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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Işık saçan 
gazete
olduk!

Aile Çalışma ve 

Sosyal Bakanlığı 

İl Müdürlüğü’ne 

yaptığımız İzmir 

teslimatlarımız

Engellim Sesi Gazetesi’nin geliriyle 
geçtiğimiz ayda da bir çok engelli 
sandalyesi dağıttık, yüzleri güldürdük

Gazetemiz engellilerin umu-
du olmayı sürdürüyor. Engelli 
kardeşlerimizin adresine ka-
dar sandalyelerimizi yolluyo-

ruz. İşte bu gazete bunun için 
var ve varolmayı sürdürecek. 
Bu ayda da yine yeni yüzleri 
güldüreceğiz!

>> KURDUĞU ORKESTRAYLA 

Otizmli öğrencilerin 
hayatını değiştirdi

MÜZİK eğitmeni Orçun Berrakçay’ın 7 yıl önce kurduğu İzmir 
Otizm Orkestrası ve Korosuna katılan otizmli öğrencilerden 15’i, 
güzel sanatlar liseleri ile üniversitelerin müzik bölümlerinde eğitim 
almaya başladı. SAYFA 8’DE

>> KONAK BELEDİYESİ 

Kendi zabıtasına ceza yazdı
Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, görevli olarak gittiği bölgede zabıta aracını ya-
yaların geçişini kapatacak şekilde kaldırıma park eden zabıta memuruna ceza yazdı.
KONAK Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü, zabıta aracını görevli 
olarak gittiği Konak Katlı Otopar-
kı yakınlarında, yayaların geçi-
şini önleyecek şekilde kaldırıma 
park ettiği fotoğraflarla sosyal 
medyaya yansıyan kendi me-

muru hakkında idari soruşturma 
başlattı. Savunmasında, aracı 15 
dakika süreyle söz konusu şekilde 
park ettiğini ve daha sonra 
bölgeden ayrıldığını belirten 
zabıta memuru, bu süre içinde 
hiçbir vatandaşla konuşmadığını, 

herhangi bir diyaloğa da girme-
diğini belirtti. Savunması alınan 
zabıta memuruna, kamuya ait 
alanı aracıyla işgal etmek fiilini 
işlediğinden, 187 TL idari para 
cezası verildi. 
SAYFA 6’DA

>> ENGELLİ BİREYLER SANDALYELERİYLE 

Parka giriş çıkış 
yapabilecekler
KONAK Belediyesi’nin ilçe ge-
nelindeki parklarda başlattığı 
yenileme çalışmaları tüm hı-
zıyla sürüyor. Konak Belediyesi 
son olarak yenileme çalışma-

ları süren ve iki ayrı bölümden 
oluşan Fuat Göztepe Parkı’nın 
ilk bölümünü baştan aşağı 
yenileyerek vatandaşın hizme-
tine sundu. SAYFA 3’TE

>> TOPLADIĞI 11 BİN MAVİ KAPAKLA 

Engelliye 
umut oldu
İZMİR’DE, lise öğrencisi 
Eylül Uğursal (17) engel-
lilere umut olmak için, 
su şişelerinin kapaklarını 
biriktirerek bir buçuk 
yılda 11 bin mavi kapak 
topladı. Uğursal, topladığı 

bu kapakları Türkiye 
Omurilik Felçlileri 
Derneği’ne göndere-
rek, engelli vatan-
daşların tekerlekli 
sandalye temin etmesini 
sağlayacak. SAYFA 6’DA

İzmir’de, tıp öğrencileri  
işaret dili eğitimi alıyor

İZMİR Demokrasi Üniversitesinde tıp eğiti-
mi alan 50 öğrenci, işitme engellilerle rahat 
iletişim kurup daha iyi tedavi olanakları 
sunmak için işaret dili eğitimi alıyor. Rektör 
Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “İşitme engelli 
bir vatandaşımız, hastalanıp hastaneye 
gittiğinde mezun bir doktorumu-
zun onunla iletişime 
geçerek, ihtiyacı olan 
sağlık hizmetini en 
iyi ve kısa sürede 
vermesini istiyoruz” 
dedi. SAYFA 7’DE

TÜRKİYE’DE ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN 

Bir ilk
olacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocukların doğumdan 
yetişkinliğe kadar takip edilip, desteklenmesini amaçlayan Türkiye’nin ilk 
“Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı”nı hazırlayacak.  SAYFA 2’DE

Engelli ve yaşlılar 
için sınıfta kaldık!
KENT Hakkı Forumu raporlarına göre Antalya yaşlı ve engellile-
re hizmet sunma konusunda sınıfta kaldı. Raporda Antalya’nın 
coğrafi koşul açısından elverişli fakat belediye hizmetleri nokta-
sında eksik olduğu belirtildi. SAYFA 5’TE

>> KARŞIYAKA’DA ENGELLER 

Dansla aşılıyor!
İKİ yaşındayken 
geçirdiği çocuk 
felci nedeniyle 
tekerlekli sandal-
yede yaşamını 
sürdüren ve dans 
yarışmalarında 
kazandığı ma-
dalyalarla adını 
duyuran milli 
sporcu Osman 
Ertöz, şimdi de bedensel engelli bireylere dans 
etmeyi öğretecek. SAYFA 3’TE

Basketbol ile
hayata tutundu
KÜÇÜKKEN geçirdiği çocuk felcinden dolayı yü-
rüme yetisini kaybeden Pınar Biter, ortaokuldaki 
beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 
basketbolla tanıştı. SAYFA 5’TE

>> TEK ELİYLE YAPTIĞI ÖRGÜLERLE 

Depremzedelere 
büyük destek!
KOCAELİ’NİN Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 
1999’daki Marmara Depremi’nde eşini, iki 
çocuğunu, kolunu ve bacağını kaybeden Asya 
Koşal (48), Elazığ’daki depremzedeler için yardım 
kampanyası başlattı. SAYFA 7’DE

İZMİR’DE yaşayan lise 1’inci sınıf öğrencisi 
Nehir Gürel (15), doğuştan görme engelli annesi 
Döndü Gürel’in (54) ve 22 yaşında görme yetisini 
yitiren babası Osman Gürel’in (60) gören gözü 
oluyor. SAYFA 2’DE

>> ANNE BABASININ, 

Umut ışığı Nehir!

Engelli ve 65 yaş üstü 
yolculara ücretsiz
ESHOT otobüslerine ücretsiz biniş hakkı olan 
yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri, ağır 
engellilerin bir refakatçisi İZTAŞIT’lara da ücret-
siz binebiliyor. SAYFA 3’TE
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CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 

himayesinde, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı'nın koordi-
nasyonu ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
tarafından 
yürütülen 
'100 Bin 
Yeni Sosyal 
Konut 
Projesi' 
kapsamın-
da, İzmir 
Karabağ-
lar'da inşa 
edilecek 
750 konu-
tun hak sahipleri kura ile belir-
lendi. İzmir Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Halkapınar Kapalı 
Spor Salonu'nda gerçekleşen 
çekiliş, İzmir 14'üncü Noterliği 
Başkatibi Atilla Karabağ dene-
timinde gerçekleşti.

Toplam 30 bin 187 başvu-
ru arasından şehit ailelerine 
yüzde 10, engellilere ise yüzde 
5 öncelikli hak sahibi olma 
şansı sunuldu. Spor salonu-
nu dolduran vatandaşlar, 
heyecanla kendi isimlerinin 
okunmasını bekledi. Yıllarca 
kirada oturduktan sonra ev 

sahibi olan birçok vatandaş ise 
sevinç gözyaşı döktü.

Daha önce de TOKİ çekilişi-
ne katılan fakat konut çıkma-
yan Nezahat Begiç (55), "Çok 
sevinçliyim, anlatamam. Anla-
tılacak bir şey değil. Dün gece 

hep dua 
ettim. Sa-
baha kadar 
uyumadım. 
'Allahım 
sevinç göz-
yaşını bana 
da nasip et' 
dedim. Çok 
şükür etti. 
Allah dev-
letimizden, 

milletimizden bin kere razı 
olsun. Lise üçe giden bir kızım 
var, onun adına da çok sevin-
dim. 55 yaşındayım, kendimi 
bildim bileli hep kiradayım. 
Cumhurbaşkanımızın tırnağı-
na taş değdirmesin, Allah razı 
olsun" dedi.

İsmi açıklandığında şapkası-
nı fırlatan İbrahim Yılmaz (55), 
"Öncelikle böyle bir projeyi 
başlatan Sayın Cumhurbaşka-
nımıza ve ekip arkadaşlarına 
teşekkür ederim. O kadar 
mutluyum ki anlatamam." diye 
konuştu.

Konak ilçesinde oturan 
Osman Gürel, 22 yaşında 
göz tansiyonundan dolayı 

görme yetisini kaybetti. Şoför-
lük yapan Gürel, bu mesleği 
mecburen bırakmak zorunda 
kaldı. Daha sonra seyyar satı-
cılık yaparak ve Tepecik'te en-
gellilerin kurduğu bir dernekte 
müzik faaliyetlerine katılarak 
yaşamını sürdüren Gürel, bu 
dernekte tanıştığı doğuştan 

görme engelli Döndü Çoban 
ile yaşamını birleştirdi. Gürel 
ailesine 2005 yılında dünyaya 
gelen Nehir de katıldı. Görme 
engelli bir ailede gözlerini 
açan Nehir, anne ve babasının 
yaşama daha sıkı bağlanma-
sını sağladı. Küçüklüğünden 
beri ailesine birçok konuda 
yardımcı olan Nehir, ileride 
hem görme engelli bireyler 
için çalışmalar yapmayı hem 

de polis olmayı hedefliyor.
Çevresindeki kişilerin ken-

disini tebrik ettiğini anlatan 
Nehir, "Bulaşık yıkıyorum, evi 
temizliyorum. Dışarıda yü-
rürken de annemin elimden 
tutuyorum ama babam baston 
kullandığı için çok zorluk 
çekmiyor. Temizlik ve yemek 
konularında da yardımcı 
oluyorum. Küçükken onların 
görememesini kabulleneme-

>>  NEHIR, GÖRME ENGELLI ANNE VE BABASININ 

Karanlık 
yaşamını 
aydınlatıyor
İzmir’de yaşayan lise 1’inci sınıf öğrencisi Nehir Gürel (15), doğuştan 
görme engelli annesi Döndü Gürel’in (54) ve 22 yaşında görme yeti-
sini yitiren babası Osman Gürel’in (60) gören gözü oluyor. Bulaşık, ça-
maşır, temizlik ve yemek işlerinin yanı sıra dışarıda da ailesine destek 
olan Nehir, anne ve babasının karanlık yaşamını aydınlatıyor.

dim. Yeni yeni kabulleniyorum. 
Çevremdekiler de benimle gu-
rur duyuyorlar, tebrik ediyorlar. 
'Nasıl yaşıyorsunuz?' diyerek 
şaşırıyorlar. Özellikle annemin 
yemek yapmasına çok şaşırı-
yorlar. Benim ilerideki hedefim 
ise polis olmak" dedi.

'NEHIR BIZE HER TÜRLÜ 
KONUDA YARDIMCI OLUYOR'

Kızlarını yetiştirirken çe-
şitli zorluklar yaşadıklarını 
söyleyen baba Osman Gü-
rel, "Zamanla alışıyoruz ancak 
görerek yaşamak, görmeyerek 
yaşamaktan çok daha farklı. 
Tabi zorluklar çektik, çekme-
dik desek yalan olur. Özellikle 
kızımın bakımında ve hastalık 
durumlarında zorluklar çektik. 
Rahmetli kaynanam ve dost-
larımızın yardımıyla da hayata 
tutunduk ve kızımı büyüttük" 
diye konuştu.

Nehir'in kendilerine her türlü 
konuda yardımcı olduğunu 
söyleyen Gürel, kızıyla onur ve 
gurur duyduğunu belirterek, 
"Nehir bize her türlü konuda 
yardımcı oluyor. Yemek ya-
pıyor, evde ve dışarıda yürü-
yüşlerimizde yardımcı oluyor. 
Herhangi bir yere giderken ad-
res soracağımız zaman onun 
yardımıyla gidiyoruz. Yemek 
konusunda da eşim yapabil-
diği kadar yapmaya çalışıyor 
ama yapamadığı durumlarda 
kızım yapıyor. Çamaşırlarda 
renkleri ayırırken yardımcı 
oluyor. Çamaşırları o yıkıyor ve 
evin temizliğinde de yardımcı 
oluyor" dedi.

'O BENIM GÖZÜM, KULAĞIM, 
ELIM VE AYAĞIM'

Kızının ev toplama, yemek 
ve çamaşır gibi konularda 
kendisine yardımcı olduğunu 
anlatan anne Döndü Gürel 
ise "Nehir, evi toparlıyor. Ye-
mek konusunda bana yardımcı 
oluyor. Çamaşırların renklerini 
ayırıyor. Onu yetiştirirken 
çok zorluk çektim diyemem. 
O benim her şeyiyle canım, 
ciğerim, gözüm, kulağım, elim, 
ayağım. Kendi kızımı çevreden 
edindiğim bilgilerle ve Allah'ın 
verdiği azim ve güçle büyüt-
tüm" diye konuştu.

TOKI ÇEKILIŞI ILE ILK DEFA EV SAHIBI OLDULAR

Engellilere %5 kota
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 
yürütülen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Pro-
jesi’ kapsamında, İzmir Karabağlar’da inşa 
edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile 
belirlendi. Kurada isimleri okunan vatan-
daşlar, sevinçten gözyaşı döktü.

>> 20 YILDIR GÖRME ENGELLI OLAN ADAM 

Araba çarpmasıyla yeniden görmeye başladı
POLONYA’DA uzun yıllardır görme engelli olan 
bir adam, geçirdiği kaza sonrası yeniden görme-
ye başladı. Doktorlar, hastanın nasıl iyileştiğini 
henüz kesin olarak açıklayamıyor.

Polonya’nın Gorzow Wielkopolski kentinde 
yaşayan Janusz Goraj 20 yıl önce alerjik bir reak-
siyon sonucu sağ gözünün retinasında hasar olu-
şarak görme yeteneğini kaybetmişti. Sol gözün-

den ise sadece şekilleri ve ışığı fark edebiliyordu.
Polonyalı Polsat News kanalına verdiği röpor-

tajda Goraj “mucize” olarak bahsettiği kazayla 
ilgili, “Bir arabanın bana çarpmasıyla başım önce 
otomobile ardından asfalta çarptı. İki hafta sonra 
da gözlerimin iyileştiğini fark ettim” diyerek 
başından aldığı darbenin kendisini iyileştirdiğini 
düşündüğünü dile getirdi.

Polonyalı doktorlar tam olarak Goraj’ın nasıl 
iyileştiğini henüz açıklayamıyor. Ayrıca, Goraj 
durumayla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına 
izin vermedi.

Bazı uzmanlar, hastanın kalça ameliyatından 
sonra yüksek dozda aldığı antikoagülanın 
gözlerinin iyileşmesine katkı sağladığı tezini 
savunuyor.

Engelli çocuklar için Türkiye'nin ilk 
'aile temelli erken müdahale programı'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocukların doğumdan yetişkinliğe kadar takip edilip, 
desteklenmesini amaçlayan Türkiye'nin ilk "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı"nı hazırlayacak.

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, engelli çocukların do-

ğumdan yetişkinliğe kadar takip edilip, 
desteklenmesini amaçlayan Türkiye'nin ilk 
"Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Prog-
ramı"nı hazırlamak için harekete geçti.

Bakanlık, engelli çocukların düzenli 
takip edilerek, ailelerin desteklendiği yeni 
bir mekanizmayı hayata geçirmek amacıy-
la ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde 
bütünsel bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık, beslenme, erken 
çocukluk eğitimi, çocuk koruma gibi ayrı 
boyutların bir araya getirildiği Türkiye'nin 
bu alandaki ilk ulusal politikası  
hazırlanacak.

Politika belgesinde bireyin gelişimi için 
büyük önem taşıdığı ifade edilen erken 
çocukluk dönemine ilişkin sadece engelli 
çocuklar değil, aile, bakıcılar, hane, ma-
halle ve okula uzanan geniş bir çerçevede 
önlemler yer alacak.

ERKEN UYARI SISTEMI 
OLUŞTURULACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının sosyal hizmet programları, 
Milli Eğitim Bakanlığının eğitim destek 
programları ile Sağlık Bakanlığının tarama 
programlarının bütüncül bir yaklaşımla bir 
araya getirileceği Ulusal Erken Müdahale 
Programı ile bebek ve çocukların gelişim-
lerinin takip edilerek, olası risklerin tespit 
edildiği bir "erken uyarı sistemi" kurulması 
öngörülüyor.

Kısa, orta ve uzun vadede 0-3 yaş 
çocuklara yönelik hizmetlerin her çocuğa 
ve ailesine ulaşacak şekilde tasarlanması, 
engelli çocukların refahının sağlanması 
ve sonraki yaşlarda verilmesi gereken 
hizmetlerin planlanması için kurumlar 
arası iş birliğinin artırılmasını sağlayacak 
çalışmayla yeni izleme mekanizmalarının 
da oluşturulması hedefleniyor.

YOL HARITASI ÜÇ GÜN SÜRECEK 
ÇALIŞTAYDA ELE ALINACAK

Bakanlık, bu kapsamda dün başlayan ve 
üç gün sürecek Aile Temelli Ulusal Erken 
Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı 
düzenliyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen 
çalıştayda, öncelikle bu alandaki mevcut 
uygulamalar ve yasal altyapı ele alınacak, 
sorun alanları ve çözüm yolları tespit 
edilecek.

Çalıştay sonucunda gelişimi risk altında 
olan veya hafif-orta-ağır düzeyde engel-
liliği bulunan çocukların ve ailelerinin 
desteklenmesi için gerekli mekanizmalar 
ve hizmetler tespit edilecek izleme ve 
takip mekanizmaları belirlenecek.

Çalıştaydan çıkacak raporla bütüncül 
ve sistematik bir ulusal erken müdahale 
programının geliştirilmesi için yol haritası 
ortaya konulacak.

>> GÖRME ENGELLI MÜZIK ÖĞRETMENI ÖĞRENCILERE 

Notaları sevdirdi
Sakarya'da imam hatip ortaokulundaki kız öğrencile-
re enstrüman çalmayı öğreten görme engelli müzik 
öğretmeni Ahmet Yılmaz, kurduğu 40 kişilik koroyla 
katıldığı programlarda müzik ziyafeti sunuyor.
SAKARYA'DA Serdivan İmam Hatip 
Ortaokulunda görev yapan görme 
engelli müzik öğretmeni Ahmet 
Yılmaz, enstrüman çalmayı öğrettiği 
kız öğrencilerle kurduğu koroyla 
katıldığı programlarda kulakların 
pasını siliyor.

Piyano, org, flüt ve bağlama gibi 
birçok enstrümanı çalabilen Yılmaz, 
7 yıl önce müzik öğretmeni olarak 
atanmasının ardından kendisini 
öğrencilerine adadı.

Ders saatlerinin yanı sıra diğer za-
manlarda öğrencilerine ücretsiz özel 
kurs veren Yılmaz, okulda kurduğu, 
kız öğrencilerden oluşan 40 kişilik 
koroyla kentteki programlarda ilahi 

ve şarkılar seslendiriyor.

"MÜZIK HAYATIMIN 
HER ANINDA VAR"

Ahmet Yılmaz, müziğin hayatının 
her anında olduğunu söyledi.

Görme engelli olduğu için 
çalışmakta zorlanmadığını, öğren-
cilere samimi davranmanın olumlu 
dönüşleri olduğunu anlatan Yılmaz, 
"Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 6. 
ve 7. sınıflarla koro çalışıyoruz. 8. 
sınıf öğrencileri derslerine ağır-
lık verdiği için onları almıyorum. 
Mezun öğrencilerimizden dönüşler 
alıyoruz. Bu da bizim için çok büyük 
bir kazanım." diye konuştu.

Küçük yaşta 
geçirdiği havale 
sonucu görme 
yetisini kay-
beden Yılmaz, 
öğretmenleri-
nin teşvik et-
mesiyle müziğe 
yönelerek bu 
alanda kendini 
geliştirdi.



GÜNCEL
www.engellimsesigazetesi.com 03Sesi

Engellim

Karşıyaka’da engeller 
 aşılıyor!dansla

>> ‘TEKERLEKLI SANDALYE DANS KURSU’ BAŞLIYOR

Iki yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sür-
düren ve dans yarışmalarında kazandığı madalyalarla adını duyuran milli sporcu 
Osman Ertöz, şimdi de bedensel engelli bireylere dans etmeyi öğretecek.

K arşıyaka Belediyesi tara-
fından Ertöz ve partneri 
Yeşim Eryiğit eşliğinde 

gerçekleştirilecek Tekerlekli 
Sandalye Dans Kursu, 15 
Şubat’ta Ahmet Piriştina 
Kültür Merkezi’nde kapılarını 
açacak. 

ADI ‘MADALYA AVCISI’

Karşıyaka Belediyesi Fen 
Işleri Müdürlüğü’nde santral 
memuru olarak görev yapan 
bedensel engelli Osman Er-
töz (57), basketbol, aikido ve 
atletizm gibi spor dallarının 
ardından 2016 yılında baş-
ladığı tekerlekli sandalyede 
dansta da Karşıyaka’nın ve 
Türkiye’nin gururu oldu. Ulu-
sal çapta pek çok başarıya 
imza atan Ertöz, Türkiye Be-
densel Engelliler Dans Milli 
Takımı formasıyla da  önemli 
başarılar elde etti. Milli 
sporcu, Avrupa’da kazandı-
ğı pek çok derecenin yanı 
sıra, 2018’de Slovakya’daki 
Dünya Kupası’nda ikinci-
liğe, 2019’da Almanya’da 
yapılan Dünya Şampiyona-
sı’nda dördüncülüğe ulaştı. 
Bugüne kadar katıldığı her 
organizasyondan dereceyle 
döndüğü için ‘madalya avcısı’ 
olarak anılan milli sporcu, 
bu sayede pek çok bedensel 
engelliyi de dansa özendirdi.

ÜCRETSIZ, YAŞ SINIRI YOK 

Türkiye’de tekerlekli dans 
branşının büyük ilerleme 
kaydettiğini ve ilginin gide-
rek arttığını söyleyen Osman 
Ertöz, Karşıyaka Belediyesi 
bünyesinde açılacak kurs ile 
bu alanda eğitim olanağı ya-
ratmak istediklerini söyledi. 
Kursun yaş sınırı olmaksızın, 
dansla tanışmak, kendini 
geliştirmek ve sosyal yaşama 

katılmak isteyen tüm engelli-
lere açık olduğunu söyleyen 
Ertöz “Kursumuz ücretsiz. 
Her cumartesi 16.00 ile17.00 
saatleri arasında Ahmet 
Piriştina Kültür Merkezi’nde 
birlikte dans ederek keyifli 
zaman geçireceğiz, becerile-
rimizi geliştireceğiz. Eğitmen 
olarak, yarışmalarda kore-
ografi ve müzikleri birlikte 
belirlediğimiz partnerim Ye-
şim Eryiğit de bizimle olacak. 
Katılmak isteyenler 0542 574 
44 73 numaralı telefondan 
kayıt yaptırabilir” dedi. 

DANS ÖZGÜRLÜK DEMEK

Dans etmenin kendisini öz-
gür hissettirdiğini ve mutlu 
ettiğini anlatan Ertöz, şöyle 
devam etti: “Gençlik döne-

mimden beri aralıksız olarak 
sporla uğraşıyorum. Karşı-
yaka Engelliler Spor Kulübü 
Başkanıyım. Profesyonel 
basketbol oynadım, atletizm 
derecelerim var, aikidoda 
siyah kemer sahibiyim. 
Yamaç paraşütü yapıyorum. 
Çeşitli müzik toplulukla-
rında yer alıyorum. Dans 
da aslında benim için hobi 
olarak başladı. Sonrasında 
Alman milli takım hocasın-
dan eğitim aldım ve kendimi 
geliştirdim. Milli takımda yer 
almak benim için en büyük 
gurur oldu. Milli sporcunun 
olmanın yanı sıra, Türkiye Be-
densel Engelliler Federasyo-
nu’ndan Antrenör Belgesi’ne 
de sahibim. Kendimi hiçbir 
zaman engelli olarak gör-

medim. Özgür yaşamayı çok 
seviyorum. Benim için dans 
bir özgürlük. Yaptığım hiçbir 
şeyi zorla yapmıyorum, önce 
kendim için yapıyorum sonra 
çevreme ışık saçmaya çalı-
şıyorum. Tekerlekli sandal-
yede dansa olan ilgi de milli 
takım olarak kazandığımız 
başarıların ardından daha da 
arttı. Ancak bu alanda eğitim 
olanağı yok denilecek kadar 
az. Karşıyaka Belediyesi bün-
yesinde açacağımız kursu-
muz, bu nedenle önemli bir 
misyon taşıyacak. Resmi bir 
kurum çatısı altında, profes-
yonel bir antrenör ile ilk kez 
böyle bir kurs gerçekleşecek. 
Ilgi duyan herkesi bekliyor, 
bu kursun diğer kurumlara 
da örnek olmasını diliyorum.”

Okul bahçesinde engelli rampası yapıldı
Kemalpaşa Belediyesi, çalışmalarını hızlandırarak 14 okulda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve boya işlemi 
yaparak öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkıda bulundu. Başkan Karakayalı, “Her fırsatta eğitimin 
bizim için çok değerli olduğunu, katkı sağlamak için elimizden gelen desteği vereceğimizi dile getiriyorum. İlçe-
mizde çocukların daha iyi ortamlarda eğitim almaları için okullara gerekli desteği sunuyoruz” diye konuştu.

KEMALPAŞA Belediyesi 
15 günlük yarıyıl tatilini 

ilçedeki okullarda yaptığı tadilat 
ve boyama işleriyle öğrencilere 
güzel bir sürpriz yaptı. Baş-
kan Karakayalı’nın talimatıyla 
başlanan çalışmalarda okulların 
fayans, alçı, boya ile çevre düzen-
lemesi, bahçelere parke döşen-
mesi yapılarak, öğrencilerin daha 
sağlıklı şartlarda eğitim görmesi 
sağlandı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Rıdvan 
Karakayalı 
eğitimin 
önemine 
vurgu 
yaparak 
destekleri-
ni devam 
edeceğini 
kaydetti. 
Karakayalı, 
“Her fırsat-
ta eğitimin 
bizim için çok değerli olduğunu, 
katkı sağlamak için elimizden 
gelen desteği vereceğimizi dile 
getiriyorum. İlçemizde çocuk-
ların daha iyi ortamlarda eğitim 

almaları için 
okullara ge-
rekli desteği 
sunuyoruz. 
Belediye 
olarak eğiti-
me tam des-

tek veriyor, çocuklarımızın daha 
bakımlı ortamlarda eğitimlerini 
sürdürmelerini istiyoruz. Eğitim 
yuvalarımızın temiz ve sağlıklı 
olması yönündeki çalışmalarımız 

kapsamında okullardan gelen 
talepleri değerlendirerek ek-
siklikleri gidermeye çalışıyoruz. 
Ekiplerimiz çalışmalarını sürdü-
rüyor. Çocuklarımızın eğitimine 
engel olmadan çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz” 
dedi.

14 OKULA YENI ÇEHRE 
KAZANDIRILDI 

Uzun yıllar öğretmenlik yaptı-

ğını hatırlatan Başkan Karakayalı, 
eğitime büyük bir önem verdiği-
ni söyledi. Belediyeye bağlı ekip-
lerin okullarda gerçekleştirdiği 
çalışmaları anlatan Karakayalı, 
“Yeni Kurudere İlkokulu tamirat 
ve boya işleri tamamlandı. Yukarı 
Kızılca İlköğretim Okulu fayans 
tamiri ve sıva çalışması yapıldı. 
Bağyurdu Kazım Dirik İlköğre-
tim Ortaokulu bahçesine atölye 
sınıfı yapıldı, çevre düzenlemesi 
yapıldı. 75. Yıl İlköğretim Okulu 
engelli rampası engelli karosu 
ve merdivenler ile giriş seramik, 
Armutlu İlkokulu dış cephe 
boyası tamamlandı. Veli Üzümcü 
İlkokulu dış cephe boyası yapıldı. 
Armutlu Ortaokulunun pis su 
hattı yenilendi. Dereköy İlkokulu 
içinde tamirat yapıldı. Cumhu-
riyet İlköğretim Okulu önün-
deki sokakta rögar etrafındaki 
betonlar yenilendi. Sinancılar 
İlkokulu dış cephe boyası yapıldı. 
Kuyucak Mahallesi İlköğretim 
Okulu arkasında perde beton 
duvar yapıldı. Ulucak Mücalla 
İlköğretim Okulu bahçesinde 
engelli rampası yapıldı ve bozuk 
yerler onarıldı” diye konuştu.

>> DUYU PARKI’NDA KURULACAK BAHÇE ILE

Engelli ve yaşlıların 
tedavilerine katkı

LAATZEN Duyu Parkı 
Yöneticisi Achtermann, 

Gaziemir Belediyesi’nde İklim 
Değişikliği ve Duyu Parkı konu-
lu iki sunum gerçekleştirdi.

GAZIEMIR’E DUYU PARKI 
MÜJDESI

Dünyamızda yaşanan iklim 
değişikliği sorununa dikkat 
çekmek amacıyla Gaziemir 
Belediyesi’nde “İklim Değişikliği 
ve Duyu Parkı” sunumu gerçek-
leştirildi. Almanya’nın Laatzen 
kentinin Duyu Parkı yöneticisi 
Sven Achtermann’ın konuşmacı 
olarak katıldığı toplantıda, Ga-
ziemir Belediyesi’nin yakın za-
manda açmayı planladığı Duyu 
Parkı’nın da müjdesi verildi.

UMUTSUZ DEĞILIZ

Laatzen Belediyesi Duyu Parkı 
Yöneticisi Sven Achtermann da 
yaptığı sunumda, iklim değişik-
liğinin hızla gerçekleşmesindeki 

insan faktörüne vurgu yaptı. 
Dünyanın bu kötü gidişi daha 
fazla kaldıramayacağını belirten 
Achtermann, “Ancak durum 
umutsuz değil. İnsanlar artık 
çatılarında, balkonlarında yeşil-
lik yetiştirip ürün elde etmeye 
başladılar. Seul şehrinin içinden 

geçen oto-
banlar kaldı-
rılıp ormanlar 
oluşturulmaya 
çalışılıyor. 
Gideceğimiz 
yere yeşillikler 
içinden geçe-
rek bisiklet ile 
ya da toplu 
ulaşım ile 
gitmeliyiz. 
Bunları yapar-
sak dünyaya 
verdiğimiz 
zararı yüzde 
20 oranında 

azaltabiliriz” diye konuştu.   
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>> ENGELLI BIREYLER TEKERLEKLI SANDALYELERIYLE 

Parka giriş çıkış 
yapabilecekler

KONAK Belediyesi’nin 
ilçe genelindeki parklarda 

başlattığı yenileme çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. Konak 
Belediyesi son olarak yenileme 
çalışmaları süren ve iki ayrı 
bölümden oluşan Fuat Göztepe 
Parkı’nın ilk bölümünü baştan 
aşağı yenileyerek vatandaşın 
hizmetine sundu. Göztepe’nin 
en büyük ve en işlek parkı olan 
Fuat Göztepe Parkı yeniden 
projelendirildi. İki ayrı bölüm-
den oluşan parkın yenileme 
çalışmalarına alan olarak daha 
küçük olan bölümden başlandı. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin-
ce yaklaşık bir ay gibi kısa bir 
zamanda 850 metrekarelik ilk 
bölüm tamamıyla yenilenerek 
tekrar vatandaşın kullanımına 
sunuldu. Yapılan çalışmaları ye-
rinde inceleyen Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, bölgenin 

en büyük ve en işlek parkının 
yenileme çalışmalarının en kısa 
zamanda tamamlanarak vatan-
daşın kullanımına sunulacağını 
söyledi.

ENGELLER SORUN 
OLMAYACAK

 Bedensel engelli bireylerin 
tekerlekli sandalyeleriyle parka 
giriş çıkış yapabilecekleri yerle-
re rampa yapılmasının yanı sıra 
araç parkını önlemek amacıyla 
da Göztepe’nin simge renkleri 
olan sarı-kırmızı renkte bari-
yerler yerleştirildi. Öte yandan 
görme engelli vatandaşların 
kullandığı engelli zemin taşları 
da elden geçirildi. Konak Bele-
diyesi ekipleri, sadece parkı ye-
nilemekle de kalmadı. Bölgede 
yapılan altyapı çalışmaları ne-
deniyle park alanı çevresindeki 
yollarda oluşan bozukluklar da 
onarıldı.

IZTAŞIT’ın 28 otobüslük filosuna üç yeni minibüs katıldı. Yeni 
araçlar daha önce köy statüsündeki Orhanlı, Beyler ve Çamtepe 
mahallelerine hizmet verecek. Bu hatlardaki üç otobüs de bundan 
böyle İzmir’le Seferihisar ve Ürkmez kent merkezleri arasında sefer 
yapan 25 otobüse dahil edilecek. Böylelikle ana güzergâhlarda hiz-
met veren otobüs sayısı 28’e çıkacak ve bu güzergâhlardaki sefer 
sıklığı artacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü çevre 
ilçelerde taşımacılık yapan kooperatifleri İZTAŞIT adı altında toplu 
ulaşıma dahil etmişti. İzmir’in tüm çevre ilçelerini kapsayacak 
şekilde genişletilecek proje 9 Aralık 2019’da Seferihisar’da uygu-
lanmaya başlamıştı.

ESHOT otobüslerine ücretsiz biniş hakkı olan yüzde 40 ve üzeri 
engelli raporu sahipleri, ağır engellilerin bir refakatçisi ve 65 yaşın 
üzerindeki yurttaşlar, ESHOT'un Konak'taki kart merkezinden ve 
İBB Seferihisar Yerel Hizmetler Müdürlüğü'nden ücretsiz aldıkları 
fotoğraflı İzmirim Kart ile İZTAŞIT'lara da ücretsiz binebiliyor.

Engelli ve 65 yaş üstü 
yolculara ücretsiz
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20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü 
kapsamında düzenlenen etkinlik, 
Barış Semt Merkezi’nde gerçekleşti-

rildi. Bu kapsamda, Karabağlar Belediyesi 
Sosyal Destek Kartı’ndan yararlanan ya 
da evlerinden çıkamayan engelli vatan-
daşlara, koruyucu, tedavi edici ağız ve diş 
sağlığı hizmeti verildi. Prof. Dr. Ertuğrul 

Sabah'ın koordine ettiği gönüllülerden 
oluşan diş hekimleri, tedavi kapsamında 
diş dolgusu, diş çekimi ve diş taşı temiz-
leme işlemi yaptı. Ayrıca diş sağlığıyla 
ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür 
Öneği, Karabağlar Belediye Başkan 
Yardımcısı Güven Güngörmüş, Karabağ-

lar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çağlar, 
belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da 
etkinliğe katıldı.

Etkinlik sonunda Kaymakam Cemil Öz-
gür Öneği, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Miraç 
Çağlar’la  birlikte Barış Mahallesi Semt 
Merkezi'ni gezerek, kursiyerlere başarı 
dileklerini iletti.

Bu habere engelliler 
çok sevinecek
İl Sağlık Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’yla  Ege Ağız ve Diş Sağlığı 
Derneği tarafından, dezavantajlı bireylere yönelik “acil diş hekimliği hizmeti” verildi.

projesi 15 
ilde başlıyor

IZMIR PROJENIN ÖNCÜSÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde yürütülen Elim Sende projesi, toplumdaki empati 
duygusunu geliştirmeyi hedefliyor. Projeye 15 ilde bin 300 öğrenci ve 600 gönüllü katılacak.

IZMIR’IN başını çektiği Elim 
Sende projesi hayata geçirili-

yor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Merkezi’nde 22 Şubat’ta, 
İzmir’de 27 Şubat’ta başlayacak 
proje, engelli öğrencileri toplumla 
kaynaştırmayı, çocuklar arasındaki 
empati duygusunu arttırmayı hedef-
liyor. Projeye 15 ilde bin 300 öğrenci 
ve 600 gönüllü katılacak.

İzmir’de 19-21 Kasım 2020’de 
yapılacak 4. Uluslararası Engelsizmir 
Kongresi’nin hazırlık projeleri arasın-
daki Elim Sende, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile İzmir Engelsiz Sanat 
Derneği önderliğinde yürütülüyor. 
Projenin İzmir’deki ilk uygulaması 
Menemen Kubilay Kültür Merkezi’n-
de yapılacak.

FARKINDALIĞI ARTTIRACAK

Elim Sende projesi kapsamında 
eğitici drama, müzik, resim gibi 
sanatsal etkinliklerin yanı sıra engelli 
farkındalığı, çevre ve şehir bilinci, 
ortak yaşam kültürü gibi konularda 
da interaktif seminerler verilecek.

Proje İzmir ve Ankara’nın yanı sıra 
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Düz-
ce, Eskişehir, İstanbul, Kahramanma-
raş, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, 
Tekirdağ ve Uşak’ta da uygulanacak.

KALDIRIM işgallerine yönelik 
olarak, özellikle engelli, yaşlı ve 
kadınlardan çok sayıda gelen 
şikayetlere kayıtsız kalınma-
yarak, kaldırım işgaline yöne-
lik denetim uygulamalarına 
başlanmıştır. Belediyemiz Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerince kaldı-
rımlara park eden araçlara cezai 
işlem uygulanmıştır. Özellikle 

yaşlıların, engellilerin, çocuklu 
ailelerin, ilçeye gelen misafir-
lerin ve tüm vatandaşlarımızın 
kaldırımları rahatça kullanabil-
mesi ve kendilerine ait alanda 
güvenli bir şekilde yürüyebilme-
leri adına ilçe genelinde denetim 
ve uygulamalara, kaldırımlar asıl 
sahibi olan yayalara bırakılana 
kadar artarak devam edecektir.

KALDIRIMLARI IŞGAL EDEN ARAÇLARA 

Cezai işlem uygulandı

>> BOSTANLI’YA ULAŞIM KARTLARI IÇIN 

Başvuru merkezi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı İskelesi’nde kart 
başvuru merkezi açtı. İlk aşamada yalnızca engelli ve 
65 yaş kartlarının alınabileceği merkez zaman içerisin-
de diğer kart tipleri için de hizmet verecek
IZMIR Büyükşehir Belediyesi ES-
HOT Genel Müdürlüğü, ana binası 
Konak’ta bulunan kart başvuru 
merkezlerinin üçüncüsünü Bostanlı 
İskelesi’nde açtı. Müşteri Hizmetleri 
ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkan-
lığı’nın bünyesindeki kart başvuru 
merkezlerin ikincisi İZTAŞIT’ın 
devreye girmesiyle Seferihisar’da 
hizmete alınmıştı.

Kentin kuzeyindeki ilçelere 
hizmet vermek amacıyla açılan Bos-

tanlı İskele Aktarma İstasyonu Kart 
Aktarma Merkezi’nde ilk aşamada 
sadece ücretsiz kart işlemleri yapılı-
yor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
65 yaş ve üzeri kişiler, yüzde 40’tan 
fazla engelli raporu sahibi yurttaşlar 
ve onlarla birlikte seyahat edecek 
bir refakatçileri ücretsiz İzmirim 
kartlarını Bostanlı Kart Başvuru 
Merkezi’nden alabiliyor. Merkezin 
hizmetleri zaman içerisinde artırı-
lacak.

Başvuru için gerekenler
Engelli Kartı almak için nüfus cüzdanı aslı, son altı ayda çekilmiş biyometrik 
fotoğraf, Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı veya aslı gibidir onaylı örneğiyle 
başvuru yapılması gerekiyor. 65 yaş karta (İzmirim Kart) başvuru için ise nüfus 
cüzdanı aslı ve son altı ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf isteniyor.

Bostanlı Kart Başvuru Merkezi hafta içi 08.00-12.00 ve 13.00-17.30 saatleri 
arasında hizmet veriyor.

Bucalı öğrencilerden engelsiz ve güvenli park projesi

Gençler hazırladı Başkan 
Kılıç yeşil ışık yaktı 
Kentin sorunlarını katılımcı bir anlayışla çözebilmek için toplu-
mun her kesiminin sesine kulak veren Buca Belediye Başkanı 
Av. Erhan Kılıç, genç kuşaklarla yeni projeler için bir araya geldi.
HAYATA geçireceği projeleri ortak akılla 
planlayan Buca Belediye Başkanı Av. 
Erhan Kılıç,  Meşkure Şamlı Ortaokulu 
öğrencilerini ağırladı. Gençler, engelsiz 
oyun parkları ve güvenli oyun alanları 
hakkında Kılıç’a projelerini aktardı.  
Çalışmanın hâlihazırda gerçekleşmesi 
planlanan engelsiz park projeleri için 
önemli bir katkı sunacağını ifade eden 
Kılıç, “Sizlerin daha 
güzel bir kent için 
hazırladığı projeleri 
görünce geleceğe 
daha da umutla bakı-
yoruz” dedi. 

Meşkure Şamlı 
Ortaokulu'nda TAKO 
isimli bir takım kuran 
ve Bilim Kahramanla-
rı Yarışması'na katılan 
öğrenciler, engelli 
çocuk parklarından 
çocuk kaçırma vaka-
larına kadar pek çok 
konuda geliştirdikleri 
proje ve önerileri Başkan Kılıç'a etkileyici 
bir sunumla tek tek anlattı.

ENGELSIZ OYUN PARKLARI 

Engelli çocuklar için tasarladıkları 
park oyuncakları hakkında bilgi veren 
öğrenciler, fiziksel engelli çocukların 
yardım almadan yararlanabilecekleri 
park oyuncaklarını, çocukların oyun 
sırasında güvenliğini sağlayacak akıllı 

park sistemlerini ve engelleri kaldıracak 
çok sayıda inovatif projeyi Başkan Kılıç’a 
aktardı. Hazırlan projenin gerçekleşe-
bilmesi ve planlaması ile ilgili fikir alan 
öğrenciler, oyun alanlarının Buca’da 
oluşturulmasını talep etti. 

GELECEĞE DAHA DA UMUTLA 
BAKIYORUZ

Sunumdan çok 
etkilendiğini vurgu-
layan Başkan Kılıç, 
"Sizin toplumun ihti-
yaçlarına yönelik du-
yarlılığınız ve bilimi 
sentezleyen çalışma-
larınızı çok önem-
siyoruz. Şimdiye 
kadar dinlediğim en 
güzel sunumlardan 
biriydi. Harika fikirler 
geliştirmişsiniz. Buca 
Belediyesi olarak 
hâlihazırda bir engelli 
parkı projemiz var. 

İlerleyen süreçte bu projeyi sizlerle 
birlikte yapacağız. Projeyi önceliklerimiz 
arasına alıyoruz. Sizlerin daha güzel bir 
kent için hazırladığı projeleri görünce 
geleceğe daha da umutla bakıyoruz” 
dedi. 

Öte yandan, Başkan Erhan Kılıç, 
ziyarete gelenler arasında doğum günü 
olduğunu öğrendiği bir öğrenciye pasta 
sürprizi yaptı.

NARLIDERE’DEKI engelli vatandaşların yaşamını kolay-
laştırmak ve onları sosyal etkinliklere yönlendirmek için 
çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, Engelli Danışma 
Merkezi bünyesinde ‘Ebru Kursu’ açtı, okullar ve engelli 
dernekleri destek verdi.

Çamtepe Mahallesi’ndeki Engelli Danışma Merkezi’n-
de gerçekleştirilen etkinlik, Narlıdere Belediyesi Engelli 
Komisyonu, okullar ve sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliği ile yapıldı. 300’e yakın engelli birey ve ailele-

ri katıldı. Çocuklar, hayal dünyalarını ebru sanatına 
dönüştürdü.

ETKINLIKLER DEVAM EDECEK

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Engelli çocukları-
mız ve bireylerimiz bu tür etkinlikler ile hem sosyalleşiyor, 
hem yeteneklerini ortaya çıkarıyor, hem de el becerilerini 
geliştiriyor. Etkinliklerimiz devam devam edecek, katılan 
herkese teşekkür ederim” dedi

Narlıdere’de sanata engel yok!
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Yunusemre ilçesine bağlı kırsal 
Çamlıca Mahallesi'nde oturan 
Sevnaz- İbrahim Karaman çifti-

nin kızı Meryem'e, 2 yıl önce epilepsi 
nöbeti şikayetiyle gittikleri Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan 
Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik 
erimesi) hastalığı tanısı koyuldu. 
Metal işlemesi yapılan fabrikada işçi 
olarak çalışan İbrahim Karaman (41), 
kızının tedavisinin maliyetli oldu-
ğunu, ilaçların sadece yurt dışından 
getirildiğini söyledi. Kızına verilen 
her doz ilacın 56 bin Euro olduğunu 
anlatan Karaman, bu parayı ödemeye 
ekonomik gücünün yeterli olmadığını 
kaydetti. Ev kadını Sevnaz Karaman 
(39) de kızı Meryem'in sağlığına ka-
vuşması için ellerinden hiçbir şey gel-
mediğini dile getirip, yardım istedi. 

Manisa Valiliği'ne yardım kampanyası 
için başvuran çifte, en büyük destek 
ise kızını kanserden kaybeden Fahri 
Tay'dan geldi. Tay, küçük Meryem için 
'www.change.org' internet sitesinde 
'Meryem'in ilacı SGK tarafından kar-
şılansın' sloganı ile imza kampanyası 
başlattı.

Karaman çiftinin yardım isteği ve 
Fahri Tay'ın internetteki imza kam-
panyasının yerel ve ulusal basında ha-
ber olarak yer aldı. Yaşanan bu geliş-
melerin ardından Karaman Ailesi'nin 
Manisa Valiliği'ne yaptığı yardım 
başvurusu onaylandı. 3 ay boyunca 
sürecek olan yardım kampanyası kap-
samında toplanan yardımlar küçük 
Meryem'in tedavisinde kullanılacağı 
bildirildi.

Başlatılan yardım kampanyasıyla 

kızının tedavisinin yapılacağı için 
umutlu olduğunu belirten İbrahim 
Karaman, şöyle konuştu:

"Kızım için gerekli olan ilaçlar sadece 
yurt dışında var. Meryem'i yaşata-
cak ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından ödeme listesine alınmasını 
istiyoruz. Eğer kızım ilacı kullanamazsa 
6-7 yıl içinde yaşamını kaybetme ya 
da ağır engelli olarak makinelere bağlı 
olarak yaşama riski söz konusu. İlacını 
mutlaka kullanması gerekiyor. Bu ilacı 
da ayda 2 defa almamız gerekiyor. Biz, 
3 ay önce yardım toplamak ve kızı-
mın gerekli olan ilaçlarını almak için 
Manisa Valiliği'ne müracaat etmiştik. 
Yardım kampanyamız dün itibarıyla 
onaylandı. Umuyoruz ki inşallah tez 
vakitte kızımız için gerekli yardımı 
toplarız. Kızımın ilaçlarını almamız 

gerekiyor. Tüm Türkiye'den, Manisa 
halkımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, 
sesimizi duyan herkesten yardım bekli-
yoruz. Bizim sesimizi duyan herkesten 
destek istiyoruz. Meryem eğer bu ilacı 
kullanamazsa sonu kötü bir duruma 
geleceğiz. İnşallah kızım iyi olur."

'KIZIM, GÖZÜMÜN ÖNÜNDE, 
GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜYOR'

Sevnaz Karaman'da (39) kızı Mer-
yem'in sağlığına kavuşması için 
ellerinden hiçbir şey gelmediğini dile 
getirerek, "Çocuğum için hiçbir şey 
yapamamak çok kötü bir şey. Kızım, 
gözümün önünde göz göre göre ölü-
yor. Sesimizi duyan herkesten, bütün 
hayırseverlerden yardım bekliyo-
ruz. Meryem için umut olalım. Destek-
lerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Küçük Meryem
yardım bekliyor
Manisa’da, ‘beyincik erimesi’ olarak bilinen NCL Tip 2 hastası, 3,5 yaşındaki 
Meryem Karaman’ın, sağlığına kavuşması için sadece yurt dışından temin 
edilebilen ve her dozu 56 bin Euro olan ilacın getirtilmesi için para topla-
mak amacıyla düzenlenecek yardım kampanyasına Valilik onay verdi. Küçük 
Meryem, ilaçlarının alınabilmesi için hayırseverlerden yardım bekleniyor.

 ACARLAR Mahalle-
si'nde yaşayan, halde 

yevmiyeli işçi olarak ça-
lışan Barış Yoldaş (38) ile 
ev kadını Nilgün Yoldaş'ın 
(36), 2005 yılında ikiz kızları 
dünyaya geldi. Çift, bir süre 
sonra ikizlerden Büşra'nın 
bedensel engelli olduğunu 
öğrendi. Yürüyemeyen Büş-
ra, 5 kez ameliyat olmasına 
rağmen ayağa kalkamadı.

3 çocuk sahibi çift, geçen 
aralık ayında da ikizler-
den Rabia'yı, baş ağrısı ve 
grip şüphesiyle Aydın Devlet 
Hastanesi'ne götürdü. Yapı-
lan kontrollerde Rabia'nın 
omuriliğinde sorun olduğu 

ortaya çıktı. Adnan Mende-
res Üniversitesi Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi'ne 
sevk edilen Rabia Yoldaş'ın 
omurilik ile kafatasının 
birleştiği yerde doğuştan 
bir kemiğin olmadığı tespit 
edildi. Doktorlar, omuriliğe, 
kemik eklenmesi gerektiği 
bildirdi.

Baba Barış Yoldaş, operas-
yonun riskli olduğunu, özel 
hastanedeki uzman bir dok-
torun ameliyatı yapabilece-
ğini öğrendiklerini söyleye-
rek ,"Devlet hastanelerinde 
ameliyatı yapacak doktor 
aradık, ama bulamadık. Özel 
hastanede ise ameliyatı 

yapabileceklerini bildirdiler, 
ancak 35 bin lira gibi bir 
maliyet olduğunu söylediler. 
Bu parayı karşılayacak du-
rumumuz yok. Kısa sürede 
bu ameliyat yapılamazsa, 
kızımın felç geçirme olası-
lığı var. İdrarını tutamama, 
yürüyememe gibi sorunların 
da çıkacağı söylendi" dedi.

Nilgün Yoldaş da, "Biz para 
istemiyoruz. Çocuğumu-
zun sağlığına kavuşmasını 
istiyoruz. Yetkililer sesimizi 
duysunlar, çaresiziz. 35 bin 
lira olursa, kızım sağlığına 
kavuşacak. Diğer ikizi gibi 
engelli kalmasını istemiyo-
rum" diye konuştu.

Kızlarının ameliyatı 
için yardım istediler
Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan Yoldaş ailesinin şu an 15 yaşında olan 
ikiz kızlarından biri hayatına engelli olarak devam ederken, diğerinin 
de omurilik ile kafatasının birleştiği yerde doğuştan bir kemiğin bulunmadı-
ğı ortaya çıktı. Anne- baba, ameliyat için 35 bin lira gerektiğini söyledi.

Engelli ve yaşlılar 
için sınıfta kaldık!
Kent Hakkı Forumu raporlarına göre Antalya yaşlı ve 
engellilere hizmet sunma konusunda sınıfta kaldı. Ra-
porda Antalya’nın coğrafi koşul açısından elverişli fakat 
belediye hizmetleri noktasında eksik olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’DE en fazla engellinin olduğu 
şehirler arasında olan Antalya, coğrafi 

koşulları açısından engelliler ve yaşlılara 
hizmet sunmada elverişliyken, belediyeler 
noktasında aynı başarıyı yakalayamadı. 
Antalya Barosu ve Antalya Kent İzleme 
Platformu’nun(AKİP) hazırladığı Kent Hakkı 
Forumu’na göre 19 ilçeli 
Antalya’da 11 ilçenin 
yaşlı ve engelli hizmeti 
sunduğu belirtilirken, 
8 ilçenin bu alanda 
hizmet vermediği 
açıklanıyor. Genellikle 
az nüfuslu ilçelerde 
hizmet sunulmadığı 
belirtilen rapor hizmet 
sunmayan belediyelerin 
Aksu, Demre, Korkuteli, 
İbradı, Akseki, Gazipaşa, 
Döşemealtıve Kaş Bele-
diyeleri olduğu bilgisini 
verdi.

TÜİK VERİLERİ

Antalya’da yaklaşık 40 bin engelli nüfusu ile 
Türkiye’de en fazla engelli barındıran şehirler 
arasında olduğunu belirten raporda, “Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre en-
gelli yaşlı oranı 2011’de yüzde 34,7 olarak bil-
dirilmiştir. Bu oran yaş ilerledikçe artmaktadır. 
75 yaş ve üzeri nüfusun yarısına yakını engelli 
statüsündedir. Yaşlılık dönemi fiziksel kapa-
sitede gerileme, görme ve duymada azal-
ma, mobilitede kısıtlılık ve düşme riski gibi 
sorunları ile bakıma muhtaçlığa yol açabilen 
ve engellilik potansiyeli taşıyan bir süreçtir. 
Bu sebeple engelli ve yaşlıya verilen hizmet-
leri birbirinden ayırmak mümkün değildir ve 
hizmetler yerel yönetimlerde genellikle yaşlı 
ve engelli hizmetleri adı altında verilmektedir. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
da benzer şekilde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü adı altında hizmet vermek-
tedir” bilgileri verildi.

BÜYÜK İLÇELERDE HİZMET VAR

Antalya’nın yaz-kış güneşli iklimi ile yılın çok 
az günü haricinde açık alanda bulunmaya, 

tekerlekli sandalye veya yardımcı yürüme 
destek gereçleri kullanımına oldukça elverişli 
olduğu bilgisi verilen raporda, “Ayrıca, Antalya 
ili merkezi ve birçok ilçesi coğrafi olarak enge-
besi olmayan, düz bir kent olduğu için teker-
lekli sandalye, üç tekerlekli bisiklet kullanımı 
için uygun koşullara sahiptir. Bugüne dek 

bu avantajlarını doğru 
kullandığı ne yazık ki 
söylenemez. Antalya’da 
da birçok belediye 
kendi vizyonuna, koşul-
larına ve gelen taleplere 
bağlı olarak yaşlılara, 
engellilere yönelik 
hizmetler verilmektedir. 
Ancak bu hizmetlerin 
bir standardı yoktur. Bir 
belediyede alabildiğiniz 
hizmeti komşu beledi-
yede almak mümkün 
değildir. Hizmetlerin 
çoğu nüfusun yoğun 
olduğu merkez beledi-
yelerde verilmekte olup 

kırsal kesimde verilememektedir” denilerek 
hizmetin nüfusun az olduğu belediyelerde 
verildiğini aktardı.

BELEDİYELERDE EKSİKLİK

19 ilçeden meydana gelen Antalya’nın 11 
ilçesinde yaşlı ve engelli hizmeti sunuldu-
ğunu söyleyen rapor, 8 ilçe belediyesinin 
isebu alanda hizmet vermediğini aktararak, 
“Sunulan hizmetler merkez ilçelerde yoğun-
laşmış olup, ilçeler arasında verilen hizmetler 
açısından önemli farklılıklar vardır. Mevcut 
hizmeti olmayan belediyeler genellikle az 
nüfuslu ilçe belediyeleridir. Bu belediyeler; 
Aksu Belediyesi, Demre Belediyesi, Korkuteli 
Belediyesi, İbradı Belediyesi, Akseki Belediye-
si, Gazipaşa Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi 
ve Kaş Belediyesi’dir. Yetkililer tarafından bu 
ilçelerde hizmet verilmemesinin sebepleri 
arasında, belediye içinde ayrı ilgili birimin ol-
maması, personel ve idari yapıdaki eksiklikler, 
finansman sorunları ve bu ilçelerde ailelerin 
yaşlı-engelli bakımlarına yönelik taleplerinin 
olmaması gösterilmiştir. ” bilgileri yer aldı.

Evde otursam kendimin 
farkına varamayacaktım 

KÜÇÜKKEN geçirdiği çocuk 
felcinden dolayı yürüme yetisini 

kaybeden Pınar Biter, ortaokuldaki 
beden eğitimi öğretmeninin yönlen-
dirmesiyle basketbolla tanıştı.

Ev, iş ve spor hayatını bir arada gö-
türmeye çalıştığını belirten Biter şöyle 
konuştu:

"Dört yaşında oğlum, üç yaşında 
kızım var. Birleşmiş Milletlere bağlı 
bir dernekte çalışıyorum. Dört yıldır 
Gazişehir'de oynuyorum. Koşan bas-
ketbolcular bile zorluğunu çeker-
ken, biz bunu sandalyede yapıyoruz. 
Hem sandalyeyi çekmek hem top 
sürmek, potaya yetiştirmek ekstra 
güç istiyor. Elimizden geldiğince 
antrenmanlarımızla bunu yapmaya 
çalışıyoruz."

Sporun kendisine enerji ve motivas-
yon sağladığını söyleyen Biter, ayakla-
rını kullanamamasına rağmen kendini 
dinç ve atik hissettiğini söyledi.

>> SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İÇİN

Engelli çocuğun imzalı krampon mutluluğu
TÜRKİYE’DE takılan protezle çok sevdiği futbolu yeniden 
oynayabilen 8 yaşındaki Hamis el Gacir’e, İngiltere’de ya-

şayan bir hayırsever Muhammed Salah 
imzalı bir krampon ve forma gönderdi.

Çeşitli turnuvalardan kazandıkları 
madalyaları saklayan çocuğun protez 
bacağıyla futbol oynadığı görüntüleri 
sosyal medyadan izleyen ve Liverpo-
ol’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 
hayranı olduğunu öğrenen bir hayırse-
ver, aileyle irtibata geçti.

İngiltere’de yaşayan hayırsever, temin 
ettiği Muhammed Salah imzalı krampon 
ve formayı Suriyeli Hamis’e gönderdi. 
Gacir, “Futbolu çok seviyorum, bacağım 
olmadığı ve bir daha futbol oynayamayacağım için çok üzülmüş-

tüm, Türkiye’de çok şükür protez bacağıma kavuştum. Muham-
med Salah’ı çok seviyorum, imzalı kramponuna sahip olduğum 

için mutluyum, inşallah onunla 
tanışırım.Türkiye’de ampute futbol 
takımlarında oymak isterim.” dedi.

Baba Muhammed Sera el Gacir 
de Türkiye’deki doktorların evladını 
yeniden hayata bağladığını söyledi.

Gacir, “Hayali büyük bir futbolcu ol-
maktı ama protez bacağı olması buna 
biraz olsun engel oldu. Oğlum Mu-
hammed Salah hayranıdır, onun protez 
bacakla çekilen görüntüleri İngiltere’de 
bir hayırsever görmüş ve bize ulaştı. 
Sağ olsun Hamis’e temin ettiği imzalı 

krampon ve forma gönderdi, bu bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.
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İzmir'de yaşayan lise öğren-
cisi Eylül Uğursal, bir buçuk 
yıl önce mavi kapak topla-

maya karar verdi. İçtiği boş su 
şişelerinin kapaklarını çöpe 
atmak yerine evde hazırladığı 
bir kutunun içine atan Eylül'e 
annesi, babası ve kardeşi de 
yardımcı oldu. Bir buçuk yılın 
sonunda toplamda 11 bin 
mavi kapak toplayan Uğursal, 
engelli vatandaşların tekerlekli 
sandalye temin etmelerine 
yardımcı olmak için Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği ile 
iletişime geçti. İki günde tek 
tek sayılıp torbalara konan 
kapaklar, derneğin İstanbul'da 
bulunan merkezine gönde-
rilecek. 10 bin kapakla iki 

tekerlekli sandalyenin alınabi-
leceğini öğrendiğini söyleyen 
Uğursal, "Annem bize okula 
götürmemiz için blok sular 

alıyordu. Evde şişeler birikmiş-
ti, kapakların boşa gitmesini 
istemedim. Uzun süre boyunca 
biriktirdim. Evde 4 kişi biriktir-
meme yardımcı oldu. Vicda-
nım çok rahat, kapakları çöpe 
atmak yerine engelli insanlara 
yardımcı olacağım, mutluyum" 
diye konuştu.

'KIZIM BİR FARKINDALIK 
YARATMAK İSTEDİ, BİZİ DE 

UYANDIRDI'

Baba Hakan Uğursal (51), kı-
zına yardım ettiklerini belirte-
rek, "Daha önce hep başkaları 
kapak topluyordu. Kızımdan 
böyle bir istek gelince yardım 
edelim dedik. İlk başta beşer 
onar kapak vardı. Sonra bin, 

iki bin, üç bin derken 11 bine 
ulaştık. İş yerinde içtiklerimizi 
de getirdik. Kızım bir farkın-
dalık yaratmak istedi ve bizi 
de uyandırdı. Kendisiyle 
gurur duyuyorum. Ka-
pakları sayarken belimiz 
ağrıdı. Eksikler olabilir 
diye birazcık da faz-
ladan kapak koy-
duk. Araştırdık, 
maalesef İzmir'de 
kampanya bitmiş. 
İstanbul'daki 
Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derne-
ği'yle iletişime 
geçtik, oraya 
göndereceğiz" 
dedi.

>> TOPLADIĞI 11 BİN MAVİ KAPAKLA 

Engellilere umut olacak
İzmir’de, lise öğrencisi Eylül Uğursal (17) engellilere umut olmak için, su şişelerinin kapaklarını birik-
tirerek bir buçuk yılda 11 bin mavi kapak topladı. Uğursal, topladığı bu kapakları Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği’ne göndererek, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye temin etmesini sağlayacak.

İZMİR'İN Karşıyaka il-
çesinde yaşayan ve özel 

sektörde çalışan Kenan Yıldız 
ile Nurcan Yıldız çiftinin 3 
çocuklarından biri olan Çetin 
Yıldız, 6 aylıkken dünyaya 
gelerek, doğum sonrası 3 ay 
kuvözde kaldı. 3 yaşına gelen 
oğullarının serebral palsi has-
tası olduğunu fark eden aile, 
o günden beri Çetin'in iyileş-
mesi için maddi imkanlarını 
da zorlayarak mücadele etti. 
Ellerini, ayaklarını kullanabil-
mek için sayısız ameliyat ge-
çiren Çetin, hayata tutunmak 
için çok çabaladı. Aldığı fizik 
tedavileri sayesinde ilerleme 
sağlayan Çetin, masrafların 
yüksek olmasından dolayı 
tedaviyi devam ettirmekte 
zorlanıyor.

Girne Ortaokulu 8'inci sınıf 
öğrencisi Çetin'in arkadaşları, 
onun tedavisine katkı sun-
mak için 5 Mart'ta bir konser 
düzenlemeyi planlıyor. Karşı-
yaka'daki Deniz Baykal Kültür 
Merkezi'nde düzenlenecek 
olan konsere ünlü isimlerin 
de gelmesini isteyen Çetin 
annesi Nurcan Yıldız, oğ-
lunun tedavisi için bunun 
önemli olduğunu belirtti. 
Nurcan Yıldız, "Çok mücadele 
verdik. Çok ameliyat geçirdi. 
En son geçen eylül ayında 

kas gevşetme, ayak şekillen-
dirme ameliyatı oldu. Çetin'in 
doktorları yürüyebileceğini, 
bunun da düzenli tedavi-
lerle olabileceğini söyledi. 
Biz bir yere kadar gelebildik. 
Tedavi süreci ciddi maliyetler 
gerektiği için her defasında 
başa dönüyoruz. Şu anda 
da Çetin'in okul arkadaşları 
konser düzenleyecek. Burada 
amaç Çetin'in sesini duyur-
mak. Konserde Haluk Levent, 
Hayko Cepkin ve Sertap 
Erener gibi ünlü sanatçıların 
eserlerini seslendirecekler. 
Bizim en büyük isteğimiz 
burada Çetin'in sesini birile-
rine duyurabilmek. Çetin'in 
sesini biri duyup elimizden 
tutsun, oğlum artık yürüsün 
istiyorum. Tek isteğim oğlum 
yürüsün" dedi.

'HALUK LEVENT'İ ÇOK 
SEVİYORUM'

Çetin'in tam olarak iyile-
şebileceğini, bunun da çok 
yoğun bir fizik tedavi gerek-
tirdiğini ifade eden Nurcan 
Yıldız, "Maddi durumumuz, 
oğlumun tedavisini ilerlet-
memizi engelliyor. Çetin'in 
günde 4 saat fizik tedavi 
alması gerekiyor. Yüzmesi 
gerekiyor. Uzay terapisi 
alması lazım. Bunların hepsi 

maliyetli. 4 yaşında uzay 
terapisi yaptık. Çok maliyetli 
olduğu için bunu sürdüreme-
dik. Bu nedenle bir ilerleme 
kaydedemedik. Oğlumun 
bu tedavileri aldıktan sonra 
ayağa kalkacağına inanıyo-
rum. Doktorlar da Çetin'in 
iyi durumda olduğunu 
söylüyor. Oğlumun yürümesi 
için sadece birazcık desteğe 
ihtiyacımız var" diye konuştu. 
Düzenlenecek olan konse-
rin kendisini mutlu ettiğini 
kaydeden Çetin Yıldız ise, 
"Çok mutluyum, teşekkür 
ediyorum. Ben Haluk Levent 
ağabeyimin bu konsere 
gelmesini çok istiyorum. Onu 
çok seviyorum, şarkılarını da 
çok seviyorum. O görür de 
gelirse çok mutlu olurum" 
dedi.

Yürümek istediğini de 
belirten Yıldız, "Ben yürü-
mek isterdim. Sağlıklı olan 
ve yürüyen arkadaşlarımızın 
arasında kendimi çok garip 
hissediyorum. Yürüseydim 
futbol oynardım, koşardım. 
Bir şeyler yapardım" sözleri, 
annesini duygulandırdı. 
Masrafların yüksek olmasın-
dan dolayı tedaviyi devam 
ettirmekte zorlanan aile, 
yardımseverlerden destek 
bekliyor. 

>> SEREBRAL PALSİ HASTASI ÇETİN YILDIZ 

Yürümek için 
destek bekliyor

İzmir’de, 3 yaşında serebral palsi olduğu anlaşılan 8’inci sınıf öğrencisi 
Çetin Yıldız (15), yürüyebilmek için sayısız ameliyat geçirdi. Yoğun ve 
zorlu tedavi süreçlerinin ardından oldukça ilerleme sağlayan Yıldız’ın 
tedavisi, maddi imkansızlıklardan dolayı yarım kaldı. 

Sağlıklı insanlar gibi yürümek 
istediğini söyleyen Çetin Yıldız 
için arkadaşları bir konser 
vermeye hazırlanırken, Yıldız, 
sanatçı Haluk Levent’in de o 
konsere gelmesini istediğini 
söyledi.

>> HAKLARINI SAVUNMALARI İÇİN 

Engellilere 
eğitim verildi
İl Engelliler Meclisi tarafından, 
İzmir'de farklı engel gruplarına 
yönelik iki gün süreyle eğitim 
verildi. Engellilerin haklarını daha 
güçlü bir şekilde savunabilmeleri 
amacıyla gerçekleştirilen çalışma 
kapsamında, eğitim alan 27 engel-
liye sertifika dağıtıldı.

54 ilde engelli bireylere eğitim verildi. 
Engellilerin haklarını savunmalarınının 

güçlendirilmesi amacıyla verilen eğitimlerin 
bir ayağı da, iki gün süreyle İzmir'de ger-
çekleştirildi. 27 kişinin çalışma kapsamında 
eğitim aldığını belirten eğitmen Coşkun Gök, 
"Çalışma, Avrupa Birliği tarafından finan-
se ediliyor. Eğitimler bir sunumdan ziyade 
karşılıklı tartışma şeklinde gerçekleştiriliyor. 
Eğitimin son kısmında engelli bireylerin 
sorunlarını dinleyerek her ilin stratejik planını 
oluşturmaya çalışıyoruz. O ilin temel sorunları 
ve ihtiyaçları üzerine konuşuyoruz. Engellilikle 
ilgili konular yoksunluk üzerinden değil, hak 
üzerinden değerlendirilmeli" dedi.

'AMAÇ, ENGELLİ HAKLARINI ETKİN 
BİR BİÇİMDE SAVUNMAK'

Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Avukat Turhan İçli ise, "Çalışma Engelli-
ler Konfederasyonu'nun stratejik planı olarak 
gündeme geldi. Engelli haklarını etkin bir 
şekilde savunmak amacıyla öngördüğümüz 
bir model idi. 2016 yılında yapılan iki günlük 
bir çalıştay sonucunda bu sonuca ulaştık. Şu 
ana kadar 54 ilde İl Engelli Meclisi kuruldu ve 
bu meclislerde 600'ün üzerinde sivil toplum 
örgütü ile sıcak temas gerçekleştirildi. Bu 
çalışma etkili oluyor.

Bugün itibariyle 40 ilde eğitim çalışmalarını 
bitirdik. Bu çalışmalar mart ayı sonuna kadar 
tamamlanmış olacak. Böylelikle nitelikli bir en-
gelli hakları kitlesi oluşuyor" diye konuştu.

FETHİYE'NİN Bozyer Mahallesi'nde yaşayan 
Kadir Kaşlı, 2013 yılında av sırasında tü-

fekten çıkan saçmaların gözlerine isabet etmesi 
sonucu görme 
yetisini kay-
betti. Fethiye 
Ağız ve Diş 
Sağlığı Merke-
zi'nde santral 
görevlisi 
olarak çalışan 
Kaşlı, geçen 
yıl tedavi 
için merkeze 
gelen kuaför 
Gamze Güzel 
ile tanıştı. Kaşlı 
ve Güzel, bir 
süre arkadaşlık 
yaptıktan son-
ra evlenmeye karar verdi. Çift, aileleri, akrabaları 
ve arkadaşlarının katıldığı düğünle dünyaevine 

girdi. Karşılıklı davul çalarak, eğlenen çiftin çok 
mutlu olduğu görüldü. 

Eşinin empati yaptığını söyleyen Kadir Kaş-
lı, "Her insa-
nının başına 
gelebileceğini 
söyledi. Kendi 
anne babası 
da engelli, o 
yüzden bu 
duruma alışık. 
Her şey yolun-
da. Gamze ya-
nımda olduğu 
sürece hiçbir 
sorun yok. 
Eşim, benim 
gökkuşağım" 
diye konuştu. 

Herkesin en-
gelli adayı olduğunu belirten Gamze Kaşlı ise 
eşini ömür boyu seveceğini söyledi. 

>> GÖRME ENGELLİ DAMAT: 

Eşim, benim gökkuşağım oldu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kuaför Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaş-
lı (25), dünyaevine girdi. Karşılıklı davul çalarak, eğlenen çiftten Kadir Kaşlı, “Gam-
ze yanımda olduğu sürece hiçbir sorun yok. Eşim, benim gökkuşağım” dedi.

>> KONAK BELEDİYESİ 

Kendi 
zabıtasına 
ceza yazdı
İzmir'in Konak Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, görevli olarak gitti-
ği bölgede zabıta aracını yaya-
ların geçişini kapatacak şekilde 
kaldırıma park eden zabıta 
memuruna ceza yazdı.

KONAK Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü, zabıta aracını görevli olarak gittiği 

Konak Katlı Otoparkı yakınlarında, yayaların 
geçişini önleyecek şekilde kaldırıma park 
ettiği fotoğraflarla sosyal medyaya yansıyan 
kendi memuru hakkında idari soruşturma 
başlattı. Savunmasında, aracı 15 dakika sü-
reyle söz konusu şekilde park ettiğini ve daha 
sonra bölgeden ayrıldığını belirten zabıta 
memuru, bu süre içinde hiçbir vatandaşla 
konuşmadığını, herhangi bir diyaloğa da 
girmediğini belirtti. Savunması alınan zabıta 
memuruna, kamuya ait alanı aracıyla işgal 
etmek fiilini işlediğinden, 187 TL idari para 
cezası verildi.

'KURALLAR HERKES İÇİNDİR'

Olayı öğrenen CHP'li Konak Belediye Başka-
nı Abdül Batur, kuralların herkes için geçerli 
olduğuna işaret edip, "Önce bizler kurallara 
uyacağız. Biz kurallara uygun davranmazsak, 
hemşehrilerimizin uymasını hiç bekleyemeyiz. 
Zabıta müdürlüğümüz de gerekeni yapmıştır. 
Görevli arkadaşlarımızın aynı hatayı tekrarla-
mayacağına da eminim. Konak için, Konak'a 
hizmet için görevimizin başındayız. Tüm ekip 
arkadaşlarım da bunu biliyor ve buna göre 
davranacaktır. Ayrıca bu tavrımızdan sade-
ce çalışanlarımız değil, kurallara uymayan 
herkes bir ders çıkarmalı diye düşünüyorum. 
Hemşehrilerimin, gün içinde nüfusu 1 milyo-
nu aşan Konak'ta, hayat akışını düzenleyen 
kurallara uyulması noktasında hassasiyetimizi 
anlayacağından eminim" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olay, engelli bir vatandaşın park halindeki 
zabıta aracının fotoğrafını sosyal medyada 
paylaşması üzerine gündeme taşındı. Olayı 
görüntüleyen vatandaş, 'Engelliyim, akülü 
sandalyemle buradan geçemem' diyerek 
uyardığı memurun, 'Bu zabıta aracı' diyerek, 
kendisini başka bir yola yönlendirdiğini iddia 
etti. Vatandaş sosyal medyadaki paylaşı-
mında, aracı park eden memurun yanında 
bulunan diğer zabıtanın ise arkadaşını aracı 
çekmesi konusunda uyardığını yazdı.
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TURGUT Mahal-
lesi'nde oturan 

evli ve 4 çocuk annesi 
ev kadını Ummuhan 
Şahin, verdiği yaşam 
mücadelesi ile takdir 
topluyor. Kendi aile-
sinin yanı sıra Şahin, 
yaşlılık nedeniyle 
yürümeyen annesi 
Yıldız Çoban (89) ile zi-
hinsel engelli kardeş-
leri Özkan Çoban (49), 
Turgut Çoban (60) ve 
Sebahat Çoban'a (69) 
da bakıyor. Annesinin 
ve kardeşlerinin evin-
de, eşi İsmail Şahin'le 
kalan Ummuhan 
Şahin, kahvaltı, öğlen 
ve akşam yemeklerini 
yediriyor. Annesi ve 
kardeşlerinin bakımını 
da yapan Şahin, evi 

de onlar için topluyor 
ve temizliyor. Şahin, 
Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlü-
ğü'nden aldığı 2 bin 
900 TL evde bakım 
ücretinin tamamını, 
annesi ve kardeşle-
rinin ihtiyaçları için 
harcıyor.

'BAŞKA BAKACAK 
KİMSEMİZ YOK'

Annesi ve kardeşle-
rine baktığı için yorul-
madığını vurgulayan 
Ummuhan Şahin, 
"Ben olmazsam başka 
bakacak kimsemiz 
yok. Elimden geldiği 
kadar bütün ihtiyaç-
larını karşılamaya 
çalışıyorum. Yemek 
pişiriyorum, temizlik 

yapıyorum. Yazın 
bahçeye domates 
ve biber tohumu 
dikiyorum. Erkek kar-
deşlerim sürekli dışarı 
çıkıp geziyor. Bir şey 
bilmiyorlar. Akşam 
olunca geç saatte eve 
dönerler. Kimseye 
zararları yok. Gündüz 
eve asla girmiyorlar. 
Televizyonumuz bo-
zuldu. Yetkililer bize 
televizyon alırlarsa 
mutlu olurum. Almaz-
larsa da sağlık olsun" 
dedi.

Anne Yıldız Çoban 
ise "Allah kızımdan 
razı olsun. Gelme-
diği zaman 'nerede 
kaldı kara kızım' 
diye ağlıyorum" diye 
konuştu.

TURKCELL, sesli betimleme 
teknolojisi yardımıyla "Bul-

maca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" 
filmini görme engelli çocuklar ile 
buluşturdu.

Turkcell'in görme engellilerin 
sosyal hayata daha aktif ve bağım-
sız katılmalarını amaçlayan "Turk-
cell Hayal Ortağım" uygulamasıyla 
gerçekleştirdiği etkinlikler devam 
ediyor. Şirketin, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı himayesinde gerçekleştirdiği "En-
gelsiz Eğitim" projesi kapsamında 
Ankara'da eğitim gören 20 görme 
engelli çocuk, CGV Mars Cinema 
Group'un desteğiyle sinema heye-
canı yaşadı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ömer Bar-
baros Yiş, etkinlikte yaptığı konuş-
mada, teknolojinin sadece ticari 
amaçlar için değil, aynı zamanda 

iyilik tohumları ekmek için de var 
olduğunu söyledi.

Yiş, Turkcell olarak birçok sosyal 
sorumluluk projesi yürüttüklerini 
anlatarak, "Sosyal bariyerleri tek 
tek hep beraber kıracağız. Gör-
memek sinemaya gelmemeye 
hiçbir zaman engel değil. Bugün 
de herkese gösterdik." ifadelerini 

kullandı.
 Etkinliğin toplamda 11 şehir-

de gerçekleştirileceğini aktaran 
Yiş, yönetmenlik konusunda da 
eğitimlere başlayacaklarını dile 
getirdi.

CGV Mars Media Genel Müdürü 
Nurdan Ulu Horozoğlu da sadece 
sinema endüstrisinin gelişimi için 

değil, sinema kültürünün toplumun 
tüm kesimleri tarafından benimsen-
mesini sağlamak için çaba göster-
diklerini vurguladı. Horozoğlu, "Bu 
teknolojiyle salonlarımızda görme 
engelli çocuklarımızı ağırlayabile-
cek, sinema keyfine ortak olacağız. 
Biz bir adım attık, devamı için tüm 
sektör paydaşlarımızı görme engel-
liler için iş birliğine davet ediyoruz." 
diye konuştu.

"TURKCELL HAYAL ORTAĞIM" 
UYGULAMASI

Hiçbir ekstra donanım veya 
yazılıma gerek olmadan, sinemada 
Turkcell Hayal Ortağım üzerin-
den filmlerin sesli betimlemeleri 
dinlenebiliyor. Bu sayede görme 
engelliler vizyondaki filmleri hiçbir 
görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip 
edebiliyor.

i zmir Demokrasi Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde eğitim gören 50 öğ-
renci, işitme engelli vatandaşlarla 

rahat iletişim kurup onlara daha iyi 
tedavi olanakları sunmak amacıyla 
işaret dili öğreniyor.

İzmir Valiliği ile üniversitenin 
Tıp Fakültesi Dekanlığı arasında 
geçen yıl ekim ayında başlatılan 
"Aramızda Engel Yok, Parmaklarım 
Sesin Olsun" projesi kapsamında 
tıp fakültesi öğrencilerinin işitme 
engelli hastalarla iletişim sorununu 
aşmasına katkı sağlamak için üni-
versitede işaret dili kursu açıldı.

Karabağlar Halk Eğitim Müdür-
lüğü tarafından görevlendirilen 
bir işaret dili eğitmeni eşliğinde haf-
tada 6 saat eğitim alan 1. ve 2. sınıf 
öğrencisi 50 doktor adayı, parmak 
alfabesi eğitimi alıyor.

Eğitimlerini uygulamalı olarak da 
gerçekleştiren tıp fakültesi öğrenci-
leri, hastaneye başvuran bir işitme 
engelliyle öğrendikleri işaret dilini 
kullanarak iletişime geçiyor.

İzmir Demokrasi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 
AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, üniversitelerinin 2,5 yıl önce 
kurulduğunu, 5 bin 500 öğrenciye 
35 lisans, 55 lisansüstü programda 
eğitim verdiklerini söyledi.

Engellilerin yaşadığı sorunları 
ortadan kaldırmak için çalışma 
başlatma kararı aldıklarını belirten 
Tunçsiper, "Demokrasi herkesi 
kucaklamak demek. Biz bu anlayışla 
yola çıkarak öğrencilere 6 ay boyun-
ca işaret dili eğitimi vermeye başla-
dık. Öğrencilerimiz kursa tamamen 
gönüllülük esasına göre katılıyor. 
İşitme engelli bir vatandaşımız, 
hastalanıp hastaneye gittiğinde üni-
versitemizden mezun bir doktorun 
onunla iletişime geçerek ihtiyacı 
olan sağlık hizmetini en iyi ve kısa 
sürede vermesini istiyoruz." dedi.

Tunçsiper, öğrencilerinin eğitim-
lerinin nisan ayında tamamlana-
cağını, alacakları sertifikanın tüm 
dünyada geçerli olacağını aktardı.

Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. 
Berna Dirim Mete de öğrencilerinin 
çok şanslı olduğunu, kendisinin 25 
yıllık hekim olmasına rağmen daha 
önce işaret dili öğrenmek gibi bir 
fırsatı olmadığını anlattı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu 
belirten Mete, şöyle konuştu:

"Geleceğin doktorları işaret dilini 
öğrenerek engelli vatandaşların da 
engellerinin aşılabileceğini gösteri-
yor. Eğitimlerini bitirip görevlerine 
başladıklarında daha öz güvenli 
olacaklar. Öğrendikleri parmak 
alfabesi sayesinde engelli vatandaş-
lara da diğer hastaları gibi kaliteli 
sağlık hizmeti sunacaklar. Engelli 
vatandaşlar da gönül rahatlığı ile 
hastanelere gelip onlara muayene 
olacak. Bizim tıp fakültemizde işaret 
dili eğitimini sürekli hale getirmek 
istiyoruz."

 "KENDİMİ ONLARIN YERİNE 
KOYDUM"

Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 

yaşındaki Gökçe Göksu, hekimlik 
hayatında daha fazla insana sağlık 
hizmeti sunabilmek için bu kursa 
katılma kararı aldığını söyledi.

İyi hekim olmak için hem mesle-
ki donanım hem de hastalarla iyi 
iletişim kurmanın şart olduğunun 
altını çizen Göksu, "İşitme engelli 
bireyleri düşünüp kendimi onların 
yerine koydum. Hastanelere gittik-
lerinde ne kadar zorluk çektiklerini 
düşündüm. Engelleri ortadan 
kaldırmak ve işitme engelli bireyle-
rin kendilerini hastane ortamında 
yalnız hissetmemeleri için bu dili 
öğrenmeye başladım. İlk zamanlar 
biraz zorlansam da insan sevdi-
mi her şeyi başarıyor." ifadelerini 
kullandı.

Tıp fakültesi öğrencisi Samet 
Ölmez de, "Kursun açılacağını öğre-
nince hemen başvurdum. İşaret di-
lini öğrendiğim için çok mutluyum 
artık bana tedavi olmak için gelecek 
işitme engellilerle rahat bir şekilde 
anlaşacağım." diye konuştu.

İzmir’de, tıp öğrencileri  
işaret dili eğitimi alıyor
İzmir Demokrasi Üniversitesinde tıp eğitimi alan 50 öğrenci, işitme engellilerle rahat iletişim kurup 
daha iyi tedavi olanakları sunmak için işaret dili eğitimi alıyor. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “İşitme 
engelli bir vatandaşımız, hastalanıp hastaneye gittiğinde mezun bir doktorumuzun onunla iletişime 
geçerek, ihtiyacı olan sağlık hizmetini en iyi ve kısa sürede vermesini istiyoruz” dedi.

Ummuhan teyzenin tek isteği televizyon
Marmaris’te, 4 çocuk annesi Ummuhan Şahin (67), yatalak annesi ve zihinsel engelli 3 kardeşine, çocuk-
larına baktığı gibi bakıyor. Yakınlarına hayatını adayan ve alçak gönüllülüğüyle dikkat çeken Şahin, “Tele-
vizyonumuz bozuldu. Yetkililer bize televizyon alırlarsa mutlu olurum. Almazlarsa da sağlık olsun” dedi.

>> TEK ELİYLE YAPTIĞI ÖRGÜLERLE 

Depremzedelere 
umut oluyor

KOCAELİ’NİN Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 
1999'daki Marmara Depremi'nde eşini, iki ço-

cuğunu, kolunu ve bacağını kaybeden Asya Koşal 
(48), tüm zorluklara rağmen yaşama tutundu.  Şim-
dilerde İzmir’de yaşayan, tek eliyle örgü örerek sos-
yal medya üzerinden kendisi gibi engellilere örgü 
eğitimi veren Koşal, Elazığ'daki depremzedeler için 
yardım kampanyası başlattı. Koşal, hem kendisinin, 
hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi 

ürünleri depremzede-
lere ulaştıracak.

Kocaeli'nin Gölcük 
ilçesinde yaşayan Ayşe 
Koşal, Marmara Depre-
mi'nde ailesiyle birlikte 
enkaz altında kaldı. 
Çocukları Oğulcan 
(5), Cansu (8) ve eşi 
depremde hayatını 
kaybederken, kendisi 
72 saat sonra enkaz 
altından çıkarıldı. 

Kangren olduğu için sağ kolu ve sağ bacağı kesilen 
Koşal, 2011 yılında Yavuz Koşal ile evlenerek İzmir'e 
yerleşti.

Depremzedelerle benzer duyguları hissettiklerini 
söyleyen Koşal, "Hiçbir zaman korkmasınlar ve mü-
cadele etmekten vazgeçmesinler. Çocukları olan 
çocuklarına sarılsın, onlar için güçlü dursun. Nefes 
aldığımız sürece umut vardır" dedi.

'TERAPİ GİBİ GELİYOR'

Kolunu ve bacağını kaybettikten sonra fantom 
denilen hayalet ağrılar yaşadığını anlatan Koşal, 
"Depremden önce bir diş hekimi ofisinde çalışıyor-
dum. Çocukluğumdan beri örgü örmeyi seviyorum, 
ancak deprem sonrasında örmeyi bırakmıştım. Bir 
gün ablam kendisinin ördüğü örgüyü tesadüfen 
yanıma bıraktı. Denedim ve yapabildiğimi gördüm. 
Şu anda tek elimle tığ kullanabiliyorum. Sadece 
örgü örmek şu an bana terapi gibi geliyor. Örgü 
örmek ağrılarımı dindirmiyor, hatta bazen fazlalaş-
tırıyor ama bir şeyler üretebildiğime odaklanmak 
bana terapi gibi geliyor. Diğerleri gibi çok rahat 
öremesem de severek  
örgü örüyorum" diye  
konuştu.

ENGELLİ KADIN VE YATAĞA BAĞIMLI ANNESİ 

Destek bekliyor
MUĞLA'DA, halk arasında 'Tavukkarası' ola-
rak bilinen gece körlüğü 'retinitis pigmen-

tosa' hastalığına yakalanan ve zamanla görme 
yetisini tamamen kaybeden Rafiye Özdemir (63), 
yatalak annesi Halise Özdemir'e (89) bakıyor. Tek 
odalı derme çatma evde tüm zorluklara rağmen 
yaşama tutunmaya çalışan anne ile kızı, kendile-
rine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Menteşe'nin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde 
yaşayan Rafiye Özdemir, 1998 yılında retinitis 
pigmentosa hastalığına yakalandı. 10 yıl önce ise 
görme yetisini tamamen yitiren Rafiye Özdemir, 
3 yıl önce yatalak olan annesi Halise Özdemir'e 
kendini adadı. 6 kardeşin en büyüğü Rafiye 
Özdemir, annesine yemek pişirerek bakımını 
yapıyor ve günlük işlerini gerçekleştiriyor. 671 
lira yaşlılık, 804 lira engelli aylığı alan anne-kız, 
toplam 1475 lirayla geçimini sağlıyor.

Bomboş bir beyaz dumanın içinde yaşadığı-
nı belirten Rafiye Özdemir, "Benden başka 5 
kardeşim daha var. Ancak hiçbiri anneme kendi 
evinde bakmak istemiyor. Ziyaretimize gelen 
olursa, sobamızı yakıyor ve yemeğimizi pişirip 
dolaba koyuyor. Buzdolabındaki yemeği 2-3 
günde tüketiyoruz. Anneme bakmak zor olsa da 
ne yapabilirim. Anne sokağa atılmaz ki" dedi. 
Yaşadığı evdeki sıkıntılarından bahseden Öz-
demir, "Burada çok akrep oluyor. Evimiz yazın 
çok sıcak oluyor. Dışarı çıkamıyoruz. Serinletici 
verirlerse sevinirim. Haftada bir gün evimiz 
temizlense mutlu olurum. Annem yatalak olduğu 
için kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz durumda-
yım. Ne yapacağımı bilemiyorum. 3 gün ömrüm 
olsa bile, bir kez görmek istiyorum" diye konuştu. 
Özdemir, yetkililerin annesiyle birlikte kendisini 
aynı huzurevine yerleştirilmesini kabul edeceğini 
de sözlerine ekledi.

>> “BULMACA KULESİ: DEV KUŞUN GİZEMİ” FİLMİ 

Görme engelli çocuklarla buluşturuldu
 Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Sosyal bariyerleri tek tek hep 
beraber kıracağız. Görmemek sinemaya gelmemeye hiçbir zaman engel değil” dedi.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

İzmirli müzik eğitmeni 
Orçun Berrakçay'ın 2013 yı-
lında kurduğu İzmir Otizm 

Orkestrası ve Korosu (İZOT), 
otizmli çocukları müzikle 
sosyal yaşama kazandırma-
sının yanı sıra 15 öğrencisini 
lise ve üniversitelerde müzik 
eğitimine yönlendirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Bölü-
münden 2004'te mezun olan 
Berrakçay, yüksek lisans ve 
doktora eğitimini tamamla-
dıktan sonra 2013'te otizmli 
bireylerden oluşan İzmir 
Otizm Orkestrası ve Korosu-
nu kurdu.

Berrakçay, koro çalışmala-
rına 4 öğrenciyle başladıktan 
sonra evlerinden çıkmayan 
otizmlilere ulaşarak öğrenci 
sayısını bir yılda 40'a çıkardı.

Onlara enstrüman çalmayı 
ve şarkı söylemeyi öğreten 
Berrakçay'ın bu azmi otizmli 
öğrencilerin ailelerini de 
mutlu etti.

Gönüllü müzik öğretmen-
lerinin de destek verdiği 
koro, 6 yılda Türkiye ve dün-
yanın 180 kentinde konser 
verdi.

Koroda tanıştıkları müzik 
sayesinde hayatları değişen 
otizmli öğrenciler, güzel 
sanatlar liseleri ve üniversi-
telerin müzik bölümlerinde 
eğitim almaya başladı.

"KENDİLERİNE GÜVENLERİ 
GELDİ"

Orçun Berrakçay, özel eği-
tim merkezlerinde çalışırken 
otizmli öğrencilerle arasında 
duygusal bir bağ oluştuğunu 
dile getirdi.

Berrakçay, otizimli öğren-

cilere müzik eğitimi verirken 
mutlu olup sosyalleştiklerini 
fark etttiğini, bunun üzerine 
koro kurma düşüncesinin 
doğduğunu söyledi.

Velilerin kendisine "Hocam 
biz bir çocukla zor uğraşırken 
sen koroda bu kadar çocukla 
nasıl uğraşacaksın" dedikle-
rini, bunun kendisini gülüm-
settiğini belirten Berrakçay, 
şöyle konuştu:

"Otizmli çocukları bir araya 
getirmek benim en büyük 
hayalimdi. Kaybedecek bir 
şeyim yoktu. Şansımı dene-
mek istedim ve başarılı da 
oldum. Kısa sürede öğrenci 
sayımız arttı. Onların haya-
tındaki en büyük değişiklik 
arkadaşlıkları oldu. Konser-
lerde insanlar onları ayakta 
alkışladı, kendilerine güven-
leri geldi. " dedi.

Koronun birçok öğrenciye 
akademik anlamda müzik 
eğitimi verdiğini vurgulayan 
Berrakçay, şunları kaydetti:

"Koroya devam eden 
çocuklar, kaynaştırma 
öğrencisi olarak ortaokul ve 
liseyi bitirebiliyordu. Ancak 
koroyla birlikte artık güzel 
sanatlar liselerine ve üniver-
sitelerin müzik bölümlerine 
kaydolmaya başladılar. 
YÖK'ün yaptığı düzenleme-
lerle üniversitelerin müzik 
ve yetenekli öğrenci alan 
bölümlerine yüzde 10 engelli 
barajı kondu. Öğrencileri-
miz artık kendi durumlarına 
göre değerlendiriliyor ve bu 
sınavlarda başarılı olup hayal 
edemeyecekleri yerlerde 
eğitim almaya başlıyor. Bir 
öğrencimiz üniversiteden 
mezun oldu, 6 öğrencimiz 

üniversitelerin müzik bölüm-
lerinde lisans eğitimlerine 
devam ediyor, 5 öğrencimiz 
ise güzel sanatlar liselerinde 
eğitimlerini sürdürüyor." 

Öğrencilerini müzik 
konusunda kariyer yapma-
ya yönlendirdiğini, onları 
yetenek sınavlarına hazırla-
dığını aktaran Berrakçay, "Bir 
öğrencim bana 'Hocam sınavı 
kazandım' dediği zaman tarif 
edilmez bir mutluluk yaşıyo-
rum. Aileleri bile çocukları-
nın bu başarılarını görünce 
inanamıyor." dedi.

Berrakçay, İZOT'un Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bünye-
sinde yer alan bir koro olma-
sını çok istediğini, bu sayede 
otizm farkındalığı konu-
sunda Türkiye'nin dünyaya 
önemli bir mesaj vereceğine 
inandığını dile getirdi.

 "ORÇUN HOCAM İLE 
TANIŞTIK HAYATIM DEĞİŞTİM"

Koroda şarkı söylemeye 
devam eden Yaşar Üniversi-
tesi Sanat ve Tasarım Fakül-
tesi Müzik Bölümü Opera 
ve Şan Departmanı son sınıf 
öğrencisi Recep Ege Altın-
cıoğlu, 2014 yılında koroya 
katılmasıyla hayatının değiş-
tiğini belirtti.

Orçun Berrakçay'ın 
yönlendirmesiyle müzikte 
yeni bir dünya keşfettiğini 
anlatan Altıncıoğlu, "Me-
zun olduktan sonra otizmli 
kardeşlerime şan dersleri 
vererek onların da müzikle 
uğraşmalarını istiyorum. En 
büyük hayalim ise üniversi-
teyi bitirdikten sonra Devlet 
Opera ve Balesi'nde sanatçı 
olmak." dedi.

>> KURDUĞU ORKESTRAYLA 

Otizmli öğrencilerin 
hayatını değiştirdi

- Orçun Berrakçay’ın 7 yıl önce kurduğu 
İzmir Otizm Orkestrası ve Korosuna katılan 
otizmli öğrencilerden 15’i, güzel sanatlar 
liseleri ile üniversitelerin müzik bölümlerin-
de eğitim almaya başladı.

- Müzik eğitmeni Orçun Berrakçay,  “Otizmli 
çocukları bir araya getirmek benim en bü-
yük hayalimdi. Kaybedecek bir şeyim yok-
tu. Şansımı denemek istedim ve başarılı da 
oldum” şeklinde konuştu.

Güney Kore'den konser daveti
Berrakçay, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle geçen 
yıl Macaristan ve Avusturya'da konser verdiklerini, bu yıl da 
Güney Kore'den konser daveti aldıklarını, sponsor bulmaları 
durumunda ekim ayında yeniden yurt dışına konser vermeye 
gideceklerini ifade etti.

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, 
Belarus'ta düzenlenen uluslararası 

Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3 
altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kaza-
nan bedensel engelli yüzücü Muham-
met Keskin ile görüştü.

Valilik Engelliler Salonu'nda yüzücü 
Muhammet Keskin’i kabul eden Vali 
Deniz, elde ettiği uluslararası başarıdan 
dolayı Keskin ve antrenörlerini kutladı.

Deniz, elde edilen başarının kolay ol-
madığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"24-26 Ocak tarihleri arasında 
Belarus’un başkenti Minsk'te gerçek-

leştirilen Uluslararası Paralimpik Yüzme 
Şampiyonası'ndan 3 altın, 1 gümüş, 
1 bronz madalya ile dönen Manisalı 
bedensel engelli yüzücümüz Manisa Su 
Sporları sporcusu Muhammet Keskin’i 
tebrik ediyorum." dedi. 

Deniz, il genelinde engelli sporculara 
yönelik tesisleşmeyi arttıracaklarını 
belirterek, "Muhammet ve diğer engelli 
sporcularımızın ülkemize nice madal-
yalar kazandıracağından hiç endişemiz 
yok. Engelli bireylerin her türlü sporu 
yapabilmeleri için üzerimize ne düşü-
yorsa yapmaya da hazırız." diye konuştu. 

Vali Deniz, paralimpik yüzme şampiyonunu kabul etti

Vali Deniz, başarılı sporcuya altın, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Yunus Öztürk de eşofman hediye etti.

ÇOCUKLUĞUNDA yük-
sekten düşme nedeniyle 

sağ el ve ayağını kullanamayan 
Metinkaya, aralık ayında eşini 
kaybetmesi sonrası komşularının 
tavsiyesiyle Sarayköy Halk Eğitim 
Merkezi'nde 
dikiş nakış 
kurslarına 
başladı.

Engeline al-
dırmadan eği-
time devam 
eden ve tek 
eliyle çıkardığı 
işleriyle be-
ğeni toplayan 
Metinkaya, 
diğer kursiyer-
lere de örnek 
oluyor.

Dikiş ve nakışın yanı sıra 
kanaviçe, tel kırma ve iğne oyası 
da yapan Metinkaya, vücudu-
nun sağ tarafını kullanamama-
sına rağmen çalışmaktan geri 
durmadığını, gençliğinde tütün 
kırdığını, kardeşlerinin bakımını 
üstlendiğini anlattı.

Eşinin vefatı sonrası hayata 
tutunmak için kurslara başla-
dığını, daha önce yapmadığı 
el sanatlarını öğrendiğini ifade 
eden Metinkaya, "Kursta çok 

mutluyum. Hayatımda hiç tel 
kırma, kanaviçe yapmamıştım. 
Hocamın sayesinde yavaş yavaş 
yapmaya başladım. Vitrin takımı 
ve namaz örtüsü tamamladım. 
Gün geçtikçe kendimi geliştiriyo-

rum" dedi.
Sarayköy 

Halk Eğitim 
Merkezi 
eğitmeni 
Selma Uçman 
ise komşusu 
olan Yadigar 
Metinkaya'yı 
uzun yıllardır 
tanıdığını be-
lirterek, şöyle 
konuştu:

"Eşi de 
ölünce çok bu-

nalmış ve sıkılmış olabileceğini, 
halk eğitim kurslarının kendisine 
çok iyi gelebileceğini düşündüm. 
Kendisine teklif ettim. Kendisinin 
de böyle bir düşüncesi varmış. 
'Ben de istiyordum, sıkılıyordum 
ama olmaz diye düşünüyordum' 
dediğinde ortak noktada oldu-
ğumuzu gördüm. Çok başarıyı 
gidiyor. İşlediklerini arkadaşla-
rına armağan ediyor. İşlerinden 
kazanç sağlayabilecek duruma 
gelmesini hedefliyoruz."

Denizli’de tek elini kullanamayan kadının 

Dikiş nakış başarısı
Sarayköy’de yaşayan 63 yaşındaki Yadigar Metin-
kaya, küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle bir elini 
kullanamasa da katıldığı halk eğitim merkezi kur-
sunda yaptığı dikiş nakış ürünleriyle dikkat çekiyor.   

AYDIN'IN Kuşadası ilçesin-
de 2 yıl önce 4 yaşındaki 

oğlunu nadir görülen NCL (be-
yincik erimesi) hastalığı sonucu 
kaybeden boyacı Özgür Büyük-
tanır, evladının acısını bir nebze 
hafifletmek için hasta ve yardıma 
muhtaç insanların hayatına 
dokunmaya çalışıyor.

Ege Mahallesi'nde yaşayan 
Özgür ve Ayşe Büyüktanır çiftinin 
2014 yılında dünyaya gelen ço-
cukları Aras'a 2,5 yaşında ender 
görülen NCL (beyincik erimesi) 
hastalığı teşhisi konuldu. Yüksek 
tedavi masrafları nedeniyle o 
dönem Aras için yardım kampan-
yaları düzenlendi. Baba, oğlunun 
cihaz masrafının karşılanması için 
"Bir asırlık öykü" kitabını yazdı. 

Birçok hastanede şifa arayan 
küçük Aras, 4 Mart 2018'de 

hayata gözlerini yumdu. Evlat 
acısı yaşayan baba, engelli ço-
cukları olan ailelere hitaben "Bir 
asırlık gece" kitabını yayımladı. 
Oğlunun tedavi sürecinde çok 
fazla insanın kendisine yardımcı 
olmasından etkilenen Büyüktanır, 
Aras'ın ölümünün ardından kendi 
imkanlarıyla hasta ve yoksul 
insanlara yardım etmeye başladı.

Yardımlarını kurumsal şekilde 
devam ettirmek isteyen Büyük-
tanır, geçen yıl, sanatçı Haluk 
Levent'in başkanı olduğu Ahbap 
Derneğinde gönüllü çalışmaya 
başladı. Dernek organizasyonla-
rından aktif rol alan baba, daha 
sonra Ahbap'ın Aydın temsilcisi 
oldu. Kuşadası'nda boyacılık 
yapan Büyüktanır, işinden arta 
kalan zamanlarda kapı kapı dola-
şıp muhtaçlara yardım ulaştırıyor. 

>> 4 YILLIK ÖMRÜYLE 

Minik Aras babasına 
iyilik kapısını açtı

MANİSA Akhisarlı 20 
yaşındaki güreşçi Kerem 

Kamal, yıldızlar ve gençlerde 
Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nası'nda kendinden büyük 
rakipler arasında kazandığı 
altın madalyaların ardından 
büyüklerde ikinci kez katıldığı 
Avrupa Şampiyonası'ndan da 

madalyayla döndü.
Romanya'da düzenlenen 

2019 Avrupa Güreş Şampiyo-
nası'nda büyüklerde ilk kez 
mindere çıkarak 60 kilogram 
grekoromen stilde bronz ma-
dalyayı boynuna takan Kerem, 
bu kez finalde mücadele ederek 
gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Akhisar’ın gururu Kerem!


