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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Geçtiğimiz ayda ülkemizde de patlak veren yeni tip 
koronavirüs (Kovid -19) bir salgına dönüşüyor. Engelli 
kardeşlerimize bu zor günlerde verdiğimiz destek sürecek.

>> 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 

Koronavirüse karşı 
19 ‘altın’ öneri
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü 
vatandaşların yeni tip koronavirüsten korunmaları için dikkat 
etmeleri gereken önlemlerin bulunduğu 19 maddelik öneri 
listesi hazırladı. SAYFA 7’DE

3 senaryo hazırlandı
SAYFA 6’DA

Ü lkemizde de dünyada görülen korona 
virüsünün yayılması ile çeşitli uygula-
malara gidilmesinin  engellileri tedir-

gin etmemesi gerektiğini söyleyen Engellim 
Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şen-
sürek, gazetemizin geliriyle alınan engelli 
sandalyelerinin dağıtımının hız kesmeden 

süreceğini müjdeledi ve destek istedi.
“Biz elimizden geldiğince gazetemizi 

destekçilerimize ve okurlarımıza ulaştırmaya 
devam edeceğiz” diyen Şensürek, insanla-
rın sokağa çıkmayıp evlere kapanmasının 
engellileri daha iyi anlama ve empati kurma 
açısından bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

Devletin ve yerel yönetimlerin engelli ve 
65 yaş üstü hemşehrilerimizin mağdur ol-
maması için bir çok önlem aldığını söyleyen 
Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Gerek devletimiz gerekse yerel 
yönetimler bir çok önlem aldı. Bu konuyu 
sayfalarımıza taşımayı uygun bulduk. Bu 

engelli kardeşlerimiz için de psikolojik bir 
mücadele olacak. Zaten pek çok engellimiz 
evden çıkmıyor. Şimdi bu kardeşlerimizi 
daha iyi anlıyoruz. Umarız bu salgının önüne 
bir an önce geçilir ve hepimiz el ele verip 
zorluklara göğüs gereriz. Biz çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

>> BUCA BELEDIYESI’NDEN TÜRKIYE’DE BIR ILK: 

Engelli tamir istasyonu  
ENGELLI dostu kent olmak için önemli adımlar atan Buca Belediyesi, 
ilçede akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli yurttaşlara yönelik 
destek tamir hizmeti başlatarak, bu yönde uzman bir personeli de is-

tihdam etti. "Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla hayata geçirilen ve 
Türkiye'de bir ilk olacak proje hakkında konuşan Başkan Erhan Kılıç, 
engelsiz projelerin devam edeceğini vurguladı. SAYFA 8’DE

BUCA’DA ENGELLILER YOLDA KALMAYACAK:  “ASLA YOLDA KALMAYACAKSIN”

Tam yarım asırdır
Darülaceze'ye emanet

Kurulduğu 
günden bu 
yana on bin-
lerce insana 
yuva olan 
Darülaceze, 
bazı sakin-
lerine yarım 
asırdan faz-
ladır hizmet 
veriyor.

2 yaşındayken Darülaceze’nin 
kapısına bırakıldı

DARÜLACEZE’YE en küçük 
yaşta gelen isim 1970 doğum-
lu Ceyhan Esenyel. Henüz 2 
yaşındayken kurumun ka-
pısına bırakılan ve kurumun 
çocuk bölümünde büyüyen 

Esenyel, 1972 yılından bugü-
ne dek Darülaceze’de yaşıyor. 
Çocuk yaştan itibaren engelli 
olan Esenyel, akülü sandalye 
ile hareket edebiliyor. 
SAYFA 7’DE

İşaret diliyle “Evde kal” mesajı verdiler
Ortaca’da işitme engelli bir vatandaş işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Evde kal Türkiye” mesajı verdi. SAYFA 5’TE

>> YUNUS EKIBI, 

Yunus Emre’nin 
hayalini
gerçekleştirdi

IZMIR’DE yaşayan zihinsel engelli 
Yunus Emre Demir’in (16) Motosikletli 
Polis Timleri (Yunus Polisi) ile tanışma 
hayali, doğum gününde gerçek oldu. 

Kendisini doğum 
gününde yalnız bı-
rakmayan polis abla 

ve ağabeylerine 
teker teker sa-

rılan Demir, 
motosiklete 
bindi. 
SAYFA 
3’TE 

>> RAP MÜZIKLE HAYATA BAĞLANAN 

Kas hastası genç 
dünya evine girdi
IZMIR’DE 2 yaşında genetik kas hastalığı teşhisi konulan 
ve rap müzikle hayata bağlanan Metin Özkan, bir kon-
serde tanıştığı Elif Öztop ile dünya evine girdi. 
SAYFA 2’DE

Engelli annesinin 
eli ayağı oldu

>> DOWN SENDROMLU PETEK

Denizli’nin Saray-
köy ilçesinde yaşa-
yan 20 yaşındaki 
down sendromlu 
Petek Kurtuluş, 62 
yaşındaki bedensel 
engelli annesinin 
tüm ihtiyaçlarını 
karşılıyor.
SAYFA 2’DE

‘ŞALVARLI 
Ressam’ olarak 
da tanınan Kaya, 
Leonardo da Vinci 
tarafından res-
medilen Paris’teki 
Mona Lisa tab-
losunu görmek 
istediğini söyledi. 
SAYFA 5’TE

>> MONA LISA 
TABLOSUNU 

GÖRMEK ISTIYOR

Tek hayali 

O’nu 
görmek

Geçtiğimiz ayda gazete-
mizin gelirlerinden elde 
ettiğimiz ile aldığımız 
engelli sandalyeleri 
adreslerine ücretsiz bir 
şekilde teslim edildi.Gülüşüne güneş 

katan gazete
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Ligler 1 Mayıs'a 
ertelendi

TÜRKIYE Türkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonu, ampute 

futbol ve tekerlekli sandalye basketbol 
lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 
1 Mayıs’a kadar askıya aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 
ampute futbol ve tekerlekli sandalye 
basketbol lig müsabakalarının korona-
virüs salgını tedbirleri kapsamında daha 
önce 1 Nisan’a ertelendiği hatırlatıldı.

Artarak devam eden küresel ölçek-
teki salgın nedeniyle ampute futbol ve 
tekerlekli sandalye basketbol lig maçları 
ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya’da 
yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye 
Basketbol 3. Lig play-off müsabakaları-
nın alınan yeni tedbirler doğrultusunda 
1 Mayıs’a kadar ertelendiği kaydedildi.

Federasyonun 1 Mayıs’a kadar süreci 
takip ederek, karşılaşmaların takvimini 
gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak 
çalışmaların sonrasında belirleyeceği 
aktarıldı.

Yaşlılara 
alışveriş hizmeti

BAŞMAKÇI Belediyesi, Ko-
vid-19 tedbirleri kapsamında 

evinden dışarı çıkamayan yaşlı, 
engelli ve kronik hastalara yönelik 
alışveriş hizmeti sunuyor.

Başmakçı Belediyesinden yapılan 
açıklamada, "İlçede evlerinden çıka-
mayan 65 yaş üzeri yaşlılar, engelliler 
ve kronik hastaları, belediye perso-
nellerimiz mesai saatleri içerisinde 
evlerinde ziyaret edecek. Ekipler, va-
tandaşların istekleri doğrultusunda 
market, manav ve fatura işlemlerini 
yerine getirecektir." ifadesi kullanıldı.

i zmir'de bestelediği ve söylediği 
rap şarkılarıyla yaşama tutunan 
kas hastası Metin Özkan, evlilik 

hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Buca ilçesinde yaşayan 31 

yaşındaki Özkan'a 2 yaşında kas 
hastalığı (herediter polinöropati) 
teşhisi konuldu. Uzun yıllar Tepe-
cik Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde tedavi gören Özkan, bir süre 
sonra yürüme yetisini kaybetti. 

Hayatını tekerlekli sandalyeyle 
devam ettirmek zorunda kalan 
Özkan, bu nedenle lise hayatının 
ardından eğitimine devam ede-
medi. Fizik tedavi yöntemleriyle 
hastalığını yavaşlatmaya çalışan 
Özkan'ın hayatını ise 10 yıl önce ilk 
kez dinlediği rap müzik değiştirdi.

Özkan, rap şarkılarının kendisini 
rahatlatıp terapi etkisi gösterdiğini 
hissedince bir süre sonra bu tarz-
da besteler yapmaya başladı.

Engeline rağmen yazdığı 
besteleri evinden çıkıp stüdyolar-

da seslendiren Özkan konserler 
vermeye başladı.

Özkan, geçen yıl katıldığı bir 
konserde 26 yaşındaki Elif Alev 
Öztop ile tanıştı.

İkili arasındaki arkadaşlık kısa 
süre sonra aşka dönüştü. Ocak 
ayında nişanlanan çift Şirinyer 
Düğün Salonu'nda düzenlenen 
düğün ile dünya evine girdi.

Düğünde Özkan eşi için beste-
lediği rap şarkısını seslendirirken, 
genç çift ilk danslarında gözyaşla-
rına hakim olamadı.

"MÜZIKLE ILGILENMEKTEN 
SONRA EVLENMEK!"

Metin Özkan, eşini tanıdıktan 
sonra hayatının değiştiğini, sev-
ginin ne kadar kutsal bir kavram 
olduğunu öğrendiğini söyledi.

Düğün salonuna eşiyle girerken 
çok heyecanlandığını belirten Öz-
kan, "Şu an duygularımı anlatmak 
çok zor. Allah herkese böyle bir eş 

versin. 'Engelliler evlenemez' diye 
bir şey yok. Ben öyle inanıyorum. 
Bizim de kalbimiz var. En büyük 
hayalim müzikle ilgilenmekten 
sonra evlenmekti. Onu da Allah'ın 
izniyle gerçekleştirdim. Tüm arka-
daşlarımın bu duyguyu yaşaması-
nı istiyorum." dedi.

Özkan, eşinin kendisine ilham 
verdiğini, bundan sonra tüm 
şarkılarını eşi için besteleyeceğini 
ifade etti.

Elif Alev Özkan da eşini çok 
sevdiğini, onun sayesinde hayata 
bakışının değiştiğini aktardı. 

Anne Şerife Özkan da çok mutlu 
olduğunu belirterek, "Bir anne 
olarak bugün çok farklı duygular 
yaşıyorum. Oğlumun en büyük 
isteği evlenip mutlu olmaktı. Bu-
gün onu gerçekleştirdi. Aylardan 
beri ailecek bu günü bekliyorduk. 
Onlar ilk danslarını ederken çok 
heyecanlandım. İnşallah çok mut-
lu olurlar." şeklinde konuştu.

"Gezici Kayıt 
Terminali" 
uygulaması 

AFYONKARAHISAR'IN Sandıklı 
ilçesinde nüfus müdürlüklerine 

gelemeyen yaşlılar ve engeliler için 
"Gezici Kayıt Terminali" başlatıldı.

Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen en-
gelli ve yaşlılar için başlatılan uygulama 
ile kimlik kartı işlemleri, ilçe nüfus mü-
dürlüğü çalışanları tarafından evlerinde 
yapılıyor.

Uygulamayı yerinde inceleyen 
Kaymakam Tortop, İlçe Nüfus Müdürü 
Erdal Özer ile birlikte yaşlı vatandaşla-
rın evine giderek, personel tarafından 
yapılan kimlik kartı yenileme işlemlerini 
inceledi.

Uygulamanın çok güzel olduğunun 
altını çizen Tortop, "Devletimizin tüm 
imkanlarıyla vatandaşlarımızın her 
zaman yanındayız. Nüfus Müdürlü-
ğümüzün hizmetini engelli ve yaşlı 
vatandaşlarımızın evlerine götürüyo-
ruz. Son derece memnun olduklarına 
şahit olduk. Vatandaşlarımızın mutlu 
olması bizleri de mutlu ediyor." ifadesini 
kullandı.

DOWN sendromlu 20 
yaşındaki Petek Kurtuluş, 

bakımını üstlendiği bedensel en-
gelli annesine can yoldaşı oldu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Bala 
Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk 
annesi Dicle Gümüş (62), yaklaşık 
20 yıl önce eşinden boşandı. O 
dönem Aydın'ın Nazilli ilçesinde 
ikamet eden anne, evinde dikiş 
nakış işleri yaparak geçimini 
sağladı.

Doğuştan kalça kemiğinde 
sorun olan Gümüş, engeline rağ-
men yaşama tutundu ve çocukla-
rını büyüttü. 

Anne, down sendromlu kızı 
Petek Kurtuluş'un eğitimi için 
Denizli'ye taşındı. Özel eğitim 
kurumuna devam eden Petek, 
liseden mezun oldu.

Geçen sürede 2 çocuğunu 
evlendiren anne, kızı Petek ile 
yaşamaya başladı. Sarayköy'e 
yerleşen Dicle Gümüş, kalça 
kemiğindeki rahatsızlık ilerleyin-
ce tekerlekli sandalyeye bağımlı 
hale geldi. Emekli maaşıyla yaşa-
mını sürdüren annenin bakımını, 
5 yıldır down sendromlu kızı 
üstleniyor.

Annesinin tüm ihtiyaçlarını kar-
şılayan Petek Kurtuluş, Sarayköy 
Belediyesinin açtığı kursta örgü 
eğitimi alıyor. Günün 5 saatini 
kursta geçiren genç kız, geri ka-
lan zamanını ise engelli annesine 
ayırıyor. 

Annesini yalnız bırakmayan Pe-
tek, evi temizliyor, yemek yapıyor 
ve kendilerine ait 2 kediye bakı-
yor. Annesinin kişisel bakımını da 

yapan Petek, şarkı söyleyerek ona 
moral veriyor. 

"KIZIM ELIM 
AYAĞIM OLDU"

Dicle Gümüş, 
AA muhabirine 
yaptığı açık-
lamada, kızı 
Petek dünyaya 
geldikten kısa 
süre sonra eşin-
den boşandığını 
söyledi. 

Dikiş nakış 
işleri yaparak 
3 çocuğunu 
büyüttüğünü 
anlatan Gümüş, 
şöyle konuştu:

"Petek'in 
eğitimi için De-
nizli'ye taşındım. 
Hayatımızı zor 
şartlar altın-
da sürdürdük. Hep ucu ucuna 
yaşadık. Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı da bize destek 
oldu. Eskiden engelim bu kadar 
ileri değildi. Evde nevresim 
dikerek çocuklarımı yetiştirdim. 
2 evladım evlendi, yuva kurdu. 
Diğer çocuklarım evlenince Petek 
bana can yoldaşı oldu. Benim bu 
dünyada elim ayağım. Odasına 
gitmeden önce muhakkak bana 
bir şey isteyip istemediğimi sorar. 
Akşamları yanıma gelir, 2 saat 
sohbet ederiz. Müzik dinlemeyi 
çok seviyor, bana şarkılar söyler. 
Kahvaltımı hazırlar. Bulaşıkları 

makineye dizer. Yemeğimi önü-
me getirir."

Kızının tüm 
ihtiyaçlarını 
karşıladığını 
ifade eden 
Gümüş, 
günlük aldığı 
ilaçlarını takip 
ettiğini ve 
yatana kadar 
da kendisiyle 
ilgilendiğini 
belirtti. 

Sarayköy Be-
lediye Başkanı 
Ahmet Necati 
Özbaş'ın, kızı 
için özel kurs 
açtığını dile 
getiren Gü-
müş, Petek'in 
haftanın 5 
günü kursa 
devam ettiğini 
ve bunun da 

kendisine iyi geldiğini kaydetti. 

"HER ZAMAN YANINDA 
OLACAĞIM"

Petek Kurtuluş ise "Annem 
bedensel engelli olduğu için 
ona yardım ediyorum. O benim 
canım, bir tanem. Onu hiç kırmak 
istemiyorum. Her zaman onun 
yanında olacağım." ifadelerini 
kullandı. 

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini 
vurgulayan Kurtulmuş, "O Ses 
Türkiye Yarışması"na katılmak 
istediğini sözlerine ekledi. 

Muğlalı Aylin
eğitimden memnun

KORONAVIRÜS nedeniyle evde eğitim 
gören öğrencilerden Muğlalı Aylin Dağ-

deviren, "Bu uygulama için yetkililere teşekkür 
ediyorum" 
dedi.

Çin'de 
ortaya çıkan 
ve dünyayı 
etkisi altına 
alan korona-
virüs salgını, 
Türkiye'de de 
görülmeye 
başlayınca 
önlemler 
artırıldı. Bu 
kapsamda 
okullara ara 
verildi. Milli 
Eğitim Bakan-
lığı, tatil sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden 
geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini 
geliştirerek devreye aldı. Bu sabahtan itibaren 
TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerin-
den yapılan eğitimlerle öğrenciler, televizyon 
başından ders öğrenmeye başladı. Menteşe 
Atatürk İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi bedensel 
engelli Aylin Dağdeviren, sabah televizyon 
karşısına geçerek ders yaptı. Aylin, "Sınıftaki gör-
düğümüz eğitimle hiçbir farkı yok. Bu uygulama 
için yetkililere teşekkür ediyorum. Büyüyünce 
vali olmak istiyorum" dedi. İl Milli Eğitim Müdü-
rü Pervin Töre ise, "Bakanımıza sisteme verdiği 
emekten dolayı teşekkür ediyorum. Muğla 
genelinde 153 bin öğrencimiz bulunuyor. 
Şuanda çocuklarımız anne ve babaların sorum-
luluğunda olabilir. Sınıf öğretmenlerimizden 
rica ediyorum. Evlatlarımızın takibini yakından 
yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Engelli 
vatandaşla-
rımızın evle-
rine hizmet 
götürülüyor.

>> RAP MÜZIKLE HAYATA BAĞLANAN 

Kas hastası genç 
dünya evine girdi
İzmir’de 2 yaşında genetik kas hastalığı teşhisi konulan ve rap müzikle hayata 
bağlanan Metin Özkan, bir konserde tanıştığı Elif Öztop ile dünya evine girdi.

- Metin Özkan:
- “Engelliler evlenemez’ diye bir şey yok. Ben öyle 

inanıyorum. Bizim de kalbimiz var. İnşallah en büyük 
hayalim müzikle ilgilenmekten sonra evlenmekti. Onu 
da Allah’ın izniyle gerçekleştirdim”

Bedensel engelli annesinin 
eli ayağı oldu

>> DOWN SENDROMLU PETEK

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Petek 
Kurtuluş, 62 yaşındaki bedensel engelli annesinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Annesini yalnız bırakmayan genç 
kız, evi temizliyor, yemek yapıyor ve 
kedilerine bakıyor

Otizm semineri 
düzenlendi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, 'Otizmli 
Bireyler, Otizm Erken Tanısı ve Aileler' 

konulu seminer düzenlendi.
Mine Narin, Dilek Sabancı, Ayşe Özyeğin ve 

Caroline Koç gibi kurucu üyelerinin bulunduğu 
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 
Marmaris'te otizmli birey ve otizmli ailelere 
bilgilendirme semineri düzenledi. Kültür Merke-
zi'nde iki gün sürecek seminerin ilki bugün ya-
pıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 
Marmaris Engelli, Engelli Aileler Birliği Tulgay 
Hasar, otizmli çocuk sahibi aileler ve öğretmen-
lerin katıldığı seminerde vakfın Sürekli Eğitim 
Birimi Koordinatörü Psikolog Nehir Merinoslu, 
slayt gösterimiyle katılımcıları bilgilendirdi. 

Merinoslu, “Genelde otizmliler, ileri zeka sevi-
yesine sahip özel yetenekli kişiler olarak bilinir-
ler. Ancak, bu otizmlilerin sadece yüzde 10’unun 
kapsıyor. Avrupa’da bilim adamların yaptıkları 
araştırmalarda yapılan aşılar otizme neden 
olmamaktadır” dedi. 45 dakika süren seminere, 
yarın ‘Otizmli Kişilere El Becerileri Kazandırılması’ 
konusuyla devam edileceği bildirildi.
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Osmaniye'de görev yapan görme engelli öğretmen İsmail Canbolat, 15 yıldır gönül gözüyle gördüğü öğrencilerine çok sevdiği Türkçeyi öğretiyor.

Öğretmenlik aşkı engel tanımıyor
Osmaniye'de görev 

yapan görme engelli 
öğretmen İsmail Can-

bolat, 15 yıldır gönül gözüyle 
gördüğü öğrencilerine çok 
sevdiği Türkçeyi öğretiyor.
Cebelibereket Şehit Ali Alkan 
Ortaokulunda Türkçe öğret-
menliği yapan 36 yaşındaki  
Canbolat, "tavuk karası" olarak 
bilinen gece körlüğü nedeniy-
le yüzde 85 görme kaybıyla 
dünyaya geldi.İlkokulu görme 
engelliler okulunda okuyan 
Canbolat, 2005 yılında Zon-
guldak Karaelmas Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğret-
menliği Bölümünü bitirerek 
en büyük hayali öğretmenliğe 
adım attı.

İlk Şırnak'a atanan ve burada 
beş yıl görev yapan Canbolat, 
10 yıldan bu yana da Osmani-

ye'deki okulda öğrencilerine ışık 
olmaya çalışıyor.

İsmail Canbolat, mesleğini ve 
öğrencilerini çok sevdiğini, bu 
sevgi sayesinde tüm engelleri 
aştığını söyledi.

Görme engelinin ne hayatına 
ne de çok sevdiği mesleğini 
yapmasına engel olduğunu 
dile getiren Canbolat, "İlk görev 
yerim, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı 
bir köydü. Okul, köyün dışında 
olduğu için elektrik, su ve ısın-
ma çok büyük problemdi ama 
yine de işimi severek yapmaya 
devam ettim. Engelli olduğum 
için şark görevi yapmama 
hakkım vardı ama ben gönüllü 
olarak gittim. Hem hayatın hem 
de doğunun zorluklarını öğre-
nirsem işimi daha çok severim 
ve sarılırım diye. 15 yıldır bu 
mesleği yapıyorum, bugüne 

kadar olumsuz bir olayla hiç 
yaşamadım." diye konuştu.

Canbolat, engelli olmasının 
öğrencileriyle ilişkilerinde hiçbir 
sorun yaratmadığını vurgulaya-
rak, "Çocuklar su gibidir, hemen 
alışırlar. Başta beni yadırgadık-
ları oldu ama karşılıklı sevgiyle 
hepsini kolayca aştık. Engelim, 
meslek hayatımda hiç engel 
teşkil etmedi." dedi.

Öğrencilerinden Yağmur 
Yalçın, öğretmenini çok sevdiği-
ni ve onu hiçbir zaman engelli 
olarak görmediğini söyledi.
Türkçe dersleninin çok eğlenceli 
geçtiğini aktaran Yalçın, "Sırf öğ-
retmenimin dersine girebilmek 
için sınıfımı değiştirdim." ifade-
sini kullandı.Seda Nur Küçük 
de öğretmeni sayesinde Türkçe 
dersini daha da çok sevdiğini 

vurguladı.

Öğrencileri geleceğe hazırlayabilmek için 
çabaladığını aktaran Canbolat, işini severek ve 
büyük bir aşkla yaptığını kaydetti.

KONAK Özel Hamdi 
Dalan Özel Eğitim 

ve Uygulama Okulu öğ-
rencisi Yunus Emre Demir, 
en büyük hayalinin Mo-
tosikletli Polis Timleri 
(Yunus Polisi) ile tanışmak 
olduğunu söylemesinin 
ardından öğretmenleri 
harekete geçti. Doğum 
gününde Yunus Emre 
Demir'in hayalini gerçek-
leştirmek isteyen öğret-
menleri, sosyal medya 
aracılığıyla ekiplerle 
iletişime geçti. Gelen me-
saj karşısında duygula-
nan ekipler, Demir'i 
doğum 

gününde yalnız 
bırakmadı.

Başkomiser 
İsmail Özşener 
ve beraberindeki 
6 ekip, motosik-
letleriyle birlikte 
Demir'in okuduğu 
okula geldi. Yunus 
polislerini karşısın-
da görünce şaşıran 
Demir ise, polis ağabey 
ve ablalarına teker teker 
sarıldı. En büyük hayali 
polis olabilmek olan 
Demir, motosikletle tur 

atmayı da ihmal et-
medi. Hatıra fo-

toğraflarının 
ardından 
topluluk, 
doğum 
günü 
pastası üf-
lemek için 

içeriye 

geçti. Yunus ekipleri, De-
mir'e, üzerinde 'Motosik-
letli Polis Timleri' arması 
bulunan pasta ile tişört 
armağan etti. Çok mutlu 
olduğunu söyleyen Yu-
nus Emre Demir, "Geldik-
leri için çok duygulandım. 
Yunus polisleri çok iyiler, 
çocuklarla oyun oynu-
yorlar. Motosikletlerini de 
çok seviyorum" ifadeleri-
ni kullandı.

'EN BÜYÜK HAYALİ 
POLİS OLMAK'

Polis memuru Sefa 
Özkan (34), doğum 
gününde Demir'in 
yanında olmaktan çok 
mutlu olduklarını ifade 

ederek, "Bir sabah eşim, 
Yunus Emre'nin yunus 
polisleriyle çok ta-
nışmak istediğini ve 
benim de iletişime 
geçmemi istedi. Ben 
de hemen üzerine 
düştüm ve Yunus 
Emre'nin öğretme-
niyle irtibata geçip 
böyle bir sürpriz 

hazırladık. Eğer 
onu mutlu edebil-
diysek ne mutlu 
bize. Bu tarz şeyleri 
elimizden geldi-
ğince yapmaya 
gayret ediyoruz. 
Görevimizi yapar-
ken çocuklarla 
durup top oynu-
yoruz, saklambaç 

oynuyoruz. Yol tarif eden 
vatandaşlarımıza da çok 
yardımcı oluyoruz. Bu 
tarz durumlar bizim için 
küçük şeyler ancak büyük 
mutluluklara yol açtığı 
için bizler de çok mutlu 
oluyoruz" dedi.

Yunus Emre'nin annesi 
Hamide Demir (52) de, 
doğum gününde oğlunu 
mutlu eden ekiplere te-
şekkür etti. Demir, "Yunus 
Emre yıllardır polislerle 
oturur. Onlarla konuş-
mayı çok sever ve onlara 
hayran. En büyük hayali 
polis olmaktır. Biz de 
onun bu hayalini gerçek-
leştirmek için elimizden 
geleni yapmaya çalışı-
yoruz. Belki olamayacak 
ama biz yine de mutlulu-
ğu için mücadele veriyo-
ruz. Yunus Emre'yi yalnız 
bırakmadıkları ve mutlu 
ettikleri için İzmir Emniyet 
Müdürlüğü'ne ve buraya 
gelen tüm ekiplere çok 
teşekkür ederim" ifadele-
rini kullandı.

Yunus ekibi, Yunus Emre’nin 
hayalini gerçekleştirdi
İzmir’de yaşayan zihinsel engelli Yunus Emre Demir’in (16) Motosik-
letli Polis Timleri (Yunus Polisi) ile tanışma hayali, doğum gününde 
gerçek oldu. Kendisini doğum gününde yalnız bırakmayan polis 
abla ve ağabeylerine teker teker sarılan Demir, motosiklete bindi.    

Engelsiz Yaşam Köyü ile istihdama katılacaklar
İzmir’de, her yaştan zihinsel engelli ve otizmli birey, 7 dönümlük alanda kurulan Konak Engelsiz Yaşam Köyü ile hem özel eğitim, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti 
alacak, hem de istihdama katılacak. Her biri 40’ar metrekare büyüklüğündeki 6 ağaç evin yapıldığı proje kapsamında engelli bireyler atölyelerde el becerilerini geliştirecek.

KONAK ilçesindeki Eşrefpaşa 
Hastanesi'nin arkasında yer alan 

ve Alman Kulesi olarak bilinen vakfa ait 
tesislerde oluşturulan Ko-
nak Engelsiz Yaşam Köyü, 
nisan ayında kapılarını 
açmaya hazırlanıyor. Ko-
nak Halk Eğitim Merkezi 
öğrencilerinin hizmet al-
maya devam ettiği yaşam 
köyü alanında psikososyal 
destek merkezi, rehabili-
tasyon merkezi, iş okulu 
ve iki kreşin de hizmete 
açılacağını belirten Narlıdere Zihinsel 
Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, 
7 dönümlük alanda ailelere ücretsiz 
psikososyal destek sağlanacağını söyle-
di. Projenin 'Nar Taneleri Sosyal Yaşam 
Merkezi' adıyla 2018 yılında İzmir 
Kalkınma Ajansı'na (İZKA) sunulduğunu 
kaydeden Toker, Konak Belediyesi ile 
Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koru-
ma Vakfı arasında imzalanan sözleşme 
ile proje takviminde sona yaklaşıldığını 

ifade etti. Kısa süre içinde her biri 40'ar 
metrekare büyüklüğündeki 6 ağaç evin 
imalatının da tamamlanacağını dile 

getiren Toker, "İzmir'de 
çocuklarına engelli tanısı 
alan aileler bize başvu-
rabilecek. Onlara hakları 
konusunda yönlendirme-
lerde bulunup ücretsiz 
biçimde bazı hizmet-
lerden yararlanmalarını 
sağlayacağız. İlk tanıyı 
alan engelli bireylerin 
aileleri şok evresinde bir-

çok sıkıntı yaşıyor. Ekonomik ve sosyal 
anlamda onlara destek vererek özel 
eğitim almaları gereken çocukları ilgili 
birimlere yönlendireceğiz" dedi.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN BİREYLER

Engelli bireylerin hazırlanan atölye-
lerde vakit geçireceğini anlatan Toker, 
tam zamanlı olarak çalışmalara katıla-
caklarını belirtti. Konak Engelsiz Yaşam 
Köyü'nde el sanatları, takı, seramik, dra-

ma, fotoğrafçılık, sabun ve mum imalatı 
ile müzik çalışmalarının yapılabileceğini 
söyleyen Toker, aynı zamanda organik 
tarım faaliyetlerinin sürdürülebileceğini 
belirterek şöyle konuştu:

"Çocuklarımız domates, biber gibi 
sebzelerin nasıl yetiştiğini ve nasıl 
toplandığını öğrenecek. Yaşam köyünde 
keçi ve koyunlar olacak. Çocuklarımız 
onların sütlerinden yoğurt, peynir yapa-
rak kendi ürettikleri ürünleri tüketecek-
ler. Zeytin ağaçlarından zeytin topla-
yacaklar. Sağlıklı doğal beslenmeleri 
amacıyla ekoçiftlik faaliyetleri yürütecek-
ler. Çocuklara sadece zaman geçirme, 
bakım hizmeti ve eğitim vermiyoruz. 
Onları istihdama hazırlayacağız. Servis 
elemanlığı üzerine teorik eğitim alan ço-
cuklarımız kafede tam zamanlı çalışacak. 
Ürünlerimizi sergileyip satacaklar ve bir 
taraftan da misafirleri ağırlayacaklar. 6 
zihinsel engelli ve otizmli çocuğumuz 
cep harçlığını çıkaracak. Eve para götü-
rüp tüketen değil üreten bireyler haline 
gelsinler istiyoruz."

23 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERE 
TAM ZAMANLI DESTEK
Türkiye'de bir ilk olarak tersine kaynaştırma hizmeti vereceklerini anlatan 
Besim Toker, normal kaynaştırma programında özel eğitime gereksinim 
duyan çocukların normal okullara devam ettiğini, tersine kaynaştırmada ise 
normal gelişim gösteren çocukların yaşam köyü içindeki kreşlere gelebile-
ceğini ifade etti. Zihinsel engelli ya da otizmli bireylerin toplum içinde bazı 
suiistimallere maruz kalabildiğini savunan Toker, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 23 yaş üzeri zihinsel engelli ve otizmli çocuklar devletin tam 
zamanlı özel eğitim okullarından yararlanamıyor. Bu çocuklar 23 yaşından 
sonra evlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Onlara gereken zamana kadar biz 
destek vereceğiz. "
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>> SULTAN NİNENİN TEK İSTEĞİ 

Çatısının 
tadilatı

MUĞLALI Sultan Tolga (81), 
oynadığı sinema filmindeki 

'Çoban Teyze' rolüyle herkesin 
beğenisini kazanırken, gerçek 
hayatta yaşadığı sıkıntılar nede-
niyle ise yürekleri burktu. Zihinsel 
engelli ve yatağa bağımlı oğluna 
50 yıldır gözü gibi bakan Sultan 
Tolga, "Kimseden bir şey isteye-
miyorum. Çünkü kendimi mahcup 
hissediyorum. Yaptırırlarsa evimin 
çatısını yaptırsınlar" dedi.

Türkiye'de 'Dondurmak Gay-
mak' sinema filminde 'Çoban Tey-
ze' rolüyle tanınan Sultan Tolga, 2 
yaşındayken geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle zihinsel engelli ve 
yatalak olan oğlu Şevket Tolga'ya 
(52) gözü 
gibi 
bakıyor. 
Menteşe 
ilçesinin 
Karşı-
yaka 
Mahalle-
si'nde ya-
şayan işçi 
emeklisi 
Sultan 
Tolga, 25 
yıl önce eşini, 18 yıl önce ise arı 
sokması sonucu büyük oğlunu 
kaybetti. Kızının evlenmesinin 
ardından engelli oğluyla yalnız 
kalan Sultan Tolga, ilerleyen yaşı-
na rağmen yatalak oğlunun tüm 
ihtiyacını kendi karşılıyor.

Derme çatma 2 odalı bir evde 
oğlunu elleriyle besleyen, fakat 
yüzünden gülümsemesi hiç eksik 
olmayan Sultan Tolga, "50 yıldır 
oğluma bakıyorum. Neler gördüm 
neler yaşadım. Yine de bu halime 
şükürler olsun. Oğlumun altını 
alırken zorlanıyorum. Ağır olduğu 
için kaldıramıyorum.” dedi.

AKKENT Mahallesi'n-
de oturan Gülten Ol-

gun'un (46) iki çocuğundan 
biri olan Havva ismindeki 
kızı yüzde 90 fiziksel, yüzde 
50 ise zihinsel engelli 
olarak dünyaya geldi. Eşi 
tarafından terk edilen ve 
yalnız kalan Gülten Olgun, 
yaşam mücadelesinin yanı 
sıra engelli kızını da tek 
başına büyütmek zorunda 
kaldı. Hayatta karşılaştığı 
tüm zorlukları kızlarıyla 
birlikte aştığını ifade eden 
Olgun, engelli kızı Havva 
ile birlikte boncuk yaparak 
sosyalleş-
mesini 
sağladığı-
nı söyledi. 
Olgun, 
"İki tane 
kızım var. 
Biri 24 
yaşında 
diğeri 28 
yaşında. 
Engelli kızım doğduğunda 
hayat çok ağır başladı. Çün-
kü yalnız kaldığımı o anda 
anladım. Baba çocuğum 
engelli doğduğu için sırf 
annede hata olduğunu 
düşünerek dışladılar ve 
ayrıldık. Dışladılar ama 
şükürler olsun Allah'a çok 
şeyi başardığıma inanıyo-
rum. Havva engelli olsa da 
biz onunla engelleri aştık. 

Çok şeyi başardık. Havva 
şu anda takılar yapıyor, 
tespihler yapıyor. Onlarla 
mutlu oluyor. Sokaktaki 
engelimize, hayattaki zor 
koşullara rağmen çok şeyi 
başardığımıza inanıyorum. 
Havva ile çocukluğundan 
bu yana hastane yollarında 
geçti. 28 yaşına kadar hala 
pes etmedik. Hala fizik 
tedaviye gidiyor ama çok 
zor yollardan geçtiğimizi 
biliyorum" dedi.

Oturdukları evi engel-
li kızı Havva'ya uygun 
olmadığı için değiştirdiğini 

belirten 
Gülten 
Olgun, 
"Özgür-
lüğüne 
kavuşsun 
diye 
şu anki 
asansör-
lü eve 
taşındık. 

Engelli kızlarımızla çocukla-
rımızla çok şeyi yapıyoruz. 
Engelliler evlerinde hapis 
kalmasın istiyorum. Onların 
eli ayağı, kolu sadece kızım 
için değil tüm engelliler 
için her şey olmak istiyo-
rum. Biz özel anneler bize 
destek olunduğu sürece 
engel olmadıkları sürüce 
çok şeyi başarıyoruz.” diye 
konuştu.

Karabağlar ilçesi-
nin kırsal mahallesi 
Kavacık’ta yaşayan 
Meryem Düzgün 
Kaya (56), küçük 
yaşta ateşli hastalık 
geçirerek, tekerlek-
li sandalyeye bağlı 
kaldı. Hayatına 
tekerlekli sandalye-
de devam eden ve 
6 yıl önce de kan-
serden eşini kay-
beden Kaya, ço-
cukluk hayali olan 
resim tutkusunu, 
yıllar sonra eline 
aldığı tuval ve fırça 
ile gerçekleştirdi. 
‘Şalvarlı Ressam’ 
olarak da tanınan 
Kaya, Leonardo da 
Vinci tarafından 
resmedilen Pa-
ris’teki Mona Lisa 
tablosunu görmek 
istediğini söyledi.

'MAHALLEMİZDE BİR RESSAM VAR'

Kaya'nın komşusu Fatma Dündar (70), "Mahalle-

mizde bir ressam var. O tekerlekli sandalyede oldu-

ğu için pek bir yere gidemiyor. Biz de gidip gördüğü-

müz yerleri gelip anlatıyoruz. O da çiziyor. Çok güzel 

çiziyor, çok yetenekli. Hepimiz beğeniyoruz" dedi.

Karabağlar ilçesine bağlı Ka-
vacık Mahallesi'nde yaşayan 
ve 'Şavarlı Ressam' diye üne 

kavuşan Meryem Düzgün Kaya'nın 
hayatı, mücadelelerle dolu. 3 
yaşında geçirdiği ateşli hastalığın 
ardından felç kaldığı için tekerlekli 
sandalyede yaşamak zorunda 
kalan Kaya, anne ve babasını kay-
bettikten sonra mahallede terzilik 
yaparak geçimini sağlamaya başla-
dı. Daha sonra evlenen ancak eşini 
de 6 yıl önce kanserden kaybeden 
Kaya, karşısına çıkan hiçbir zorluğu 
teslim olmadı. Hayatı mücadeleler-
le geçen Kaya, 45 yaşında 'çocuk-
luk hayalim' dediği yağlı boya ile 
doğa ve manzara resimleri yapma-
ya başladı. Tek başına, resim yap-
maya duyduğu aşkla yaşayan Kaya, 
"İkizimle birlikte dünyaya geldik. 
3 yaşında ateşli bir 

hastalık sonucu belimden aşağısı 
felç oldu. 3,5 yaşından beri bu şe-
kilde mücadele ediyorum. Bir süre 
koltuk değnekleri ile yürüdüm. 10 
yıldır tekerlekli sandalye kullanıyo-
rum. Engelli olmak çok zor. Hiçbir 
şey toz pembe değil. Zorluklarla 
karşı karşıya kalıyorum. Kendi ihti-
yaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. 
Terzilik yapıyorum. Resim yapmak 
benim için bir tutku ama bir türlü 
kısmet olmadı. 45 yaşına geldi-
ğimde resim yapmaya başladım. 
Mahallenin terzisi oldum. Örgü 
ördüm, dantel ördüm. Hayatımı bu 
şekilde idame ettirmeye çalıştım 
ama hedefim resim yapmaktı. Bu 
tutku içimde hep yaşadı. Daha 
sonra köyümüze gelen Ressam 
Şebnem Tuncer Çamdalı sayesinde 
resme başladım. Resim yapmanın 
tekniklerini öğretince 3 ay gibi kısa 

bir süre içerisinde güzel yol aldım. 
Tablolar yaptım. Bir buçuk yılda 
28 tablo yaptım. İlk kişisel sergimi 
açtım. 20'den fazla karma sergiye 
katıldım. Kişisel olarak da 8 sergi 
açtım" diye konuştu. Gidemediği, 
göremediği yerleri hayal ederek 
çizmeye çalıştığını anlatan Kaya, 
"Resim benim için bir rehber oldu. 
O yaşayamadığım yerleri, resim 
yaparak yaşadım. Gidemediğim, 
göremediğim yerleri çizdim. 
İçimde olan rengi, bu şekilde dışarı 
çıkardım" dedi.

'MONA LİSA'YI GÖRMEK 
İSTİYORUM'

Leonardo da Vinci tarafından 
resmedilen Paris'teki Mona Lisa'yı 
görmek istediğini belirten Kaya, 
şunları söyledi:

"Ben sanatçıyım. Ben maddi ve 

manevi olarak sıkıntı yaşamama-
lıyım. Sanatımı en güzel şekilde 
yürütmeliyim. Tablolarım aslında 
benim çocuklarım gibi, satmaya 
kıyamıyorum ama para da lazım. 
Para olmadan resim malzemesi 
alamam. Daha iyi şartlarda yaşa-
mak isterim. Güzel bir yerde sergi 
açmak isterim. Resim yapmaya 
başladıktan sonra Paris beni çek-
meye başladı. Ünlü ressamların 
hayat hikayelerini okuduğumda, 
birçoğunun Paris'ten çıktığını 
gördüm. Bir gün Leonardo da Vinci 
tarafından resmedilen Paris'te-
ki Mona Lisa'yı görmek kısmet 
olur umarım. Yurt dışına açılmak 
istiyorum. Tablolarım değerinde 
satılmasını, sanata gereken değerin 
verilmesini istiyorum. Bana biraz 
sahip çıkılmasını istiyorum. Bir 
sanatçı kolay yetişmiyor."

>> ‘ŞALVARLI RESSAM’, PARİS’TEKİ MONA LİSA TABLOSUNU GÖRMEK İSTİYOR

Tek hayali O’nu görmek

SÖKE'DE oturan Mehmet 
Ali Uyanık ve Yadigar Talay-

han, Aydın Judo Kulübü Başkanı 
Mustan Şimşek'le tanışınca bu 
spora merak sardı. Bunun üzerine 
2 arkadaş, Şimşek'ten kendilerini 
çalıştırmasını istedi. Judoyu çok 
seven iki arkadaş, azimle çalışma-
larını sürdürdü ve 4 aylık antren-
manın ardından 25 Ocak'ta Kilis'te 
yapılan Spor Toto 2020 Ümitler 
Türkiye Judo Şampiyonası'na katıl-
dı. Mehmet Ali Uyanık '60 kiloda', 
Yadigar Talayhan ise '78 kiloda', 
kendileri gibi işitme ve duyma 
engelli sporcuları yenerek Türkiye 
şampiyonu oldu.

'ENGELLİ BİREYLERİMİZİ SPOR 
YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

İki sporcunun kısa sürede elde 
ettiği başarıdan dolayı büyük 
mutluluk duyan Şimşek, şunları 
söyledi: "Kısa süreli yaptığımız 
çalışmalarla ikisi de Türkiye şampi-
yonu oldu. Nisan ayında Fransa'da 
yapılacak şampiyona, koronavirüs 
nedeniyle iptal oldu. Ancak 2021 

yılında yapılacak olimpiyatlara 
katılacaklar. Buradan iyi bir derece 
elde etmeyi hedefliyoruz. Ben 
Türkiye ve Aydın'daki tüm işitme, 
duyma ve görme engelli çocuk-
ların spor yapmasını istiyorum. 
Biz 7'den 70 kadar spor yapmak 
isteyen herkese açığız." 

Genç sporcularıyla uyumların-
dan bahseden Mustan Şimşek, 
"Spor anlamında aynı dili konuştu-
ğumuz için çok zorlanmadık. Tek-
nik olarak hemen kapıp işi öğren-
diler. İkisi de Söke'den haftanın 5 
günü, 70 kilometre yol kat ederek 
büyük bir zevkle çalışmalara ara 
vermeden katılıyor. İki gencinde 
hedefi önce Avrupa sonra Dünya 
şampiyonluğu olacak" dedi.

HEDEF BÜYÜK

İşitme ve duyma engelli olan 
Mehmet Ali Uyanık ve Yadigar 
Talayhan ise işaret diliyle sporu 
çok sevdiklerini ve gelecek yıl ya-
pılacak olimpiyatlarda Avrupa ve 
Dünya şampiyonluğunu hedefle-
diklerini ifade etti.

4 aylık çalışmayla 
şampiyon oldular
Aydın’da, duyma ve konuşma engelli Mehmet Ali Uya-
nık (24) ve Yadigar Talayhan (25), 4 aylık çalışmayla 
judo sporunda kendi kategorilerinde Türkiye şampi-
yonu oldu. Uyanık ve Talayhan’ın şimdiki hedefi, Avru-
pa ve Dünya şampiyonluğunu kazanmak.

O anne ve kızına 
yardım eli uzatıldı 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yatalak annesi 
Halise Özdemir’e (89) tek başına bakan, görme engelli Rafiye 
Özdemir’in (63) yardım çağrısına duyarsız kalınmadı. 

HALK arasında ‘tavukkarası’ ola-
rak bilinen gece körlüğü ‘retinitis 

pigmentosa’ hastalığına yakalanan 
ve zamanla görme yetisini tamamen 
kaybeden Özdemir ile annesine yar-
dım eli uzatıldı. Belediyeye ait ambu-
lans ile hastaneye 
götürülen yaşlı 
kadının genel 
kontrolleri yapı-
lırken, tek odalı 
derme çatma 
evinin ise tadila-
tının yapılacağı 
bildirildi.

Menteşe’nin 
kırsal Dağpınar 
Mahallesi’nde 
yaşayan Rafiye Özdemir’in “Haftada 
bir gün evimiz temizlense mutlu 
olurum. Annem yatalak olduğu için 
kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz du-
rumdayım” diyerek yardım çağrında 
bulunması, ulusal ve yerel gazetelerde 
haber olarak yer aldı. Çıkan haberlere 
yetkililer kulak verdi. Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı CHP’li Osman 
Gürün’ün talimatıyla Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 
harekete geçti. Ekipler, anne ve kızın 
Dağpınar’da yaşadıkları eve gitti. 
Belediyeye ait ambulansla Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne götürülen Halise 

Özdemir, kont-
rolleri yapıldıktan 
sonra tekrar evine 
getirildi. Ev baş-
tan sona süpürü-
lürken, bahçedeki 
odunlar kırıldı, 
çamaşır ve bu-
laşıklar yıkandı, 
kovalara kömür 
koyuldu. Aileye 
erzak yardımı 

yapılırken, ilerleyen günlerde evin 
tadilat işlerine başlanacağı ve elekt-
ronik hastane yatağı teslim edileceği 
öğrenildi.

Kendilerine yardım eli uzatılmasının 
sevincini yaşayan Rafiye Özdemir, 
“Bize sahip çıkanlara yerden göğe 
kadar teşekkür ediyorum. Sağlık ve 
mutluluk dışında bir şey istemiyorum” 
dedi. 

Hayatlarını engelli 
çocuklarına adadılar
Gülten Olgun ve Gülfiye Yarar, hayatları-
nı yüzde 90 bedensel ve yüzde 95 spastik 
engelli olan çocuklarına adadı. Çocuklarının 
yanlarından bir olsun ayrılmayan engelli an-
neleri, çevrelerine de örnek olurken, müca-
deleleriyle büyük takdir topluyor.
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MUĞLA Ortaca İşitme Engelliler 
Spor Kulübü Derneği Başkanı Mesut 

Yıldırım, işaret diliyle yaptığı açıklamada, bu 
süreci hep beraber atlatacaklarını belirterek, 

"Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha 
güçlü değil. Bu süreçte yaşlılarımızın ve sağ-
lık sorunları olan vatandaşlarımızın evden 
çıkmamalarını istiyoruz." mesajını verdi.

Yıldırım, sağlık personellerine, polislere, 
zabıtalara, askerlere ve Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca'ya emekleri için teşekkür ederek, 
hepsinin alkışı hak ettiğini kaydetti.

Kentte yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında, 65 yaş ve üs-

tündekiler ile kronik rahatsızlığı 
olanların ihtiyaçları karşılanıyor. 
Muğla Valiliği'nce kurulan Vefa 
Koordinasyon Grubu, 112, 155 
ve 156 numaralarına gelen çağ-
rıları değerlendiriyor. Vatandaş-
ların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları 

ekipler tarafından karşılanıyor.
Eşini kaybettikten sonra 

meme kanserine yakalanan ve 
20 yaşındaki down sendromlu 
oğlu Kemal ile birlikte yaşamı-
nı sürdüren Emine Çakıroğlu, 
koronavirüs salgını nedeniyle 
evinden dışarı çıkamıyor. Muğla 
Engelliler Derneği Başkanlığı 
görevini de yürüten Çakıroğlu, 

salgın nedeniyle dışarı çıka-
mayınca ilaçlarının eczaneden 
alınması talebini Menteşe İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne iletti. 
Emniyet bünyesinde görevli 2 
bekçi, istek karşısında duyarsız 
kalmadı.

Bekçilerin eczaneden aldıkları 
ilaçları teslim alan Emnine Ça-
kıroğlu, "Yetkililere bu hizmet-

ten dolayı teşekkür ediyorum. 
10 gündür koronavirüs salgını 
nedeniyle dışarıya çıkamıyorum. 
Kanser tedavisi gördüğüm için 
bağışıklık sistemim zayıf. Bu 
hizmetten birden fazla engelli 
çocuğu olan yada evden dışarı 
çıkamayan engelli ailelerin de 
yararlanacağına inanıyorum" 
dedi.

İşaret diliyle “Evde kal” mesajı verdiler
Ortaca’da işitme engelli bir vatandaş işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Evde kal Türkiye” mesajı verdi.

>> KANSER TEDAVISI GÖREN KADININ 

İlaçlarını 
bekçiler 
götürdü
Muğla’da kanser tedavisi gören ve koro-
navirüs salgını nedeniyle evinden dışa-
rıya çıkmayan Emine Çakıroğlu’nun (55) 
ilaç ihtiyacı bekçiler tarafından karşılandı. 
Aynı zamanda Muğla Engelliler Derneği 
Başkanı olan Çakıroğlu, “Evinde birden 
fazla engelli çocuğuna bakan ya da dışarı 
çıkamayan ailelerin de bu hizmetten 
yaralanacaklarına inanıyorum” dedi.

Menderes Belediyesi’nden engellilere 
özel Koronavirüs bilgilendirmesi
Koronavirüs’e karşı aldığı önlemlerle dikkat çeken Menderes Belediyesi, görme ve işitme engelli vatandaşları da unutmadı.

MENDERES Belediyesi ta-
rafından koronavirüse karşı 

alınan tedbirler kapsamın-
da ilçede dezenfeksiyon 
çalışmaları hızla devam 
ederken, bilgilendirme 
çalışmaları da aralıksız sü-
rüyor. Virüse karşı alınacak 
önlemlerle ilgili bilgileri 
içeren el broşürü ve afişler 
ise ilçenin dört bir noktası-
na dağıtılırken, görme ve 
işitme engelli vatandaşlar 
için de özel çalışma yapıldı.

Belediyenin ve belediye 
başkanı Mustafa Kayalar’ın 

sosyal medya hesaplarından 
yayınlanan videoda görme en-

gelliler için sesli, işitme engelliler 
için de görsel şekilde özel video 

hazırlandı. Video içeriğinde 9 
maddede koronavirüse karşı 
alınacak önlemler anlatıldı.

HERKESE ULAŞIYORUZ

Uygulamayla ilgili bilgi 
veren Menderes Belediye 
Başkanı Mustafa Kayalar, “ 
Koronavirüs önlemlerinin 
başladığı ilk günden itibaren 
ilçemizde gerçekleştirdiğimiz 
dezenfeksiyon çalışmalarımız 
vatandaşlarımızın yoğunlukla 
kullandığı alanlarda aralıksız 

sürüyor. Virüse karşı alınacak ön-
lemlerin anlatıldığı bilgilendir-
me afişlerini de vatandaşlarımız-
la buluşturuyoruz. Her kesimin 
belediyesi olarak yaptığımız 
tüm çalışmalarda olduğu gibi 
bu çalışmalarımızda da engelli 
kardeşlerimizi unutmadık. 
Sosyal medya hesaplarımızda 
onlar için hazırladığımız özel vi-
deomuz ile virüse karşı alınması 
gereken önlemleri anlattık. Tüm 
vatandaşlarımıza belediyemizin 
sosyal medya hesaplarını takip 
etmesini öneriyorum” diye 
konuştu.

Görme engelli çocuklar
hayallerini kodluyor
Programa katılan görme engelli çocuklar Braille alfa-
besi ile etiketlenmiş robotik setler yardımıyla kodlama 
eğitimi almaya başlıyor. Setler, İzmir’deki Aşık Veysel 
Görme Engelliler İlkokulu’nda öğrencilere dağıtıldı.

Engelliler için minik 
yüreklerden proje yağdı

ÖZEL eğitime ihtiyacı olan 
çocukların yetkinliklerini 

artırmak ve toplumsal yaşama 
katılımlarını sağlamak amacıyla 
2015’te hayata geçirdiği Engelsiz 
Eğitim programı kapsamında artık 
görme engelli öğrenciler de robo-
tik kodlama eğitimi alabilecek.

Program için özel olarak ha-
zırlanan ve dünyada bir ilk olan 
Braille alfabesi ile etiketlenmiş 
robotik kodlama setleri İzmir’de-
ki Aşık Veysel Görme Engelliler 
İlkokulu’nda ilk grup Engelsiz 
Eğitim öğrencilerine dağıtıldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat 
Erkan teknoloji ile hayata değer 
kattıklarını ve sosyal fayda 
üreten projeleri destekleyerek 
topluma hizmet ettiklerini be-
lirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Turkcell, Türkiye’den kazandı-
ğını yine Türkiye’ye veren bir 
şirket. Kurulduğumuz günden 
bu yana tüm sosyal sorumlu-
luk çalışmalarımızın odağına 
teknolojinin fırsat eşitleyici 
gücünü koyarak herkesin bilgiye 
erişimde eşit olanaklara sahip 
olmasını hedefleyen toplumsal 
kapsayıcılık projeleri hayata 
geçiriyoruz. Özellikle toplum-

daki dezavantajlı bireylerin 
sosyal hayata daha aktif ve 
bağımsız katılım göstermelerine 
destek olmak adına çok sayıda 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projesine imza attık. Şimdiye 
kadar açtığımız Engelsiz Eğitim 
sınıflarımız sayesinde 55 kentte-
ki 111 okulda 50 bin öğrenci ve 
ailesine ulaşıldı. Şimdi ise Engel-
siz Eğitim programımız kapsa-
mında dünyada bir ilke imza 
atıyoruz. Yüzlerce görme engelli 
öğrencimiz, kendilerine özel 
hazırladığımız setler sayesinde 
geleceğin meslekleri arasında 
ilk sıralarda yer alan robotik 
kodlamayı öğrenmeye başla-
yacak. Turkcell olarak, hayata 
geçirdiğimiz projelerle özellikle 
eğitim alanında herkesin fırsat 
eşitliğine sahip olması için çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.”

Program kapsamında görme 
engelliler için özel olarak hazırla-
nan robotik kodlama setleri, 
Türkiye genelindeki tüm görme 
engelli okullarında Engelsiz 
Eğitim sınıflarında kullanılmaya 
başlanacak. Yıl sonuna kadar 
setlerle bine yakın öğrenci kod-
lama ile tanışmış olacak.

BAYRAKLI Belediyesi, “Dün-
ya Çocuk ve Gençlik Kenti” 

vizyon projesi kapsamında önem-
li bir adım attı. Bayraklılı çocuklar, 
kendi meclislerini kurma yolunda 
ilk toplantılarını yaptı. Meclis 
başkanı adaylarının projelerini 
sunduğu, meclis üyesi adaylarının 
da başvuruda bulunduğu toplan-
tıda çocuklara seslenen Bayraklı 
Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Siz nasıl bir Bayraklı hayal ediyor-
sanız, biz sizinle birlikte öyle bir 
kent inşa edeceğiz. Bu işi ciddiye 
alın! Çünkü her düşüncenizi dik-
kate alacağız” diye konuştu.

Çocuk meclisi toplantısına 
Başkan Sandal’ın yanı sıra meclis 
üyeleri ile çok sayıda çocuk ve 
aileleri katıldı. Toplantıda 8-15 
yaş arasındaki çocuklar, meclis 
başkanlığı ve üyeliği için adaylı-
ğını açıkladı. 47 katılımcının yer 
aldığı çocuk meclisi toplantısın-
da 28 başkan, 19 da meclis üyesi 
adayı çıktı. 2 yıl süreyle seçilecek 

meclis ayda bir toplanacak ve 
ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını, 
çocukların bakış açısından dile 
getirme imkanı tanıyacak. Ço-
cuk meclisi seçimleri 4 Nisan’da 
gerçekleştirilecek ve meclis ilk 
kez 23 Nisan’da toplanacak.

Çocukları aldıkları sorumlu-
luktan dolayı kutlayan Başkan 
Sandal, daha sonra miniklerin 
projelerini dinledi. Engelli yurt-
taşlar başta olmak üzere, dar 
gelirli aileler, sosyal sorumluluk, 
doğa ve çevre, geri dönüşüm, 
sokak hayvanları, doğal afetler, 
tasarruf, turizm ve bilim projeleri 
geliştirmek istediklerini ileten 
çocuklar, salonu dolduran veli-
lerini de gururlandırdı. Başkan 
Sandal, “Çocuklar hayallerini, 
düşüncelerini paylaşsınlar diye, 
işte bu yüzden böyle bir projeye 
başladık. Çocuklar bir kez daha 
bu meclisin kurulmasının ne 
kadar doğru bir iş olduğunun 
farkına varmamızı sağladı” dedi.

TÜRK Kızılay’ı sokağa çıkamayan 65 
yaş üstü vatandaşlara Vefa Desteği 

Kapsamında yardım ediyor.
Koronovirüs-Kovid-19 salgını nedeniyle 

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge 
kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 
65 yaş üstü vatandaşların ve kronik akci-
ğer hastalığı, astım hastalığı , kalp/damar 
hastalığı, böbrek hastalığı ,KOAH hastalığı 
, hipertansiyon hastalığı olan bağışıklık 
sistemi düşük ve bağışıklık sistemini bozan 
ilaçları kullanan vatandaşların ihtiyaçlarını 
temin etmek amacıyla Karşıyaka Kaymakam-
lığı Başkanlığında oluşturulan “Karşıyaka Vefa 
Destek Grubu” çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Sayın 
Kâmil Karadeniz “Yaşlı, engelli ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımızın her zaman yanında ol-
duk. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız 
olan bu zorlu süreçte de vatandaşlarımızın 
yanındayız. Şube Başkanlığımız, Sayın 
Kaymakamımız Ali Rıza Çalışır ’ın büyük 
destekleri ile hem kurumumuzda hem de 
sahada oluşturduğumuz ekiplerle “Vefa 
Destek Grubuyla” koordineli bir şekilde 
çalışarak, en kısa sürede vatandaşlarımıza 
ulaşmaya onlara hizmet vermeye devam 
ediyoruz” diyen Karadeniz, sözlerine şöyle 
sürdürdü. “Karşıyaka’da ikamet eden vatan-
daşlarımız Karşıyaka Vefa Destek Grubuna 
112,155,156 numaralardan ulaşabilirler. 
Büyük gayret ve özveriye çalışmalarımıza 
devam ederek bu zorlu süreci hep birlikte 
atlatacağız” 

Kızılay Karşıyaka’dan vefa desteği 
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>>  ENGELLILERE ÜCRETSIZ REHBER KÖPEK DESTEĞINE

PTT AŞ) 
ile görme 
engellilere 
ücretsiz 
rehber kö-
pek desteği 
sağlayan 
Rehber 
Köpekler 
Derneği, 
Ankara’da 
“Yardımcı 
Köpekler” 
Konulu 
Anma Pulu 
tanıtım 
toplantısı 
yapıldı.

PTT AŞ Değerli Kağıtlar 
Dairesi Başkanı Meh-
met Orhon toplantının 

açılışında yaptığı konuşma-
da, “PTT olarak pullarımızda 
insanlığın en yakın dostu 
ve yardımcısı olarak gör-
düğümüz köpeklere yer 
vermekten dolayı çok mut-
luyuz” dedi. Köpeklerin tarih 
boyunca farklı misyonlarla 
insanların yanında olduğunu 
kaydeden Orhon, Emniyet 
güçlerimize yardımcı olan 
özel eğitimli ‘görev köpekleri’, 
her türlü afet durumunda 
arama ve kurtarma çalışmala-
rına katılan ‘arama köpekleri’ 
ile engelli ve yaşlı bireylere 
eşlik eden, onlara güvenli ve 

bağımsız hareket kabiliyeti 
sağlayan ‘rehber köpeklerin’ 
insanlığın yaşamını kolaylaş-
tırmakta olduğunu vurguladı.

Kültürel bir tanıtım ma-
teryali olan ve ait olduğu 
ülkenin tarihini, coğrafyasını, 
kültürünü, geleneklerini 
ve güzel sanatlarını yansı-
tan pulların, tüm dünyayı 
dolaştığını ve koleksiyonerler 
sayesinde bir kültür mirası 
olarak nesilden nesile akta-
rıldığını belirten Orhon, “PTT 
olarak pullara bu sorumluluk 
bilinciyle yaklaşıyor, çeşitli 
temalarda hazırladığımız 
pullarla tarihimize ve kül-
türümüze hizmet ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Bugün tedavüle sunulan 
ilk gün zarflarında Braille 
Alfabesine de yer verildiğini 
kaydeden Orhon, “PTT olarak 
görme engelliler konusun-
daki hassasiyetimizi bir kez 
daha vurguladık. Ayrıca, 
‘Yardımcı Köpekler’ hakkında 
farkındalığın artırılmasını 
hedefliyoruz” diye konuştu. 
Yakın zamanda yaşanan Ela-
zığ depreminde de köpekle-
rin göçük altından kurtarma 
çalışmalarında AFAD ekiple-
rine ve gönüllülere yardım 
ettiğini hatırlatan Orhon, “Zor 
zamanlarımızda yanımızda 
olan köpek dostlarımız bizim 
için her zaman çok kıymetli” 
dedi. 

Büyük jest yapıldı

>> ENGELLI KARDEŞLERIMIZE ÜCRETSIZ SAĞLIK HIZMETI SUNUYOR

Menderes’te Evde Sağlık 
Hizmetleri yeni yerinde
Menderes Belediyesi Yıldız Arıcan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi yeni 
yerinde vatandaşlara sağlık hizmetini aralıksız sunmaya devam ediyor.

MENDERES Belediyesi Kültür ve 
Sosyal Işler Müdürlüğü’ne bağ-

lı Menderes Belediyesi Yıldız Arıcan 
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, belediye 
binasından taşınarak yeni yerde hiz-
metini sürdürmeye devam ediyor. 65 
yaş ve üstü yaşlı bireylerle her yaştaki 
yatalak hasta ve engelli kişilere ücretsiz 
temel sağlık hizmetinin verildiği hizmet 
Kemalpaşa mahallesinde özel olarak 
hazırlanan yeni yerinde hizmetini sür-
dürüyor.

MODERN SAĞLIK HIZMETI

Vatandaşların her zaman yanında 
olduklarını kaydeden Menderes Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Belediye 
binamızda yer alan evde sağlık hizmetleri 
birimimizi yeni yerine taşıyarak, modern 

sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 
Kemalpaşa mahallemizde gerçekleştirdi-
ğimiz tadilat ile sağlık hizmetlerine uygun 
olarak hazırlanan yeni yerimizde, uzman 
kadro sayısını 18’den 23’e çıkartırken, 3 
olan hizmet aracımızı da arttırarak 4’e 
yükselttik” dedi.

YENI HIZMET

Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasının 
genişletildiğini de ifade eden Başkan 
Kayalar, “Hoş Geldin Bebek ve Gebe Hiz-
metlerimizin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz 
bakım hizmetlerimize berber hizmetimizi 
de ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine 
soktuk. Verdiğimiz tüm hizmetler ile va-
tandaşlarımızın yanında olmaya, onların 
derdine derman olmaya devam edeceğiz” 
dedi.

>> KORONA VIRÜSÜNÜN TÜRKIYE’DE YAYILIMINA DAIR 

3 senaryo hazırlandı
Econix Araştırma, Türkiye özelinde korona virüsünün bugüne kadar-
ki yayılım verileri ve tıp literatüründen hareketle alınan önlemler ile 
vaka sayısının değişimine dair 3 senaryo hazırladı. Sosyal izolasyonun 
yeterli düzeyde sağlanmaması durumunda vaka sayısının Haziran ayı 
sonunda 3 milyonu aşabileceği tahmin ediliyor. Ancak etkin tedbirler-
lele salgının Mayıs ayı başında kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.

TÜRKIYE’DE COVID-19 
virüsüne dair ilk vakanın 
açıklandığı 11 Mart 2020 ta-
rihinden bu yana 2.433 vaka 
tespit edilirken virüs nede-
niyle 59 can kaybı yaşandı. 
Ilk vakanın görülmesinden 
sonra arttırılan önlemler ile 
sosyal izolasyon sağlanırken 
vaka sayısında artış belirli 
bir oranda gerçekleşmeye 
devam ediyor. Sosyal izo-
lasyon tedbirlerine uygun 
olarak salgının yayılımına 
dair bir öngörüde bulunmak 
amacıyla sağlık ekonomisi ve 
sağlık çıktıları alanında araş-
tırmalar ve analizler yapan 
Econix Araştırma, sağlık uz-
manları eşliğinde hazırlanan 
"Türkiye COVID-19 Kaynaklı 
Muhtemel Vaka Sayıları ve 
Sağlık Hizmeti Ihtiyaç Analiz 
Raporu"nu açıkladı.

Analiz kapsamında Tür-
kiye’de Sağlık Bakanlığı 
tarafından 11-23 Mart 2020 
tarihleri arasında açıklanan 
veriler, salgının dünya gene-
lindeki gidişatı, sağlık siste-
minin mevcut kaynakları ve 
tıp literatüründeki veriler-
den hareketle vaka sayısının 
değişimine dair muhtemel 
3 senaryo hazırlandı. Her üç 
senaryo da 30 Haziran 2020 
tarihine kadar sürdürülerek 
modellendi. Türkiye özelinde 
modellenen senaryolarda 
temel değişkenin sosyal izo-
lasyon olduğu görülüyor. 

Sosyal izolasyona uyul-
mayan senaryoda Haziran 
sonunda vaka sayısı 3,5 
milyonu aşabilir 

I.Senaryo sosyal izolasyon 
tedbirlerine uyulmadığı ve 
vaka artış hızının ise yavaş 
bir şekilde düşeceği öngörü-
süyle hazırlandı. Yeni vaka 
sayısının artış hızının Mart 
ayı sonuna kadar mevcut 
artış oranında, Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında azala-
rak vaka sayısının artacağı 
öngörüsü ile tahmin edildi. 
I. Senaryo varsayımına göre, 
Türkiye'de 30 Haziran 2020 
tarihine kadar 3.705.555 
vaka ve 184.213 ölüm göz-
lenebilir ve Haziran sonu 
itibari ile halen vaka artışının 
kontrol altına alınamayabi-
leceği söylenebilir Gözlenen 
vakaların zirve zamanında 
yoğun bakım yatak ihtiyacı 
47.891, nitelikli yatak ihtiya-
cı 222.421 olarak hesaplan-
mıştır. Söz konusu öngörüye 
göre, yoğun bakım ve ni-
telikli yatak ihtiyacı kapsa-
mında Türkiye ‘deki sağlık 
sisteminin kapasite aşımına 
uğrayacağı belirtiliyor. 

Kısıtlı tedbirler neticesinde 
vaka sayısı 183 bine ulaşa-
bilir

II.Senaryo ise sosyal izolas-
yonun kısıtlı uygulandığı ve 
günlük muhtemel vaka artış 
oranının düzenli bir şekilde 
azaldığı varsayımına göre 
planlandı. Senaryo, yeni 
vaka sayısının artış hızının 
Mart ayı dahil Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında  daha 
hızlı azalacağı ve vaka sayı-
sının daha kontrollü artacağı 
öngörüsüyle modellendi. 

II.Senaryoya göre, Türkiye’de 
Haziran ayı sonuna kadar 
183.922 vaka ve 9.143 ölüm 
yaşanabileceği belirtiliyor. 
Sosyal izolasyonun kısıtlı 
olsa bile yapılması ile Mayıs 
sonunda vaka artışı kont-
rol altına alınabilir ve vaka 
sayısı platoya ulaşabilir. Bu 
senaryoda vakaların zirve 
yaptığı dönemde yoğun 
bakım yatak ihtiyacı 2.586, 
nitelikli yatak ihtiyacı ise 
12.008 olarak ortaya çıkıyor. 
Bu ihtiyaçlar kapsamında 
vakaların ülke genelinde 
nüfus oranında dağılması 
durumunda sağlık sisteminin 
kapasite aşımına uğramaya-
bileceği belirtiliyor.

Salgınla etkin mücadele 
yürütülürse vaka sayısı en 
fazla 52 binde kalabilir

Sosyal izolasyonun etkin 
yapıldığı varsayımı üzerine 
kurgulanan III.Senaryo ise, 
yeni vaka sayısının artış hı-
zının Mart ayı itibari ile hızlı 
düşüş göstererek vaka sayı-
sının azalan bir ivme ile arta-
cağı yönünde tahminlendi. 
Salgınla yoğun mücadelenin 
öngörüldüğü bu varsayımda 
Türkiye’de 30 Haziran 2020 
tarihine kadar 52.614 vaka 
ve 2.616 ölüm gözlenebile-
ceği belirtildi. Etkin önlem-
lerin devam ettirmesi ile 
vaka artışının Nisan sonunda 
kontrol altına alınabileceği 
ve vaka sayısının platoya 
ulaşabileceği belirtildi. III.
Senaryoda salgının en hızlı 
yayıldığı zaman diliminde 
yoğun bakım yatak ihtiya-
cının 856, nitelikli yatak 
ihtiyacının ise 3.975 olacağı 
öngörülüyor. Türkiye'nin 
mevcut sağlık altyapısının 
kapsamında vakaların ülke 
genelinde nüfus oranında 
dağılması durumunda bu 
ihtiyaca cevap verebileceği 
tahmin ediliyor. 

Tüm senaryolarda yeni 
hasta hızı azalıyor. Ancak 
azalma hızları arasında çok 
az bir fark olsa bile muhte-
mel vaka sayılarında ciddi 
farklılaşmalar ortaya çıkıyor. 
Bu durum önlem almanın ve 
özellikle erken adım atma-

nun önemini ortaya koyuyor.

Sağlık hizmetlerinde kapa-
sitenin yeterliliği tedbirlere 
uymaya bağlı

Rapora göre Türkiye sağlık 
sistemi içerisinde 24.071’i 
erişkin yoğun bakım yatağı, 
1.625’i çocuk ve 12.402’si 
yenidoğan yoğun bakım 
yatağı olmak üzere toplam 
38.098 yoğun bakım yatağı 
ve 139.403 nitelikli yatak 
bulunuyor. Yatakların yıllık 
ortalama doluluk oran ise 
%66.9 olduğu belirtilmiş.

Koronavirüs kaynaklı 
yoğun bakım ihtiyacının 
yüksek oranda erişkin ve ile-
ri yaş bireylerde olduğu göz 
önünde bulundurulduğun-
da ise 24.071 yoğun bakım 
yatağının ve 139.403 nitelikli 
yoğun bakım yatağının kul-
lanılabileceği öngörülüyor. 
Kapasitenin yeterli gelmesi 
ve salgının sınırlandırılabil-
mesi için  sosyal etkileşimin 
olabildiğince kısıtlanması , 
tüm toplumun ve özellikle 
yüksek risk grubu bireylerin 
izolasyonunun arttırılması 
kritik önem taşıyor.

Korona virüste en riskli 
grup kalp hastaları 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
analizine göre koronaya bağlı 
mevcut ölüm oranı yaklaşık 
%3,4 olarak tahmin ediliyor. 
Ek hastalıklar ise bu oranı et-
kiliyor. Ancak Türkiye’de diğer 
ülkelere göre genç yaş nüfusu 
yoğun olmasına rağmen diya-
bet ve hipertansiyon gibi kro-
nik hastalıkların yüksek olma-
sından dolayı ölüm ve hastane 
yatış risk oranları DSÖ`nün 
tahminleri üzerindeseyredebi-
lir. Econix Araştırma`nın hazır-
ladığı rapora göre, en yüksek 
ölüm riski %10,5 oranla kalp 
rahatsızlıkları olarak tanım-
lanan kardiyovasküler hasta-
lıklarda görülürken, diyabet 
%7,7, kronik solum rahatsızlık-
ları %6,3, hipertansiyon %6 ve 
kanser %5,6 risk teşkil ediyor. 
Ancak bu tablo, ek hastalıkları 
olmayan bireylerin risk altında 
olmadığı anlamına gelmiyor. 
Sağlıklı bireylerde de dahi 
ölüm risk oranı düşük olsa bile 
%0,9 olarak seyrediyor. 

Tedbirler azami düzeyde uygulanırsa Nisan - 
Mayıs ayında kontrol altına alınabilir

Araştırma ekibinin başında yer alan Econix Ortağı ve Yöne-
ticisi, Dr. Güvenç Koçkaya, alınacak önlemlerin düzeyine bağlı 
olarak Türkiye’nin koronavirüsü en az zararla atlatabilmesi için 
vatandaşlara ciddi sorumluluk düştünü vurguladı. Koçkaya, 
“Elimizde bulunan veriler ışığında varsaydığımız üç senaryo 
arasında en olumlu tabloya yaklaşmak ve daha az vakanın 
olabilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı’nca alınan ve önerilen ted-
birlerin vatandaşlarımızca istisnasız uygulanması ve önlemlere 
azami desteğin verilmesi gerekiyor. Bilinçli ilerlememiz duru-
munda vaka sayımızın en fazla 50.000’lerde seyretmesini ve 
salgının kontrolünü Nisan sonunda veya en geç Mayıs içerisinde 
yapabileceğimizi öngörüyoruz. Ancak önlemlere uyulmadığı 
veya hiçbir önlem alınmadığı takdirde vaka sayısının kontrol-
den çıkabileceği ve Haziran sonunda vaka sayısının 3.7 milyona 
kadar çıkması, hatta kontrol altına alınamamış olması da olası 
senaryolar arasında. Bu da sağlık sisteminin kitlenmesi, hasta-
ların tedavi olamaması, sürecin yönetilememesi ve salgının ne 
zaman sonlanabileceğinin belirli olmaması anlamına gelir. Böyle 
bir tabloyla karşı karşıya kalmamak için durumun ciddiyetini 
tam anlamıyla kavramamız ve T.C. Sağlık Bakanlığınca yapılan 
uyarıları dikkate almamız ve harfiyen uymamız çok önemli. Dile-
riz bu senaryoların hiç biri gerçekleşmez ve Türkiye çok daha az 
vaka ile Koronavirüs salgınını atlatır” dedi.
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Bakanlık 960 engelli personel alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için yeni açıklama geldi. Türkiye Engelliler Platformu tara-
fından yapılan açıklamada, 960 engelli personel alımı yapılacağına yer verildi.

TÜRKIYE Engelliler Platformu tarafından 
bir son dakika duyurusu yayımlandı. 

Yayımlanan duyuruda , Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca tarafından açıklanan 32 bin personel 
alımına değinildi ve bu atamalarda yapılacak 
engelli personel alımına yer verildi. 

Aktarılan bilgide , 32 bin personel alımın-

da 960 kişinin engelli vatandaşlar arasından 
alınacağı öğrenildi. Açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:

“Sağlık Bakanlığı, 32 bin personel alımı 
kapsamında 960 kişilik kadroyu engelli ataması 
bekleyen adaylara ayıracağı bilgisine ulaştık. 
Gözümüz kulağımız yapılacak resmi açıklamada!

Açıkalmanın devamında bir takipçiye cevap 
olarak “32 bin personel alımında Sağlık Bakan-
lığı engelli istihdam kotasını %4 olarak uygu-
lamaktadır. Buna istinaden Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız telekon-
ferans görüşmesinde bu bilgiye ulaştık. Resmi 
açıklamaların yapılmasını bekliyoruz” denildi.

Ağrılı 75 yaşındaki 
Aliye Buğur, yatağa 
bağımlı engelli kı-
zına 40 yıldır gece 
gündüz büyük 
özenle bakıyor.

Engelli kızına 
gözü gibi bakıyor

40 YILDIR

Ağrı'nın Kazım Karabekir 
Mahallesi'nde yaşayan ve 
biri vefat eden 9 çocuğu 

bulunan Aliye Buğur, hayatını 
doğuştan bedensel ve zihinsel 
engelli 40 yaşındaki kızı Filiz'e 
adadı.

Fedakar anne Buğur, zaman 
zaman gelinin de yardımıyla 
engelli kızının tüm ihtiyaçlarını, 
ilerleyen yaşına rağmen gece 
gündüz demeden karşılıyor.

Kızının başucundan ayrıl-
mayan ve sürekli ona sevdiği 
müzikleri açarak canın sıkıl-
mamasını sağlayan Buğur, 
kızının saçlarını okşayıp anne 
şefkatini bir an olsun eksik 
bırakmıyor.

“KIZIM BENIM CIĞERIM”

Anne Aliye Buğur, 40 yıldır 

engelli kızına baktığını söyledi.
Son nefesine kadar kızının 

yanında olacağını ifade eden 
Buğur, şöyle konuştu:

“Kızımın eli, ayağı tutmuyor. 
Ekmeği yumuşatıp, ağzına koyu-

yorum o şekilde bile zor yemek 
yiyor. Kızıma bakmak zor ama 
Allah’tan gelen her şey bana gü-
zeldir. Ben Allah’ımdan razıyım. 
Allah’ıma hamd ve senalar olsun. 
Kızım benim ciğerimdir, nasıl 

bakmayayım? 40 sene az bir 
süre değil.”

“KONUŞAMADIĞI IÇIN NEDEN 
AĞLADIĞINI BILEMIYORUZ”

Buğur, kızının geceleri sabaha 
kadar durmadan ağladığını 
belirterek, sürekli niye bu kadar 
huzursuz olduğuna anlam vere-
mediklerini dile getirdi.

Ağlama sesinin komşularına 
kadar gittiğini aktaran Buğur, 
“Konuşamadığı için neden ağ-
ladığını bilemiyoruz. Kızım konu-
şamıyor ama kulakları duyuyor. 
Gece gündüz telefon yanında 
bu şekilde müzik dinleyerek 
sakinleşebiliyor. Müzik dinleme-
den duramıyor, odasının lambası 
sabaha kadar açık duruyor. Al-
lah’ın verdiği dert güzeldir.” diye 
konuştu.

AILE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, “Cumhurbaş-
kanımızın tensipleriyle Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına (SYDV) her ay dü-
zenli olarak aktardığımız kaynak 
tutarını 135 milyon liradan 180 
milyon liraya çıkardık.” dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Ko-
vid-19) yayılımının engellenmesi 
için huzurevlerinden engelli 
bakım ve rehabilitasyon kuruluş-
larına, kadın konukevlerinden 
çocuk evlerine kadar tüm ku-
ruluşlarda sıkı önlemleri hayata 
geçiren Bakanlık, ihtiyaç sahibi 
vatandaşları salgının ekonomik 

etkilerine karşı korumak için de 
yeni kararları uygulamaya alıyor. 

Bu kapsamda, toplumun 
dezavantajlı kesimlerine yönelik 

sosyal hizmet çalışmalarını yü-
rüten Türkiye genelindeki 1003 
SYDV’ye Bakanlıkça aktarılan 
“periyodik pay” da önemli bir 

artışa gidildi.
Söz konusu maddi kaynağın 

artırılmasıyla, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ulaştırılan sosyal 
yardımlardan daha çok kişinin 
yararlanabilmesi hedefleniyor. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Sosyal yardımların 
dezavantajlı kesimlere ulaştı-
rılmasında il ve ilçelerimizde 
bulunan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarımız çok 
önemli bir görev icra ediyor. 
Cumhurbaşkanımızın tensiple-
riyle, SYDV’lere her ay düzenli 
olarak aktardığımız kaynak 

>> SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA AYLIK AKTARILAN KAYNAK 

180 milyon liraya çıkarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her 
ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık.” dedi.

tutarını 135 milyon liradan 180 
milyon liraya çıkardık.” bilgisini 
verdi. 

Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan 
SYDV’lere “periyodik pay” kap-
samında her ay düzenli olarak 
kaynak aktarımı yapıldığını dile 
getiren Selçuk, şunları kaydetti:

“Yapılan güncelleme ile bir-
likte SYDV’lerin periyodik payı 
artırıldı. Periyodik paylar hesap-
lanırken aralarında güncel nüfus, 
kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, 
aktif hane dosyası gibi 8 göster-
ge kullanılıyor ve böylelikle söz 
konusu payların dağıtımında 
objektif bir yöntem izleniyor. 

Kaynak aktarımında yaptığı-
mız yeni düzenleme ile SYDV’le-
rin hizmetlerinde çıkması 
muhtemel aksaklıkların önüne 
geçerek toplumun en dezavan-
tajlı kesiminde yer alan sosyal 
yardım yararlanıcılarının olası 
mağduriyetlerini engellemeyi 
amaçlıyoruz.” 

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açık-
ladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketi kapsamında düzenli 
sosyal yardımlardan faydalanan 
2 milyon haneye 1000’er lira 
nakdi destek sağlanacağını da 
bildirmişti. 

Destekten 3294 sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun kapsamındaki 
kriterleri karşılayan, halihazır-
da düzenli sosyal yardım alan 
ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşları yararlanacak. 
Destekten yararlanmak için 
herhangi bir başvuru yapılması-
na gerek olmayacak, ödemeler 
ay sonunda başlatılacak.

AILE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına 

bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün hazırladı-
ğı "Koronavirüse Karşı 65 Yaş ve 
Üzerindeki Kişilere Tavsiyeler" 
listesinde yaşlıların koronavi-
rüsten nasıl korunabilecekleri 
aktarılıyor. 

Toplam 19 maddeden oluşan 
listede, salgınla mücadelede 
kişisel temizliğin, hijyenin yanı 
sıra ev içerisinde sağlığın korun-
ması için hareket etmenin öne-
mi ve evden çıkmadan kamu 
hizmetlerine erişimin yolları 
hakkında bilgiler veriliyor.

"TELEVIZYON BAŞINDA UZUN 
SAATLER GEÇIRMEYINIZ"

Listede 65 yaş üstü vatandaş-
ların koronavirüsten korunmak 
için özen göstermesi gereken 
öneriler şu şekilde sıralanıyor:

1- Öksürürken ya da hapşı-
rırken ağzınızı ve burnunuzu 
tek kullanımlık mendille 
kapatınız. Mendil olmadığı 
durumlarda, dirseğinizin iç 
kısmını kullanınız.

2- Ellerinizi bol su ve sabun-
la en az 20 saniye boyunca, 
ovalayarak yıkayınız. Sabun 
ve su yoksa alkol içerikli el 
dezenfektanı ya da 70 derece 
veya üzerinde bir kolonya 
kullanınız.

3- Ellerinizle ağzınıza, 
burnunuza ve gözlerinize 
dokunmayınız.

4- Kişisel bakımınıza özellik-
le ağız ve el hijyeninize dikkat 
ediniz.

5- Yaşam alanlarınızı sık sık 
havalandırınız.

6- Televizyon başında 
hareketsiz olarak uzun saatler 
geçirmeyiniz.

7- Ev içinde hareketli 
olmaya gayret ediniz ve yeni 
hobiler ile uğraşınız.

8- Dışarıdaki işleriniz ve 
alışverişiniz için yakınlarınız-
dan destek alınız.

9- Sigara, alkol ve diğer 
tütün mamullerini tüketmeyi-
niz. Astım, KOAH gibi hasta-
lıklarınız varsa bu duruma 
özellikle dikkat ediniz.

10- Soğuk algınlığı belir-
tileri gösteriyorsanız Sağlık 
Bakanlığı ALO 184 hattını ara-
yarak durumunuzu anlatınız. 
Sağlık personeli, size yapma-

nız gerekenleri anlatacak, sizi 
ilgili birimlere yönlendirerek 
gereken tedbirlerin alınması-
nı sağlayacaktır.

11- Öksürük, ateş, nefes al-
mada zorluk gibi belirtileriniz 
varsa, cerrahi maske takarak 
en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurunuz.

12- Su kısıtlaması önerilen 
bir hastalığınız yoksa bol su 
içmeye özen gösteriniz.

13- Uyku düzeninize dikkat 
ediniz.

14- Olumlu duygu durumu-
nuzu muhafaza ediniz.

15- Zorunlu haller dışında 
ziyaretçi kabul etmeyiniz. 
Telefonla haberleşmeyi tercih 
ediniz.

16- Kamu hizmetlerine 
mümkün olduğunca e-devlet 
kapısı ve diğer Dijital Türkiye 
Platformları üzerinden, evden 
çıkmadan erişebileceğinizi 
unutmayınız.

17- Tüm emekliler, talep 
etmeleri halinde maaşların 
evde ödenmesi hizmetinden 
yararlanabilecek. Talebinizi 
e-devlet sistemi üzerinden 
"Adres ve Banka/PTT Deği-
şikliği" menüsünden anında 
yapabilirsiniz.

18- SGK tarafından, bu 
süreç zarfında raporlu ilaçlar 
için reçete zorunluluğunun 
kaldırıldığını unutmayınız.

19- Resmi makamların 
duyurularını takip ediniz ve 
sağlığınız için alınan tedbirle-
re titizlikle riayet ediniz.

TÜRKIYE'DE 65 YAŞ VE ÜZERI 
7,5 MILYON VATANDAŞ VAR

Türkiye İstatistik Kuru-
mu'nun (TÜİK) 18 Mart'ta 
açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılar 
2019" çalışmasının sonuçlarına 
göre, 2019'da nüfusun yüzde 
9.1'ini oluşturan 7milyon 550 
bin 727 kişi, 65 yaş ve üzerinde 
bulunuyor.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranı 2014'te yüzde 
8 iken geçen yıl yüzde 9,1'e 
yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019'da 
yüzde 44,2'sini erkekler, yüzde 
55,8'ini kadınlar oluşturdu.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı Türkiye genelindeki resmi 
ve özel huzurevlerinden de 27 
bin 329 yaşlı hizmet alıyor.

>> 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 

Koronavirüse karşı 
19 ‘altın’ öneri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş 
ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüsten ko-
runmaları için dikkat etmeleri gereken önlemlerin 
bulunduğu 19 maddelik öneri listesi hazırladı.

50 yıldır Darülaceze'ye emanetler

Kurulduğu 
günden bu 
yana on bin-
lerce insana 
yuva olan 
Darülaceze, 
bazı sakin-
lerine yarım 
asırdan faz-
ladır hizmet 
veriyor.

HER birinin ayrı hika-
yesi olan Darülaceze 

sakinlerinden, 52 sene ile 
en uzun süreli kalanı Suzan 
Aktaş, 2 yaşında kapının 
önüne bırakılan ve şu an 52 
yaşında olan en küçük yaşta 
Darülaceze’ye bırakılan sakin 
olan Ceyhan Esenyel ve yine 
50 sene ile kurumun en eski 
sakinlerinden 69 yaşındaki 
Sedat Çeldan yaşamlarını 
burada sürdürüyor.

Kimisi daha yürümeye baş-
lamadan kapının önüne bıra-
kılmış, kimisi engelli olduğu 
için terk edilmiş. Yarım asırdır 
Darülaceze’nin baktığı en 
uzun süreli kalan 3 sakininin 
hayat hikayelerini, Darülaceze 
çalışanları anlattı.

Darülaceze’ye en küçük yaş-
ta gelen isim 1970 doğumlu 
Ceyhan Esenyel. Henüz 2 ya-
şındayken kurumun kapısına 
bırakılan ve kurumun çocuk 
bölümünde büyüyen Esenyel, 

1972 yılından bugüne dek 
Darülaceze’de yaşıyor. Çocuk 
yaştan itibaren engelli olan 
Esenyel, akülü sandalye ile 
hareket edebiliyor.

Yatağa bağımlı erkeklerin 
kaldığı Daire 8’de yaşamını 
sürdüren Esenyel, koyu bir 
Fenerbahçe taraftarı. Fener-
bahçe’nin hiçbir maçını ka-
çırmayan Esenyel, akülü san-
dalyesini ve yattığı yatağın 
etrafını da forma ve takımının 
renkleriyle donatmış.

Engelli olduğu için akülü 
sandalye kullanan Esenyel, ya-
nından hiç ayırmadığı müzik 
kutusunu her sabah kalkınca 
boynuna takıp Darülaceze’nin 
bahçesinde geziniyor. Müziği 
sesli bir şekilde dinleyen 
Esenyel, genelde Ankara 
havası müziklerini açıp, etrafa 
neşe saçıyor. Spastik engelli 
olan Esenyel konuşamıyor, yü-
rüyemiyor olsa da yüzünden 
tebessümü eksik etmiyor.

2 yaşındayken Darülaceze’nin 
kapısına bırakıldı

Darülaceze'de en 
uzun süreli kalan 
Suzan Aktaş 52 yıldır 
burada yaşıyor
DARÜLACEZE'DE en uzun 
süre kalan kişi ise 1942 do-
ğumlu Suzan Aktaş. 1968 yı-
lından itibaren Darülaceze'de 
yaşayan Aktaş, birkaç kelime 
haricinde konuşamıyor. En 
büyük eğlencesi ise 2 oyuncak 
bebeği. Ayşegül ve Fatma adı-
nı verdiği oyuncak bebeklere 
isimleriyle hitap edip onlarla 
ilgilenen Aktaş, bebekleriyle 
gezip, onlarla beraber uyuyor.
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>> BUCA BELEDIYESI’NDEN TÜRKIYE’DE BIR ILK: 

Engelli tamir istasyonu  
Engelli dostu kent olmak için önemli adımlar atan Buca Belediyesi, ilçede akülü tekerlekli sandalye 
kullanan engelli yurttaşlara yönelik destek tamir hizmeti başlatarak, bu yönde uzman bir personeli 
de istihdam etti. "Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olacak 
proje hakkında konuşan Başkan Erhan Kılıç, engelsiz projelerin devam edeceğini vurguladı.

BUCA’DA ENGELLILER YOLDA KALMAYACAK:  “ASLA YOLDA KALMAYACAKSIN”

Engelsiz kent olma yolunda projeler 
üreten Buca Belediyesi, Türkiye’de bir 
ilke daha imza attı. Proje kapsamında, 

ilçedeki tekerlekli sandalye kullanan engelli-
ler için tamir istasyonu kuruldu. 

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü tarafından kurulan tamir atölyesi, 
akülü tekerlekli sandalye kullanan engellile-
rin olası arızalarına müdahale ederek yolda 
kalma engelini ortadan kaldıracak. 

ACIL YOL YARDIM HATTI 

"Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla 
gerçekleştirilen çalışma kapsamında akülü 
tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımın-
da yetkin bir personel, belediye bünyesinde 
görevlendirilerek atölyeye tüm tamir ekip-
manları tedarik edildi. Gün içerisinde akünün 
bitmesi, lastiğinin patlaması, kumanda 
arızası gibi çeşitli nedenlerle hiç beklenme-
dik zamanda yolda kalan engelli vatandaşlar, 

artık arıza anında merkezi 0 538 848 36 
87numaralı telefondan arayarak ücretsiz 
yardım talep edebilecek.

ANINDA YERINDE MÜDAHALE 

Hemşehrilerin talebi üzerine yetkili perso-
nel vatandaşların yolda kaldığı yere giderek 
müdahale edecek.  Söz konusu arızanın 
yerinde giderilememesi halinde ise belediye 
bünyesindeki engelli araçlarıyla tamir atölye-
sine götürülerek orada onarımı gerçekleştiri-
lecek. Böylelikle engelli vatandaşların yolda 
kalma engeli de tarihe karışacak.

YOLDA KALMAMAK IÇIN 
ÜCRETSIZ BAKIM VE TAMIR  

Öte yandan merkez, bir yandan yolda ka-
lan engellilere yardım ederken bir yandan da 
rutin bakım ve onarım işlemlerini de ücretsiz 
olarak gerçekleştirecek. Tekerlekli sandal-
yeliler, mesai saatleri içerisinde merkeze 

giderek bakımlarını yaptırıp olası bir arızanın 
da önüne geçebilecek. Engelliler yine arızalı 
parçalarını temin ettikten sonra değişimleri-
ni de merkezde ücretsiz olarak gerçekleştirip 
işçilik maliyetinden kurtulabilecek. 

ENGELLILERIN YOLUNDAKI TAŞI 
KALDIRIYORUZ 

Buca’nın tamamen engelsiz bir kent 
olması için çalışmalara devam edeceklerini 
ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan 
Kılıç, “İzmir’in en büyük ilçesinde yaşıyoruz. 
Böylesini büyük bir kenti yönetirken olmazsa 
olmazlarımızdan bir tanesi engelli hemşeh-
rilerimiz. Tüm çalışmalarımızı bu hassasiyetle 
yapıyoruz. Görev süremiz boyunca tüm en-
gelleri kaldırmak için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Artık Buca’da engelli yurttaşlarımız 
yolda kalmayacak. Engellilerimizin yolundaki 
taşları hep birlikte kaldırmaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRK müziğinin değerli mü-
zisyenlerinden Tarık Sezer, 

bir dünya okulu olan İhsan Doğra-
macı Vakfı Özel Bilkent Ortaokulu 
performans sanatları bölümünün 
topluma hizmet projesi kapsa-
mında düzenlediği Bilkent’in 
Sesleri adlı müzik yarışmasında 
jüri başkanlığı 
yaparak özel 
gereksinimli 
vatandaşları-
mıza  destek 
oldu.

Geçtiğimiz 
hafta kaybetti-
ğimiz şehitle-
rimiz için saygı 
duruşu ve 
İstiklal Marşı 
ile başlanan 
etkinlikte 
birbirinden 
değerli per-
formanslar 
sergilendi.

Bu sene 
üçüncüsü 
düzenlenen etkinlik kapsamında 
satışa sunulan biletler üzerinden 

toplanan gelirler ise Altı Nokta 
Körler Vakfı’na bağışlandı.

TARIK SEZER: ''HER ZAMAN 
YANLARINDAYIM.''

Projenin gönüllü olarak jüri 
başkanlığını üstlenen Tarık Sezer 

ise duygularını şu 
şekilde paylaştı; 
‘’Yaklaşık üç senedir 
bu projenin içinde 
yer alıyorum. Bunun-
la gurur duymakla 
birlikte ihtiyaç sahibi 
olan özel gereksinimli 
kardeşlerimize destek 
olabildiğim için çok 
mutluyum. Burada 
birbirinden değerli 
sesler ve performans-
lar izledik. Bilkentli 
minik kardeşlerimiz 
kendilerinden büyük 
işlere imza atıyor. 
Onlarla birlikte görme 
engelli kardeşlerimize 
destek olabildiysek ne 

mutlu bize. Her zaman yanların-
dayım.’’

Sezer’den anlamlı destek

Engelliler için 
özel ekip kuruldu

KARŞIYAKA Belediye-
si, dünyayı etkisi altına 

alan korona virüsü ile ilgili 
adeta alarma geçti. Bulaşıcı 
virüse karşı bir dizi önlem 
için belediye bürokratların-
dan oluşan Acil Koordinas-
yon Kurulu kuran Başkan 
Cemil Tugay, Karşıyakalılara 
zorunlu olmadıkça evlerin-
den çıkmamaları önerisinde 
bulundu.

ILAÇLAMALAR SÜRÜYOR

İlk olarak belediye 
çalışanlarını, iki grup 
halinde birer hafta idari 
izne çıkaran Dr. Cemil 
Tugay, belediye binasında 
ilaçlama yaptırdı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğiyle Mustafa Kemal 
Spor Salonu başta olmak 
üzere parklar ve halkın 
yoğun olarak kullandığı 
alanlarda ilaçlama iş-
lemlerinin sürdürüldüğü 
belirtildi. Çarşı ve ilçedeki 
çöp konteynerleri, temizlik 
işleri ekipleri tarafından yı-
kanarak dezenfekte edildi. 
Dezenfekte çalışmalarının 
İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi ile birlikte süreceği 
kaydedildi.

PSIKOLOJIK DESTEK 
VERILECEK

Öte yandan Başkan Tu-
gay önderliğinde her gün 
toplanan Acil Koordinas-
yon Kurulu, tedbir amaçlı 
önemli kararlar alıyor. Ku-
rul, belediye tarafından bir 
danışma hattı kurulmasına 
ve vatandaşlara psikolojik 
destek verilmesine karar 
verdi. Başkan Tugay bu 
konuda belediyede görevli 
psikologlar dışında Türkiye 
Psikiyatristler Derneği ile 
işbirliği yapmayı planla-
dıklarını söyledi. Sosyal 
medyadan yaptığımız 
bilgilendirmeler dışında 
büyükşehir belediyemizin 
desteğiyle ilaçlama işlem-
lerimiz de sürüyor. Özellik-
le evinden çıkamayan yaşlı 
ve engelli vatandaşlarımıza 
alışveriş desteği sağlamak 
üzere ekip kuruyoruz. 
Karşıyakalılardan tıp cami-
asının tavsiyelerini dikkate 
almalarını istiyoruz” diye 
konuştu.

Engelliye özel şefkat
Ülkemizde meydana gelen korona virüsü hastalığı 
sonrasında birçok kurum veya kuruluş çalışmala-
rına ara verirken Türk Kızılay İzmir Şubesi yardım 
faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi 
Başkanı Kerem Baykalmış, 

“Ülkemizde meydana gelen 
korona virüs salgını nedeniyle 
her gün vaka sayımız artıyor. 
Maalesef 4 vatandaşımız koro-
na virüsünden dolayı hayatını 
kaybetti. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, tedavi gören vatan-
daşlarımıza da şifa diliyoruz. 
Bizler Kızılay İzmir Şubesi olarak 
Sağlık Bakanlığı’mızın bizlere 
göndermiş olduğu 
tüm önlemleri 
alarak yardım 
çalışmaları-
mıza devam 
ediyoruz. Per-
sonelimiz bu 
konu hakkında 
titiz bir şekilde 
çalışmalarına 
devam ediyor. 
Her gün düzenli 
olarak İzmir’de gıda kartı 
dağıtımlarımızı gerçekleştiriyo-
ruz. Kaymakamlıklar  tarafından 
adresleri belirlenen ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın kapıla-
rını çalarak, hâl hatırlarını sorup 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
200 tl tutarındaki gıda kartımızı 
teslim ediyoruz.” dedi.  

BIZ IHTIYAÇ SAHIBININ 
AYAĞINA GIDIYORUZ

Açıklamalarına devam eden 
Baykalmış, ”Ben 1.5 yıldır Kızılay 
İzmir Şubesi Başkanlığı yapıyo-
rum. Bizler göreve gelmeden 
önce ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımız şubemize gelerek koli 
yardımı alıyorlardı. Bir süre bu 

durumu takip ettim. İhtiyaç sa-
hibi vatandaşlarımız ve özellikle 
büyüklerimiz evlerinden çıkarak 
şubemize kadar gelip ağır kolile-
ri taşıyarak evlerine götürüyor-
lardı. Bu kolilerin içinde bulunan 
malzemelerinin kendi gıda 
tüketimini karşılayacak besinle-
rin olup olmadığını bilemediği-
miz için yönetim kurulumuzla 
istişare ettikten sonra kartlı 
sisteme geçiş yaptık. Kendile-

rine gıda kartı verip, kendi 
istedikleri gıdaları 

tüketebilecekleri bir 
sistem hazırladık. 

Bu vesileyle artık 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşları-
mız şubemize 
koli yardımı 
almaya gelmi-

yor.  Bizler gidip 
kapılarını çalarak, 

halini hatırlarını sorup 
gıda kartlarımızı teslim 

ediyoruz. Bugün görüyorum ki 
iyi ki bu kararı almışız. Böyle bir 
hastalık durumunda milletten 
almış olduğumuz emanetleri 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla 
buluşturmanın gururu içerisin-
deyiz. Vatandaşlarımız hepimi-
zin sağlığı için gerekmedikçe 
evlerinden dışarı çıkmasınlar ve 
devletimizin, sağlık bakanlığı-
mızın uyarılarını dikkate alsınlar. 
Gıda kartı verdiğimiz belirli bir 
yaşın üzerindeki ya da engelli 
vatandaşlarımız talep etmeleri 
halinde dağıtımda olan perso-
nelimiz alış verişlerini yaparak 
kendilerine ulaştıracaklar” diye-
rek sözlerini sonlandırdı.

AILE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, “Evde Bakım 
Yardımı”ndan 
ve engelli 
aylıklarından 
yararlanan en-
gellilerin, rapor 
sürelerinin bit-
mesi durumu-
na hak kaybına 
uğramaması 
için, mevcut 
raporları Mayıs 
ayı sonuna 
kadar geçerli 
kabul edecekle-
rini duyurdu.

Selçuk, Türkiye’yi de etkile-
yen yeni corona virüsüne karşı 
alınacak tedbirler kapsamında, 
hem sağlık kuruluşlarını meşgul 
etmemek hem de vatandaşların 
mümkün olduğunca kalabalık 

ortamlardan uzak durmalarını 
sağlamak için önlemler aldıkla-
rını belirtti.

Bakan ayrıca, 
daha önce 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu tedbir-
leri kapsamında 
sağlık rapor-
larının SGK 
tarafından yapı-
lacak ikinci bir 
duyuruya kadar 
uzatıldığını ve 
bu raporlara 
istinaden veri-
len ilaç ve tıbbi 
malzemelerin 

reçete yazdırmadan alınabile-
ceğini hatırlattı.

Türkiye’de 521 bin kişi engelli 
Evde Bakım Yardımından, 720 
bin kişi de engelli aylığından 
faydalanıyor.

>> ENGELLI AYLIĞI ALANLARIN RAPORLARI 

Mayıs sonuna kadar 
geçerli olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, “Evde Bakım Yardımı”ndan ve 
engelli aylıklarından yararlanan engellilerin 
mevcut raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar 
geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

Kerem Baykalmış


