastalığı ile baş
etmeyi bağışıklık sistemini zorluyor. Bu nedenle özellikle bu dönemde sağlıklı bağımsız bir hayat
sürdürebilmeleri her zamankinden çok daha fazla önem arz ediyor. Bu sorunlarla uğraşırken pandemi
ile ilgili fiziksel sosyal mesafenin korunması açısından baktığımızda bir takım sorunlar ortaya çıkmaya
başladı ve günlük yaşam aktiviteleri etkilenmeye başladı en önemli sonuçları yalnızlık ve kaygı olmaya
başladı. Kendilerine ve sevdiklerine enfeksiyon bulaşması kaygısı olabilir, bu süre ilerledikçe de uzatıp
canında günlük yaşam aktiviteleri ve sağlıklarını sürdürme konusunda birtakım belirsizlikler ve kaygılar
yaşamaya başladılar.” bilgisini aktardı
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Konferans, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Meltem
GÜLHAN HALİL’in sunumu ile devam etti.

Prof. Dr Meltem GÜLHAN HALİL konuşmasında, “Dünya Yaşlılar gününü kutluyorum. Hekim gözüyle
pandemi sürecinde neler yaşadık? Kısaca o süreçte hekimleri karşılaştıkları sorunları anlatacağım. Çok
şükür yaşlıların büyük kısmı hastalıklarını ayakta geçirdi. Pandemi süreci başladığında neden alarm
olduk? Çünkü salgının başlangıcında yaşlı hasta sayısında artış gözlemlenmişti. Yaşlı hastalara eşlik
eden Kuah gibi kronik rahatsızlıklarla birlikte Dünyada ve Türkiye’de en önemli ölüm nedeni olarak
bilinen Kardiyovasküler hastalıklar ön plana çıktı. Yaşlı nüfusun enfeksiyona yakalanma riski daha
yüksek. ABD Sağlık sektöründe yapılan bir araştırmada genel nüfus oranına kıyasla 65 yaş ve üstü
yaşlılarda covid 19’a yakalanma oranı %17 civarında tesbit edilmiş. Genetik bir programla düzenlenen
ve organizmayı çevresel faktörlerinde etkisiyle meydana gelen Replikatif Yaşlanma kapsamında İnsan
bağışıklık sistemi de etkilenmektedir. İmmünosensesans, doğal yaş ilerlemesinin getirdiği bağışıklık
sisteminin kademeli olarak bozulması sürecidir. Yaşlı hastalarda Covid 19 semptomu olarak sadece ateş
aranmamalı. Çünkü yaşlıların bağışıklık sisteminin tek göstergesi ateş değildir.” belirlemesinde
bulundu.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Daire Başkanı Coşgun GÜRBOĞA ise Bakanlığa bağlı resmi huzurevleri hakkında şu
bilgileri aktardı:

“Ağustos 2020 itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 155 huzurevinde 12.919 yaşlıya bakım hizmeti verilmekte;
bu sayı toplam kapasite olan 15.795’in %81.79’una tekabül etmektedir. 111 kapasiteli 25 yaşamevinde 102
yaşlımız kalmakta; 457 kapasiteli 31 gündüz yaşam merkezimizde ise 382 yaşlımız aktif hizmet
almaktadır. Huzurevlerimizin huzurevi biriminde kalmakta olan yaşlılarımızın %22.87’si kadın, %38.40’ı
erkek olup, sürekli bakım biriminde bu oranlar sırası ile %21.37 ile %17.35 olarak değişmektedir. Ücretli
bakılan yaşlı oranı kadınlarda %32.15 iken erkeklerde %34.72 olarak ifade edilmekte; bu oranlar ücretsiz
bakılan yaşlılar için sırasıyla %12.09 ve %21.04 olarak değişim göstermektedir. Huzurevlerimizde
kalmakta olan yaşlılarımızın %37.64’ünü 75-84 yaş aralığı oluşturmakta, bu oranı %17.24 ile 70-74 yaş;
%17.22 ile 85-89 yaş aralığındaki yaşlılarımız takip etmektedir. Genel itibarıyla huzurevlerimizde bakım
hizmeti almakta olan yaşlılarımız ileri yaşlılık grubunda yer almakta olup, çoğunlukla bakımını aile
bireylerinin üstlenemeyeceği durumda olmaktadır. Huzurevlerimizde kalmakta olan yaşlılarımızın
kronik rahatsızlıklarına bakıldığındaysa en yüksek oranı %27.51 ile kalp/damar rahatsızlığı olan
yaşlılarımız oluşturmakta, bunu %25.05 ile demans/Alzheimer takip etmektedir. Kronik rahatsızlıkları
tetikleyebilecek zararlı alışkanlıklara bakıldığında ise %15.25’lik bir oranla sigara içen yaşlılar karşımıza
çıkmaktadır. Yatağa tam bağımlı yaşlılarımızın huzurevlerimizde kalmakta olan yaşlılarımız içinde
kapsadığı oran %12.72’dir.”

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Temsilcisi Prof. Dr. Toker ERGÜDER: Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Virüsle
İlgili Yapmış Olduğu Çalışma Tüm Dünya Tarafından Takdir Topladı

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere söz alan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Temsilcisi Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Toker ERGÜDER, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü
1990’dan beri yaklaşık 30 yıldır kutluyoruz bu sahada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. 1950'lerden
günümüze kadar yaşam süresinin 68lere çıkması, günümüzde bu ortalamanın 73lere çıkması, yaşlı
nüfusa yapılan hizmetlerin önemini gösteriyor. Covit 19 ile ilgili, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün virüsle ilgili yapmış olduğu çalışmanın tüm
dünya tarafından takdir toplamış olmasının altını çizmek istiyorum. Türkiye yaşlı nüfusu ve kronik
hastalıkları hastaları çok iyi korudu yaşlı nüfusa ve kronik hastalara yapılan müdahaleler Türkiye'de
ölüm oranının çok azalttı, mortalite oranının yüzde dörtlerde kalması diğer ülkelerle kıyaslandığında
çok önemli bir başarıdır. Sürekli test yapılması karantina çalışması ve hizmet verenlerin vardiya sistemi
ile çalışması önemli hususlardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde oluşturulan
sosyal vefa gruplarının yaşlıların evlerine gidip ihtiyaçlarını karşılamaları ilaçlarını götürmeleri aynı
zamanda ilaç raporlarının uzatılması bunlar artı olarak yazılması gereken hususlar. Dünya Sağlık
Örgütü Türkiye Temsilciliği olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu
çalışmaları asla daha az önemsemiyoruz" açıklamasında bulundu.
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Konferansın son konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Filiz CAN, “Salgın döneminde bazı pozitif çıkarımlarla daha çok güçlendik, bunun bir
sınav olduğunu düşünüyorum. Yaşlılarla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı olarak daha entegre daha güçlü çalışmalar yapmayı öğrendik. Bu hizmet grubunda bize en
çok zorlayan demans ve alzheimer grubu olduğunu düşünüyorum. Ben her platformda Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde bulunan huzurevlerindeki başarısını hep takdir ile anıyorum,
bizim uygulamalarımızın gerçekten rehber olma özellikleri içerdiğini düşünüyorum. Emeği geçenlere
teşekkür ediyorum.” dedi. Konferans, konuşmacı ve katılımcıların, karşılıklı soru cevapları ve yönetici
Prof. Dr. Emine ÖZMETE’nin genel değerlendirmesi ile tamamlandı.
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Disleksi Haftası’nda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Disleksi
Öğrenme Güçlüğü Derneği e-Panel’de Buluştu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 05-11 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası ve 8
Ekim Dünya Disleksi Gününde farkındalığı artırmak amaçlı e-Panel gerçekleştirdi.

‘Dünya Disleksi Haftası’ münasebetiyle,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından, Çocuk Evleri Sitesi
müdürleri ve meslek elemanları ile disleksi alanında çalışan akademisyenler, dernek üyeleri ve ailelerin
katılım sağladığı, farkındalık amaçlı, online e-Panel düzenlendi.

 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM online e-Panelin açılış konuşmasında;
“Kişinin normal veya üstün zekâ düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem
yaşamasına sebep olan özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan Disleksinin, genellikle okuma bozukluğu
şeklinde gözlemlendiğini, bu güçlüğü yaşayan bireylerin çoğunda aynı zamanda dikkat eksikliği ve
hiperaktivitenin de bulunduğunu, Disleksinin kontrol altına alınmasında  erken tanılama ve doğru eğitim
öğretim yöntemleri uygulamanın büyük önem taşıdığını” belirtti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı YILDIRIM, erken tanının çocukların akademik
hayatlarının olumsuz etkilenmemesi açısından önemli rol oynadığını, çocukların sadece akademik
hayatlarının değil, akademik başarısızlık nedeniyle psikososyal gelişimlerinin de bu durumdan olumsuz
etkilenebildiğini, erken tanının aile ve öğretmenlerin farkındalığı ile mümkün olduğunu, soruna
yaklaşımda okul, aile, psikolog, psikiyatrist ve özel eğitim uzmanının işbirliği önemli ve gerekli
görüldüğünü söyledi. YILDIRIM ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Disleksi alanında
yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dünya Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında, Genel Müdürlüğümüz ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü
Derneği işbirliğinde 6 Kasım 2019 'da, Ankara Ticaret Odası (ATO) Salonunda "Disleksi Farkındalık
Sempozyumu" düzenlendiğini kaydeden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik
YILDIRIM, sempozyuma Genel Müdürlüğümüz, kamu kurumu temsilcileri, akademisyenler, disleksili
bireyler ve aileleri ile disleksi alanından çalışan STK’lar katıldığını ifade etti. Genel Müdürlüğümüz
tarafından, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği’ne projeler ve diğer çalışmalarda işbirliğine dair 25.10.2019
tarihli destek yazısı verildiğini ayrıca,  Türkiye Disleksi Vakfı ile işbirliği çalışmaları sürdürüldüğünü
söyledi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM online gerçekleştirilen e-Panel’in
moderatörlüğünü yaptı. Panelde Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atıf TOKAR, Milli
Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı  Murat AĞAR,  Pamukkale Üniversitesi-Özel Eğitim
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tamer AYDEMİR, ÖSYM- Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma ATAK, Anadolu
Üniversitesi Özel Eğitim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR söz alarak sunumlarını
gerçekleştirdiler. Program karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi.
 

13 Ek�m 2020, Salı 
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Bakan SELÇUK: “Yeni Çocuk Evleri Sitelerinin Tasarımında Engelli Çocuklarımızın
Güvenliği Öncelikli Olarak Ele Alındı”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarının tesis standartlarını, engelli
çocuklarımız için erişilebilir olarak tasarladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, yeni Çocuk Evleri Sitelerinde
çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş yaşam alanları olacağını
belirterek, “Yeni binaların tasarımında engelli çocuklarımızın güvenliği öncelikli olarak ele alındı” dedi.

 Bakan SELÇUK: “Engelli Çocuklarımız İçin Erişilebilir Olarak Tasarlandı”

Binaların tasarımda engelli çocukların erişiminin öncelikli olarak gözettiklerine dikkat çeken Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, “Engelli çocuklarımızın hareket kabiliyeti
ve güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Tesis binaları ve açık alanların tamamı engelli çocuklarımız için
erişilebilir olarak tasarlandı. Engelli çocuklarımız için yapılacak düzenlemeler, onların psiko-sosyal
gelişimi üzerinde olumlu etkileri olacaktır” şeklinde konuştu.

13 Ek�m 2020, Salı 
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Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Ve Gündüz Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından YAGEP Projesi Hazırlanıyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı tarafından YAGEP Paydaş Analizi toplantısı gerçekleştirildi.

Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi konulu Paydaş Analizi
Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Toplantının açılış
konuşmalarında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN, Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Program Yöneticisi Figen TUNÇKANAT  söz aldılar.
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen
toplantıda konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM şu konuları dile
getirdi:
“YAGEP yani “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi” Avrupa
Birliği’nin ülkemize sağladığı “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın(IPA)” İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi (İKG) bileşeninden sorumlu Program Otoritesi olan Aile Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığı / Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile birlikte 2018 yılı sonlarında
hazırlıklarına başladığımız uzun soluklu bir çalışmadır.

YAGEP Projesinde başta AB ve Mali Yardımlar Dairesi olmak üzere farklı birimler yanında AB Türkiye
Delegasyonunun görüş ve önerileri de bu süreçte bize yön veren önemli katkılar olmuştur. Gelinen
noktada YAGEP Projesinde siz değerli paydaşlarımızın görüşleri de bizler için büyük önem taşımakta
olup toplantımız bu açıdan da bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada kısaca YAGEP Projesine
duyulan ihtiyaçtan ve proje içerisinde ele alınmasını öngördüğümüz ve katkı ve önerilerinizle
geliştirilecek olan konulardan kısaca bahsetmek isterim.
Bildiğiniz gibi yaşlılara yönelik en temel hizmetlerden olan bakım hizmetleri genel olarak şu 3 başlık
altında sunulabilmektedir. 1-Evde bakım/destek, 2-Gündüz bakım, 3-Kurumsal bakım (uzun
dönem/huzurevi) hizmetleri.

Bu hizmetlerden yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetleri ülkemizde gerek kamu gerekse özel
sektör tarafından etkili bir şekilde sunulurken evde bakım ve gündüz hizmetleri ile aktif yaşlanmanın
ise geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle genel müdürlüğümüz tarafından yaşlılara
yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik proje ve uygulamalar öne çıkmaya
başlamıştır.

14 Ek�m 2020, Çarşamba
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Bu gereklilikten hareketle hazırlamakta olduğumuz YAGEP ile «merkezi ve yerel kurumların kurumsal
kapasitesini geliştirerek aktif yaşlanmayı desteklemeyi» bunun içinde yaşlı bakım hizmetleri alanında
faaliyet gösteren merkezi ve yerel kurumların hizmet kalitesini, evde bakım ve gündüz bakım odaklı,
bütüncül bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu çerçevede hazırlanmakta olan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi
(YAGEP) Projesi kapsamında ülkemizde yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin
desteklenerek, geliştirilmesi için; yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezinin güçlendirilmesi için
malzeme/ekipman desteği sağlanması, Türkiye’ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Entegre Yaşlı Bakım
Modeli Geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri
düzenlenmesi, ülke çalışma ziyaretleri yapılması, yaşlı bakım araştırması yapılması, raporlar
hazırlanması ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının
oluşturulması gibi çalışmalar öngörülmektedir.”

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, YAGEP projesinin katılımcılara
sunulacağını, toplantıdan asıl beklentinin katılımcı paydaşların YAGEP Projesine ve Türkiye’de yaşlılara
yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik katkılarının alınması olduğunu
belirterek, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından YAGEP Projesine ilişkin olarak EYHGM Uzman Yardımcısı Rumeysa
CEYLAN tarafından sunum yapıldı. Sunuma ilişkin sorular ve önerileri cevaplayan Şube Müdürü Bülent
KARAKUŞ, proje içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan paydaşlar tarafından YAGEP
Projesi ve Türkiye’de yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesi için etkin bir
katılımla sunulan görüş ve öneriler, YAGEP Projesinde ve yaşlılara yönelik çalışmalarda
değerlendirilecek.

YAGEP Paydaş Analizi Toplantısına, toplantı düzenleyicileri olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının yanı sıra,
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, AB Türkiye Delegasyonu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye
Ofisi, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Belediyeler Birliği, çeşitli
belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından 40’a yakın temsilci katıldı. YAGEP Projesinin
AB Türkiye Delegasyonuna sunulması ve onay sürecinin ardından 2021 yılı sonlarında uygulamaya
geçirilmesi bekleniyor.

14 Ek�m 2020, Çarşamba
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15 Ek�m 2020, Perşembe

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural KAVUNCU ile Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un katıldığı, yaşlılara
yönelik evde bakım destek teknolojilerinin adaptasyonu, bakım sigortasının
uygulanabilirliği konularının görüşüldüğü online toplantı 15.10.2020 Perşembe
günü gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural KAVUNCU,  toplantının yaşlı bakım destek
projelerinin geliştirilmesi ve teknolojik yenilikler kapsamında yeni yöntemlerin evde sağlık
hizmetlerine entegrasyonun gerçekleştirilmesi ve yaşlı nüfus için evde bakım hizmetlerine yönelik
sürdürülebilir dijital projelerin uygulanabilirliğinin çalışılması amaçlı düzenlendiğini, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu alanda çok önemli
hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ;  önümüzdeki yıllarda Türkiye’de 10
kişiden 2’sinin yaşlı olacağı bir toplum sürecine gidildiğini, Türkiye’de 7,5 milyon yaşlı nüfusunun
bulunduğunu, yaş almış bireylerin büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yaşadığını,  bunlardan yirmi
yedi bininin (27.000) yaşlı bakım hizmeti aldığını, son sekiz yıldır çok ciddi anlamda hizmet anlayışı ve
yöntemleri konusunda değişim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Birçok Avrupa ülkesi ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin hak temelli yaklaşımının bu değişimde önemli
payı bulunduğunu,  Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda
başlatılan sağlık yatırımları sayesinde hemen her bölgede sağlık sorunlarının çözümüne elverişli sağlık
alt yapısının, koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde etkili olduğunu kaydetti. 

Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Türkiye’deki sağlık hizmetleri ile birlikte yaşlı bakım hizmetlerinin birçok Avrupa
Ülkesi tarafından örnek alındığına işaret ederek,  günümüzde 1 Milyon civarında vatandaşa evde sağlık
hizmeti ile birlikte evde sosyal hizmetleri de verildiğini, evde sağlık hizmetlerinin Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üstlenildiğini, bunun bir anlamda bakım sigortası olarak
görülebileceğini, söyledi. Ayrıca Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal
Destek Gruplarının, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların
ihtiyaçlarına Hızır gibi yetiştiğini, bu grupların, uygulamanın başladığı günden itibaren 569.549 haneye
ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin ettiği bilgisini verdi.
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Uzm. Dr. Orhan KOÇ,  Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 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 yaygınlaştırılmasının amaçlandığını,  konuyla ilgili hizmetlerin bütünleşik ve
standardize edilerek kaynak israfının önüne geçildiğini, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında
Büyükşehir Belediyeleri tarafından hazırlanan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygun
görülen yaşlılara yönelik projelere mali kaynak sağlandığını, Büyükşehir belediyeleri diğer kurum ve
kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları ile ortaklık ve işbirliği yapıldığını, Yaşlı Destek Programı
(YADES) ile öncelikle evde yalnız yaşayan, ya da eşiyle veya bir yakını ile yaşayan, evde bakım ve sosyal
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara sosyal hizmet verildiğini, YADES Programı ile ayrıca
belediyelerin yaşlılık alanındaki hizmetlerini evde bakım ve evde sosyal yaşama destek bağlamında
geliştirmelerine ve hizmetlerini yaygınlaştırmaları ve sürdürmelerine katkı sağlandığını bununla
birlikte Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi (YAGEP) Projesi üzerinde
çalışmalar yapıldığını belirtti.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ ayrıca bakım sigortasının uzun yıllardır bakanlıkların gündeminde olduğunu
belirleterek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde bu konu ile ilgili çalışmalar
yapıldığını, 2019’da düzenlenen 1. Yaşlılık Şurasında Bakım Sigortası konusunun da görüşüldüğünü
söyledi. Yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin tümünün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından karşılandığını,  bu hizmetlere kaynak aktarıldığını, Yaşlı Bakım Merkezlerinde bulunan
13500 yaşlıdan 7 bininin ücretsiz bu hizmetten yararlandığını, en dezavantajlı yaş grubu kapsamındaki
85 yaş üstü yalnız yaşayan 400 bin yaşlımıza hizmet götürüldüğünü,  tüm bunların bakım sigortası
olmadan yapıldığını, Türkiye’de yaşlı ekonomisi sektörünün gelişme aşamasında olduğunu, yaşlıları
önceleyen yaşlılara özel konut tasarımlarının yapıldığını sözlerine ekledi.  

Diğer konuşmacılarda,  biyomedikal içerikli algoritmaların teknolojik araç ve gereçlere uyarlandığını,
titreşim ve acil çağrı butonlarının kullanımın yaygınlaştırılması sayesinde evde bakım desteği alan
yaşlıların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırabileceğini, konu ile ilgili yapay zeka çalışmalarından
yararlanılabileceğini, bakım sigortası ve finansmanı  ile ilgili çalışmanın sürdürülmesini faydalı
bulduklarını söylediler. 
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ALS Hastalarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinde Yeni Yaklaşımlar Konuşuldu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.10.2020 tarihinde, ALS
hastalarının sorunları ve çözüm önerileri toplantısı çevrimiçi olarak düzenlendi.

ALS hastalarının sorunları ve çözüm önerileri toplantısı; zoom uygulaması üzerinden 21.10.2020
tarihinde gerçekleştirildi.  Toplantı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,
Genel Müdür Yardımcıları Faik YILDIRIM ve Hülya YAVUZ, Daire Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM,
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Daire Başkanlığı ve Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türk
Eczacılar Birliği, ALS Derneği ve Kas Hastalıkları Derneği temsilcileri ile ALS hastaları ve yakınlarının
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr.Orhan KOÇ, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
hastalığının, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin
hasarlanması ve kaybıyla ortaya çıktığını, ALS, motor hücrelerin (nöronlar) büyük bölümünü
öldürerek sinir sistemini felç ettiğini, ancak beynin zihinsel faaliyetlerini fazla etkilemediğini
belirterek,  halk arasında “Kas erimesi” olarak adlandırılan ALS’nin vücuttaki tüm kasları işlevsiz hale
getirebildiğini, zamanla ses yitimine de yol açtığını söyledi. ALS hastalarına ve  nörolojik hastalığı
bulunanlara,  yatağa bağımlı her hastaya ve yakınına hayata tutunmaları için destek verildiğini
sözlerine ekledi.

Uzm. Dr.Orhan KOÇ’un açılış konuşmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi ve ALS Derneği Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Hilmi UYSAL ve ALS Dernek Başkan
Yardımcısı ve ALS hastası Dr. Alper KAYA sunum yaparak ALS hastalarının yaşadığı sorunları
anlattılar.

Çevrimiçi toplantıda SGK ödemelerinin yetersizliği, yaşamsal destek veren cihaz ve hizmetlerin
tamamının SGK kapsamında ödenmesi,  solunum cihazı reçetesinin hazırlanabilmesi için çok sayıda
kriter olması nedeni ile cihaz kullanım raporunun hazırlanmasında yaşanan güçlükler, ALS için
kullanılan ilacın piyasada bulunamaması nedeni ile tedavinin aksaması, multi-disipliner ALS kliniğine
ihtiyaç duyulduğu, hastaların ve hasta yakınlarının maddi ve psiko-sosyal olarak desteklenmesi
gerektiği belirtildi.
 

22 Ek�m 2020, Perşembe 
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Ayrıca hastalık konusunda güvenilir ve güncel bilgiye ihtiyaç duyulduğu,  ALS konusunda çalışan sağlık
personeli sayısının arttırılması gerektiği, evde bakım hizmetlerinin yetersizliği, evde bakım
hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve evde bakım yardımında gelir kriterinin ALS hastaları için
değiştirilmesi, emeklilik sürecinin kolaylaştırılması, ALS hastalarının çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği
tanınması, palyatif bakım hasta yatak sayısının arttırılması gündeme getirildi.

ALS hastalığının ölümcül hastalık kapsamına alınması, ALS Hastaları için Sağlık Bakanlığı bünyesinde
nakilden tedaviye, evde bakıma uzanan ayrı bir organizasyon şeması oluşturulması, hastalığın
araştırılması için fonların desteklenmesi, ALS hastalarının grip aşısı listesinde bulunmaması, istihdam
imkânları, ALS hastaları için yardımcı iletişim teknolojileri geliştirilmesi, ilaç tıbbi cihaz ve sarf
malzemeleri ile ilgili KDV muafiyeti konuları ele alındı. İlgili kamu kurumu temsilcileri çözüm
önerilerine ilişkin görüşlerini belirterek toplantıda gündeme getirilen sorunları çözümünde yeni
yaklaşımların önemli olduğunu, bundan sonra yapacakları çalışmalarda ve düzenlemelerde dikkate
alacaklarını ifade etmişlerdir.

14 Ek�m 2020, Çarşamba
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Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğüne 86 farklı ülkeden 2,7 milyon defa erişim sağlandı
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyen
vatandaşlar için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğüne 2,7 milyon defa erişim sağlandı.
 
İşitme engelli bireylerin haber alma, bilgiye erişme ve toplumun işiten konuşan kesimi ile kaliteli
iletişim sağlamalarını desteklemek amacıyla Bakanlık Türk İşaret Dili alanında ürettiği hizmetlerine bir
yenisini daha ekledi. 

2017 yılında Bakanlık tarafından “Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü” hazırlanarak kullanıma sunuldu.
Türkiye’nin her bölgesinde ve yaşamın her alanında sağır bireyler tarafından kullanılan ve ulusal bir
işaret dili olan Türk İşaret Dili’nin varlığını sürdürmesinde temel kaynaklardan biri olacak olan
sözlüğün başta işitme engelliler olmak üzere, Türk işaret dili tercümanları, yabancı dil olarak Türk
işaret dili öğrenenler, işaret dili araştırmacıları gibi grupların ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.
Ayrıca sözlükte yer alan tüm sözcüklerin transkripsiyonu ve Türkçe çevirisi ile işitme engellilerin
Türkçe öğrenimine, işitenlerin ise TİD öğrenimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İçerik, tür, yöntem gibi açılardan dünyada ilk olma özelliği taşıyan "Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü"
2017 yılında Bakanlık tarafından hazırlandı. Çevrimiçi olarak  http://tidsozluk.net/tr/  web sayfasında
kullanıcıların hizmetine sunulan sözlük, Türkiye’nin 26 farklı ilinden ve 116 TİD anadili konuşucusundan
elde edilen Türk İşaret Dili Derlemine dayanıyor. Video tabanlı olarak çevrimiçi ortamda tasarlanan
sözlükteki tüm içerik, Türk İşaret Dili ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde sunuluyor. Hem anadil hem
de çeviri sözlüğü olma niteliği taşıyan sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, TİD
öğrenicileri, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri, araştırmacılar gibi farklı türde gruplar yer alıyor. 
Derlem tabanlı özellikteki bu sözlük, derlemde en fazla sıklığa sahip olan 2.000 sözcükten oluşuyor.
Sözlükte, türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlanan, işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç
farklı türde toplam 11.428 video yer alıyor.

İki farklı arama motoru ile kullanıcı, öğrenmek istediği işareti, Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel
özellikleri ile bulabiliyor. Videoların farklı hızda oynatma seçeneği özellikle TİD yeni öğrenicilerine
kolaylık sağlaması hedefleniyor. Ayrıca örnek videolar yardımıyla, kullanıcı ilgili sözcüğün tümce
içindeki kullanımı hakkında da bilgi edinebiliyor. 

İngilizce çevirisi de olan sözlüğe 2017 yılından bu yana 92 farklı ülkeden toplam 2.7 milyon defa erişim
sağlandı.   

 

26 Ek�m 2020, Pazartes� 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluş bakımı altındaki
engelli öğrencilerin yüz yüze eğitim süreçlerinin, kuruluşlardaki
Koordinasyon ve Değerlendirme Kurullarınca haftalık takip edilerek
değerlendirilmesi talimatını verdi.

Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, eğitim-öğretim çağındaki engelli
öğrencilerle ilgili izlenecek yol ve uygulamaların belirlendiği talimat yazısında, okulların kademeli
şekilde açıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, kuruluşlarda bakım altında bulunan ve okula devam eden engelli bireylerin durumları,
kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığı dikkate alınarak, İl Hıfzısıhha Kurulu kararları
çerçevesinde, kuruluş sağlık servisi personeli ve meslek elemanlarının katılımıyla oluşturulan
"Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirilecek.Engellilerin yüksek yararı
gözetilerek, bireysel ve grup eğitimi alma durumuna göre yüz yüze eğitime devam süreçleri, kurulun
kararları doğrultusunda belirlenecek.Engelli öğrencilerin okula gönderilmesi sürecinde, il milli eğitim
müdürlükleri koordinesinde planlama yapılacak. Öğrencilerin okulda alınan tüm tedbirlere riayet
etmesi, belirlenen gün ve saatlerde okulda bulunmaları sağlanacak.

Okula Gidiş ve Dönüşlerde Ateş Ölçümleri Yapılacak
Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulları, engelli bireylerin okula devam etme durumlarını haftalık
değerlendirecek. Okula giden ve okuldan dönen engelli öğrencilerin ateş ölçümleri ile el yıkama,
kıyafet değişimi gibi temizlik kontrolleri de bakım elemanlarınca yapılacak.

26 Ek�m 2020, Pazartes� 
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Bakan SELÇUK: “Geçtiğimiz Yıl Engellilerimiz İçin Korumalı
İşyerlerine 577 Bin TL Ödenek Aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK,
zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını
desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Korumalı İşyeri" modeli ile
işyerleri için 2019 yılında 577 bin TL ödenek aktardıklarını açıkladı.

Bakan SELÇUK, engellilerin ilgilerine, yeteneklerine ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirmek, uzun
süreli iş hayatında kalmalarını sağlayan istihdam modellerini yaygınlaştırmak için özel sektör ile
işbirliği yaptıklarını söyledi.

SELÇUK, özellikle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere
istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerine ödenek
aktardıklarını kaydetti.

2019 yılında her bir engelli için ödenen 720 TL’lik aylık tutarın 2020 yılında 763 TL’ye yükseldiğini
vurgulayan SELÇUK, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Korumalı İşyerlerine
2019 yılında 577 bin TL ödenek aktardık” ifadelerini kullandı.

28 Ek�m 2020, Çarşamba

Korumalı İşyerler Nedr?
Korumalı İşyeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları
güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere
istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından
teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma
ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak
tanımlanıyor. Korumalı işyerlerinde; en az yüzde 40
oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar
çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen
özelliklere sahip en az 8 engellinin çalışması
gerekiyor.
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SEREBRAL PALSİ
NEDİR?
BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci), en sık rastlanan, buna karşın en az
anlaşılan engellilik durumudur. Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu bilinmekte,
Türkiye’de ise her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır.

 Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle
simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor. 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy gününde tüm dünyada 17 milyon
insanın yaşadığı fiziksel engellilik durumu olan Cerebral Palsy konusunda engelleri önce azaltmak
sonra da yok etmek için farkındalığı filizlendirip yeşertiyoruz.  Dünya Cerebral Palsy/Serebral Palsi
Günü bu hastalık ile yaşayan bireyler ve onların aileleri için dünyayı değiştirmek ve toplumsal
farkındalık eşiğini yükseltmek amacıyla organize edilen bir sosyal  değişim projesi. Bu özel gün
dünyanın her yerinden insanların fikirlerini öğrenmek ve bu fikirlerin en iyilerini gerçekleştirmek için
düzenleniyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, tüm dünyada ve ülkemizde çok
yaygın olan Cerebral Palsy rahatsızlığını doğru biçimde anlatmak ve bu konuda toplumu
bilinçlendirerek farkındalık yaratmak, CP'li bireyleri topluma kabul ettirmek ve gerektiğinde onların
haklarını savunmak, Cerebral Palsy konusunda dünyadaki gelişmeleri takip ederek ülkemize gelmesine
aracı olmak, ülkemizde bu alanda  gerçekleşen gelişmelerden diğer ülkeleri haberdar etmek , CP’liler
ve engelliler için  yalıtılmış, soyutlanmış ayrı bir dünya yaratmak yerine yaşadığımız dünyada onları
sosyal hayatın içine katabilecek düzenlemeleri yapmayı önemsiyoruz, hedefliyoruz. Bir gün değil her
gün farkında olalımki, yarınlar da yeşersin.  Farklılıklarımız bizi eşsiz yapar, farkındalıklarımız
birleştirir. Cerebral Palsy’nin farkındayız!  
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Serebral palsi esas olarak hareket
kontrolünü ve postürü etkileyen bir
bozukluktur. İmmatür beynin ilerleyici
olmayan lezyonundan kaynaklanır.
Prenatal, perinatal ve hayatın ilk üç
yılındaki olaylar sebep olabilir. Serebral
palsi çocukluk çağında engelliliğin başta
gelen nedenidir, 1,000 doğumda 2-3
oranında görülür. Serebral palsi (SP) kas
hareketini ve koordinasyonunu etkileyen
bir grup bozukluğu ifade eder. Çoğu
durumda, görme, işitme ve duyum da
etkilenir.

Belirti ve semptomlar bebeklik döneminde
veya okul öncesi yıllarda görülür. Genel
olarak, serebral palsi, anormal reflekslerle,
uzuvların ve gövdenin gevşekliği veya
sertliği, anormal duruş, istem dışı
hareketler, dengesiz yürüme veya bunların
bir kombinasyonu ile ilişkili bozulmuş
hareketlere neden olur.

Serebral palsili kişilerde yutma sorunları
ve genellikle gözlerin aynı nesneye
odaklanmadığı göz kası dengesizliği
olabilir. Serebral palsili kişilerde kas
sertliği nedeniyle vücutlarındaki çeşitli
eklemlerde hareket açıklığının azalması
görülebilir.
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SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

Belirti ve semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile ilişkili hareket ve koordinasyon
problemleri şunları içerebilir:
– Kas tonusunda, örneğin çok sert veya çok sarkık olma gibi değişiklikler
– Sert kaslar ve abartılı refleksler (spastisite)
– Normal refleksli katı kaslar (sertlik)
– Kas koordinasyonu eksikliği (ataksi)
– Titreme veya istemsiz hareketler
– Yavaş, yazma hareketleri (atetoz)
– Kollara yüklenme, tek başına oturmak veya sürünmek gibi motor becerilerin gelişmesinde
gecikmeler
– Vücudun bir tarafını tercih etmek, örneğin sadece bir elinizle uzanmak veya bir bacağınızı
sürüklemek gibi
– Parmak uçlarında yürümek, çömelmiş bir yürüyüş, dizleri çaprazlayan makas benzeri bir yürüyüş,
geniş bir yürüyüş veya asimetrik bir yürüyüş gibi zorlu yürüyüşler
– Aşırı düşüş veya yutma ile ilgili sorunlar
– Emme ya da yeme zorluğu
– Konuşma geliştirmede gecikmeler veya konuşma zorluğu

– Pastel boya veya kaşık almak gibi hassas hareketlerde zorluk çekmek
– Nöbetler
 
Serebral palsi ile ilişkili sakatlık, öncelikle vücudun bir uzuvuyla veya bir tarafıyla sınırlı olabilir veya
tüm vücudu etkileyebilir. Serebral palsiye neden olan beyin bozukluğu zamanla değişmez, bu nedenle
belirtiler genellikle yaşla birlikte kötüleşmez. Bununla birlikte, agresif tedavi edilmezse kas kısalması ve
kas sertliği kötüleşebilir.
Beyin felci ile ilişkili beyin anomalileri de diğer nörolojik problemlere katkıda bulunabilir. Serebral
palsili kişilerde ayrıca şunlar olabilir:
– Görme ve işitme zorluğu
– Zihinsel engel
– Nöbetler
– Anormal dokunma veya ağrı algıları
– Ağız hastalıkları
– Ruh sağlığı (psikiyatrik) koşulları
– İdrarını tutamamak
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SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ

Anormal beyin gelişimi veya gelişen beyinde yaralanma serebral palsiye neden olabilir. Hasar beynin
vücut hareketini, koordinasyonunu ve duruşunu kontrol eden kısmını etkiler.
Beyin hasarı genellikle doğumdan önce meydana gelir, ancak doğum sırasında veya yaşamın ilk
yıllarında da ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, serebral palsinin kesin nedeni bilinmemektedir.
Muhtemel sebeplerden bazıları şunlardır:
– Asfiksi neonatorum veya doğum ve doğum sırasında beyne oksijen eksikliği
– Anormal beyin gelişimi ile sonuçlanan gen mutasyonları
bebekte şiddetli sarılık
– Maternal enfeksiyonlar , bu tür kızamık ve herpes simpleks
– Ensefalit ve menenjit gibi beyin enfeksiyonları
– İntrakraniyal kanama veya beyinde kanama
– Trafik kazası, düşme veya çocuk istismarı sonucu meydana gelen yaralanmalar.

Serebral Palsi Tipleri Nelerdir?

Serebral Palsi, vücutta etkilenen ve tutulum gösteren bölgelere göre sınıflandırılmaktadır.

1. Spastik Tip Serebral Palsi

Serebral Palsi’nin en yaygın tipi, hastaların % 70 ile % 80’ini etkileyen spastik tipte olanıdır. Genellikle
prematürite ile birliktedir. Beynin dış katmanında yer alan Serebral Korteks’in hasarı sonucu oluşur.
Spastik Serebral Palsi’li olarak doğan birey doğumda herhangi bir deformite ile doğmaz. Spastik tip
Serebral Palsi ilerleyici bir rahatsızlık değildir ve beyin hasarı zamanla ilerlemediği halde kaslarda
spastisite zamanla artabilir.

Serebral Palsi’de Kas tonusunun artması, iskelet yapısında bozukluklara, eklem kontraktürlerine ve
hareket kısıtlığına neden olabilmektedir. Bu durum günlük aktivitelerde kasın etkili bir şekilde
gelişimini, kasın normal hareketini, longitudinal kas gelişimini ve kas hücrelerinde protein sentezi gibi
birçok faktörü engelleyerek, kas ve eklem deformitelerinin gelişmesine neden olabilir.
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Spastisite, anormal elektromyografik (EMG) sonuçların bulunması ile karakterize olup antigravite
kasları tutarak, deformite ve kontraktürlerin gelişmesine neden olabilir. Derin tendon refleksleri (DTR)
canlı, germe refleksi artmış ve yüzeyel refleksler azalmıştır. Spastisitenin en çok etkilediği kaslar üst
ekstremitede omuz fleksör, addüktör ve iç rotatör, dirsek fleksör, önkol pronatör, el bileği ve parmak
fleksörleridir. Alt ekstremitede ise kalça fleksör, addüktör, iç rotatör, diz fleksörleri, ayak bileği
plantarfleksörleri, evertör, bazen de invertörleridir. Bu kasların antagonistinde ikincil zayıflık gelişir ve
postür bozuklukları ortaya çıkar. Spastisite ince motor becerileri etkiler ve distalde atetoid hareketler
gelişir.

Spastik Serebral Palsi hastalarında agonist ve antagonist kas grupları arasında kontraksiyon söz
konusudur. Düzeltme refleksi, denge reaksiyonları ve koruyucu cevaplar tam olarak gelişmemiştir.
Spastik kasların aşırı aktivitesine bağlı sekonder olarak eklem kontraktürleri ve dislokasyonlar
gelişebilir. Ayrıca değişik derecelerde proprioseptif ve yüzeysel duyu bozuklukları mevcuttur.

Spastik Serebral Palsi’li hastalar tutulan vücut bölgesine bağlı olarak hemiplejik, diplejik ve kuadriplejik
olarak sınıflandırılır. Spastik hemiplejik tip Serebral Palsi’de özellikle vücudun bir taraf alt ve üst
ekstremitesi etkilenmiştir. Diğer tarafta tutulum çok daha azdır. Beynin bir yarısının hasarı sonucu
oluşan hemipleji doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğumdan sonra oluşabilir.

Genellikle beynin sol tarafının hasarı sağ hemiplejiye, sağ tarafının hasarı sol hemiplejiye neden olur.
Prematüre ve zor doğum hemiplejik SP’nin en yaygın risk faktörüdür. Erkeklerde, kızlardan daha fazla
görüldüğü belirtilmektedir.

Karakteristik olarak hasta taraf kalça ve diz fleksiyonda ayak bileği ekinusta, ya da hasta taraf diz ve
kalça ekstansiyonda ve ayak bileği ekinusta pelvisin yukarı tilti ile yürürler. Çoğunlukla diz ve kalça
deformiteleri ayak bileğinin ekinus deformitesine sekonder olarak gelişir. Vakaların % 70-90’ı
konjenital, % 10-30’u vasküler, inflamatuar ve travmatik nedenlere bağlıdır. Etiyolojik faktörler
arasında intrauterin arteriyel iskemi sık olarak bildirilmektedir.

Genelde kalça ve diz deformiteleri primer olup ayak deformiteleri bunlara sekonderdir. Diplejik hasta
ayakta durmaya başladığında genelde kalçalar fleksiyon, addüksiyon, iç rotasyonda, dizler fleksiyon
veya tamamen ekstansiyonda, ayak ise ekinus ve valgus veya varustadır.

Spastik diplejide en çok karşılaşılan problem ekinus ile birlikte olan valgus eversiyon ayaktır. Kalçanın
addüksiyon ve iç rotasyonu, dizin fleksiyon veya ekstansiyonda olmasından bağımsız olarak tibiayı iç
rotasyona zorlar, tibianın iç rotasyonu ise subtalar eklemde eversiyon oluşturur ve medial arkı
düzleştirir.
Kuadriplejik tip Serebral Palsi’de 4 ekstremite tutulumu mevcuttur. Çoğu hastada baş kontrolü, oturma
dengesi gelişmemiş olup fonksiyonel olarak ambulasyon düzeyine gelmeleri oldukça zordur.
Kontraktür ve deformiteler daha sık görülür. Kollar bacaklardan daha fazla etkilenir. Spinal kordun bir
hasarı sonucu oluşur. SP’nin bu tipinde hastaların çoğu solunum yetmezliğinden dolayı kaybedilir. Bu
tip Serebral Palsi’li hastalarda zeka geriliğinin % 97,7 olduğu belirtilmektedir. 
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2. Atetoid Tip Serebral Palsi

Atetoid tip SP diskinetik SP olarak da bilinir. Çoğunlukla kernikterusa bağlı gelişir. Kas tonusu karışık
olduğunda atetoid terimi kullanılmaktadır. Ekstrapiramidal hareket paternleri ile karekterizedir. Bu
bireyler genellikle doğumda hipotoniktir. Klasik hareket paternleri 1 ile 3 yaş arasında ortaya çıkar.
Hipotoninin uzun süre devam etmesi tutulumun şiddetli olduğunu gösterir. Kas tonusunda hipotoni ve
hipertoni şeklinde dalgalanmalar görülür ve buna kas flüktüasyonu denir. Kaslarda ko- kontraksiyon
söz konusu değildir. DTR normal ve germe refleksi yoktur. Postür ve hareketlerde asimetri mevcuttur.
Kas spazmları yaygın görülür. Düzeltme refleksi, denge reaksiyonları ve koruyucu cevaplar tam olarak
gelişmemiştir.

Beynin orta kısmında yer alan bazal ganglia hasarı nedeni ile bacak, kol, el veya yüzde istem dışı ve
anormal hareketler oluşur. Savrulmalar ve hareketlerde kontrolsüzlük yaygındır. Ayrıca kıvrımlı, yılan
vari ve ağır hareketler görülür. Genellikle bu hareketler elleri, ayakları, kolları ve bacakları etkiler. Bu
hareketlerin esas kaynağı kaslarda gerçekleşen kas flüktüasyonudur. Dil, vokal kord ve nefes alıp
verme kontrolündeki zorluktan dolayı konuşma problemi yaşanabilir. Atetoid tip SP’de dizartrik tip
konuşma bozukluğu görülür. Bazen afazi de eşlik edebilir. Yavaş, yılanvari ve kıvrımlı hareketlerle
kendini gösteren atetoidin çok şiddetli formu ise daha nadir görülür.

3. Ataksik Tip Serebral Palsi

Kinestetik duyu ve dengenin veya her ikisinin bozulması sonucu inkoordinasyonun görülmesidir.
Serebellumun hasarı sonucu oluşur. Rebound fenomeni, dinamik tremor, patlayıcı tarzda konuşma,
nistagmus, mental gerilik veasterognozis görülebilmektedir. Ataksinin ayırt edici özelliği denge kaybı
ve tremordur. Denge duyusunun azalmasından, zayıflamasından ve düşük kas tonusundan dolayı
Ataksik Serebral Palsi’li hastalar sallantılı ve titrek hareketler sergiler ve doğal olmayan bir şekilde
yürürler. Düzeltme refleksleri ve pozisyon hissi kaybolur. Yürümeye başlayıncaya kadar ataksi tanısı
koyulamaz. Yürümeye başlamadan önce tek belirti hipotonidir. Serebral Palsi’li hastaların yaklaşık % 5
ile % 10’unu içerir ve genellikle 4 ekstremiteyi ve gövdeyi etkiler. Hastalar yürürken ayaklarını çok
yukarı kaldırır ve hızla yere basarlar. Genellikle geç, yürüme yüzeyini genişleterek ve sallanarak
yürürler. Sürekli başını aşağı yukarı, vücudunu ise öne arkaya sallar. Bu sarsıntılı hareket en çok
dengeyi sağlamaya çalıştığında görülür.

4. Flask (Hipotonik) Tip Serebral Palsi

Atetoz veya spastisitenin gelişiminde çoğunlukla bir geçiş evresidir. İstirahatte kas tonusunda, germe
refleksinde ve ilkel refleks paternlerinde azalma ile kendini gösterir. Aşırı eklem fleksibilitesi ciddi
hipotoninin göstergesidir. Gövdesinde postüral instabiliteye uyum sağlamak ve daha geniş dayanak
noktası yaratmak için bacakları arasında oturur.

5. Miks Tip Serebral Palsi

Serebral Palsi’nin spastisite, atetoid ve ataksi formunu içermektedir. Her biri kendi türünde yıkıcı
etkiye sahip olan miks tip, Serebral Palsi’li hastaların % 10’unu kapsamaktadır. Miks tip Serebral Palsi
hem spastik tip SP’nin artmış kas tonusu, gergin ve sert kas özelliğine sahip hem de atetoid Serebral
Palsi’nin istemsiz ve kontrolsüz hareketlerini birleştirir. Bu durum piramidial ve ekstrapiramidial
bölgenin hasarı sonucu oluşur. Atetoidli miks tip Serebral Palsi Serebellum ve Bazal Ganglion hasarıyla
oluşur. Genellikle miks tip Serebral Palsi’yi teşhis etmek aylar hatta yıllar alabilir. En yaygın
kombinasyonu hem spastisite hem de atetoid hareketleri içerir. En az görülen tipi ataksi ve atetoid
hareketleri içerir. Bu üç tipi içine alan Miks tipte ataksi, atetoid ve spastisite görülebilir. Bir veya daha
fazla kas grubunda kas sertliğine, gerginliğine ve hareket kısıtlılığına neden olur. Hastalar oturma ve
yürüme esnasında postürü sürdürmede zorluk yaşarlar. İstemsiz hareketler bu hastalarda
fonksiyonelliği azaltır. Miks tip Serebral Palsi’nin neden olduğu istemsiz hareketler sık sık konuşmayı,
bir cisme uzanıp yakalamayı ve koordinasyon gerektiren becerileri engellemektedir. İstemsiz ve
anlamsız yüz hareketleri, yutma ve salya problemine neden olur. Duygusal stres altında bu istem dışı
hareketler artmakta ve uyku esnasında ise azalmaktadır.
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6 EKİM SEREBRAL PALSİ GÜNÜ’NDE İL
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE TÜM
KURULUŞLARIMIZDAN “İSTANBUL YEŞİL
GİYİYOR” SESİ YÜKSELDİ.

KURULUŞLARIMIZDA 6 EKİM SEREBRAL PALSİ
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen aynı zamanda
Serebral Palsi’nin rengi olan yeşili kullanarak Serebral Palsi konusunda
farkındalık oluşturarak bireylerimize, ailelerimize destek verdik.
Farkındayız ve yanınızdayız.

6  E K İ M  2 0 2 0 ,  S A L I  
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Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral
palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil
renkle simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor.

Kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi
(beyin felci), en sık rastlanan, buna karşın en az
anlaşılan engellilik durumudur. Dünya
genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu
bilinmekte, Türkiye’de ise her yıl 6 binden fazla
bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır.
Uzmanlar, serebral palsinin ilerleyici bir hastalık
olmadığını söylüyor, ancak erken teşhisin
önemine dikkat çekiyor.

Bebeğin bir yaşından önce ısrarla tek bir eli
kullanması, 18 aylık olmasına rağmen hâlâ
yürüyememesi, 24 aylık olmasına rağmen basit
cümlelerle konuşamaması gibi belirtiler söz
konusu ise hemen bir uzmana görünmelidir.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü olarak Serebral Palsi farkındalığı
oluşturmak amacıyla 6 Ekim günü herkesi yeşil
giymeye, yeşil takılar takmaya, yeşil ışık
yakmaya davet ediyoruz. Ailelerimizin daha
bilinçli olması adına bu farkındalığı
önemsiyoruz…
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BURSA

06 Ek�m 2020, Salı 

Serebral Pals�l� B�reyler ve Yakınları Derneğ� �le
Toplantı Gerçekleşt�r�ld�

 ________________________________________

İl Müdürümüz Hasan YILMAZ ve İl Müdür Yardımcımız Orhan BAYRAK, Serebral
Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER) Başkanı Özlem ŞEKER ile serebral
palsili bireylerin yaşadıkları zorluklar ve yapılabilecekler hakkında toplantı
gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü binamız farkındalık için yeşil ile ışıklandırıldı. Sosyal
Medya Hesaplarımızdan Farkındalık için Görsel Paylaşıldı. SIRAMEŞELER ÇOCUK
EVLERİ SİTESİ İl Müdür Yardımcımız Orhan Bayrak, Kuruluş Müdürümüz Hanifi
AKDENİZ, personellerimiz çocuklarımız ile birlikte Serebral Palsi hastalığına dikkat
çekmek amacıyla yeşil balonları gökyüzü ile buluşturduk. DR RÜŞTÜ BURLU ÇOCUK
EVLERİ SİTESİ Çocuklarımız “Serebral Palsi için en etkili ilaç hepimizin sevgisi ve
ilgisi” diyerek etkinlik düzenledi. KESTEL ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Çocuklarımız 6
Ekim günü, Serebral Palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil balonlarla
hazırladıkları resimlerle etkinlik düzenlediler. İNEGÖL SOSYAL HİZMET MERKEZİ 6
Ekim günü, Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla İnegöl Sosyal Hizmet
Merkezimize yeşil balonlar astılar. YENİCE ENGELSİZ YAŞAM REHABİLİTASYON VE
AİLE DANIŞMA MERKEZİ Özel Çocuklarımız Serebral Palsi farkındalık gününde ‘Biz
de varız!’ dediler, etkinlik düzenlediler.
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Hayd� ! Serebral Pals�l� Çocuklar İç�n

El ele verel�m! Yeş�l g�y fark yarat Muğla!

BURSA06 Ek�m 2020, Salı
 

Muğla

06 Ek�m 2020, Salı
 

Feth�ye
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Tüm dünyada Covid- 19 virüsü nedeniyle yaşanan Pandemi sürecinde 01 Nisan 2020
tarihinden itibaren 14 günlük sabit vardiya sisteminde fedakârca çalışan Fethiye
Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi personeli ile Kuruluşta
bakımı sağlanmakta olan özel bireyler Serebral Palsili çocuklara dikkat çekmek
amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler düzenlediler. Fethiye Engelsiz Yaşam
Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi olarak Serebral Palsi farkındalığı
oluşturmak amacıyla 6 Ekim günü yeşil giymeye özen göstermiş ve yeşil ışık ile
Kuruluşu aydınlatarak serebral palsili hakkında dikkat çekmeye ve farkındalık
oluşturulmaya çalışılmıştır.

GİRESUN 

6 Ekim Dünya Serebral Palsi günü dolayısıyla 6 Ekim Salı günü Giresun Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüzde bir dizi etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüzde kalan engellilerle birlikte
elleri yeşile boyayarak el baskısı yapıldı. El baskısının ardından dilek fenerleri
uçurularak Serebral Palsi konusunda farkındalık oluşturuldu.

KİLİS

Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma
Merkezi Serebral Palsili Çocukları Unutmadı
  

BURSA
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Kilis Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma
Merkezi Olarak 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü engelli çocuklarımızın
katılımı ile çeşitli etkinliklerle Kuruluşumuzda kutlandı. Serebral Palsi hastası olan
engellimiz Batuhan ÖZBİLGEZ'in İstiklal Marşını okuması ile program
tamamlanmıştır.

ERZURUM

 Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü
olarak 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Gününde Serebral Palsili bireylerimiz ile
beraber yeşil rengini simgeleştirerek birçok etkinlik yaptık. Serebral Palsili
farkındalığı oluşturmak amacıyla 6 Ekim günü kurumdaki herkesi yeşil giymeye, yeşil
süslemeler yapmaya, yeşil maske takmaya ve yeşil ışık yakmaya davet ettik. Serebral
Palsi farkındalığını önemsiyoruz.

BURSA

E-Bülten /50



RİZE

İl Müdürlüğü binamızın ışıklarını yeşil yakarak Serebral Palsiye farkındalık oluşturduk.
İlimizde Serebral Palsi hastalığı olan çocuklarımızı ziyaret ederek onlara hediyeler
aldık.
 

BURSA
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AĞRI

Özel Serhat Baktın Merkezi

BURSA

Kurumumuzda 09.10.2020 tarihinde Serebral Palsi farkındalık etkinliği
düzenlenmiştir. Serebral Palsi ile ilgili Sosyal Hizmet Uzmanı mı z Gamze NOĞAY ve
Sağlık Personelimiz Halil İbrahim YAKUT hastalık hakkında bilinçli hastalara ve kurum
Personellerine bilgi içerikli yazılarını okuyup konuşma yapmışlardır. Bu durumla karşı
karşıya kalmamak için yapılması gerekenler ve kalınacak olursa nelerin yapılması
gerektiği hakkında bilgi vermişlerdir. Hastalar etkinlik odasına girmeden önce afiş ve
yeşil balonlar asılmış Serebral Palsi için yeşil ışı k yak sloganıyla harekete geçerek
farkındalık yaratılmıştır. Daha sonra hiperaktif olan hastalarımız ile kurumun
bahçesinde yeşil balon uçurarak farkındalığı arttırmak ve hastaların enerjilerini
atabilmeleri için uygun bir ortam oluşturulmuştur. Serebral Palsi için yapmış
olduğumuz farkındalık aynı zamanda Hastaların sosyal işlevselliğini arttırarak
motivasyon kaynağı olmuştur.
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Türk�ye Spast�k Çocuklar Vakfı- 6 Ek�m Dünya Cerebral Palsy Günü Etk�nl�kler�
CEREBRAL PALSY’Lİ ÇOCUKLAR İÇİN “YEŞİL” RENKLİ FARKINDALIK!

BURSA

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral
Palsy Türkiye, Dünya Cerebral Palsy Günü
kapsamında düzenledikleri birçok etkinlikle
Cerebral Palsy bilinirliğini artırmaya çalıştı. 6
Ekim’de Cerebral Palsy rengi olan “yeşil”
vurgusu önemli mekanlardan, ünlülerin sosyal
medya paylaşımlarına kadar her yerdeydi. 

Tüm dünyada Cerebral Palsy’nin rengi olan
“yeşil” ile farklı etkinlikler ve farkındalık
çalışmaları yürütülüyor. Ülkemizde de
çalışmalar kapsamında 6 Ekim Salı günü Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı Kulesi gibi
İstanbul’un önemli binaları Cerebral Palsy
farkındalığı için yeşil renge büründü. 15
Temmuz Şehitler Köprüsü altında yeşil lazerle
yazılan “6 Ekim Cerebral Palsy Günü, Cerebral
Pasly’nin Farkında Ol ” yazısı ise ilgiyle
karşılandı.
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Ünlü isimlerden farkındalık çağrısı!

Birkan Sokullu’dan Cevahir Turan’a, Nur Tuğba Namlı’dan Şebnem Özinal’a, Nefise
Karatay’dan Sarp Bozkurt’a kadar birçok ünlü isim bu özel günde Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı’na destek verdiler. Sosyal medya hesapları üzerinden “yeşil” renkli
giysilerle hem bu iyilik hareketine eşlik ettiler hem de engellik durumuna dikkat
çektiler. 
Koton’dan anlamlı destek!

Koton, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile değerli bir iş birliğine imza atarak Cerebral
Palsy’li çocuklar ve gençlerin modelliğinde günün anlam ve önemini üç milyona
yaklaşan takipçileriyle paylaştı. Bu anlamlı iş birliği ile herkesin iyilik hareketine
katılması için çağrıda bulundu. 

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya
doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde
en sık rastlanan ancak buna karşın en az anlaşılan engellilik durumudur. Dünya
genelinde 17 milyon Cerebral Palsy’li kişi yaşamaktadır. Türkiye’de her yıl 6.000’den
fazla bebek Cerebral Palsy tanısı almaktadır. 

Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy
(CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral
Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti
sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için
gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunur. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 dönüm alan
üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Vakıf, kurulduğu günden bugüne 30
binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 
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