
Mayıs 2020
Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Yaşama sevinci 
olmaya devam
Gazeteniz Engellim Sesi, her ay olduğu gibi ihtiyaç sahibi 
engelli kardeşlerimizin umudu olmayı sürdürüyor. Satış gelirimiz 
ile bir çok engelli için yine sandalyeler alıp teslim ettik!

ENGELLIM Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dün-
yada 3 milyon kişide görülmesinin tüm dengeleri 
alt üst ettiğini söyleyerek bu dönemde engellilere 
ayrı bir önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Her ay olduğu gibi bir çok engelliye sandalye 
göndererek yaşam konforlarını artırmak için 
mücadele ettiklerini söyleyen Şensürek, “Salgına 
dönüşen hastalık yüzünden engelli kardeşlerimi-
ze ilgimizi artırmak zorundayız. Biz gazete olarak 

Işte geçen ay bize ulaşan bir kardeşimizin yattığı yerden 

sandalye sevinci.. Umarız bu mutluluk artarak büyür.

Muğla’da yaşayan be-
densel engelli Serkan 
Karakan (35) ve Gü-
len Yaman (32), Yata-
ğan Belediye Başkanı 
Mustafa Toksöz’ün 
kıydığı nikahla dünya 
evine girdi.

Aşk engel tanımadı

YENI tip koronavirüs salgını 
tedbirleri kapsamında sadece 
ebeveynlerin katıldığı nikah 
töreniyle evlenen çift, yasak-
ların kaldırılmasının ardından 
yapacakları düğünün hazırlık-
larına başladı. SAYFA 6’DA

IZMIR’DE yaşayan bedensel engelli Efkan Çınar 
ve görme engelli eşi, biriktirdiği 15 Temmuz 
şehit ve gazileri anısına basılan madeni 1 liraları 
“Milli Dayanışma Kampanyası”na bağışladı. 
Efkan Çınar, “Gücüm yettiğince ben de kam-
panyaya destek vermek istedim. Devletimiz bu 
virüsten kurtulacaktır. Hiçbir virüs devletimiz-
den büyük değildir” dedi. SAYFA 3’TE

Anlamlı bağış

Hayaliydi 
gerçek oldu
OMURILIK felci geçirdiği için 12 yıldır yatağa 
bağımlı halde yaşamak zorunda kalan 33 
yaşındaki Serdal Yaşar'ın oturduğu apartmana 
asansör yaptırıldı. SAYFA 2’DE

>> DMD’LILERDEN TÜRKIYE’YE 

‘Evde kal’ çağrısı
KORONAVIRÜS önlemleri kapsamında 
yapılan ‘evde kal’ çağrılarına bir yenisi 
de bir tür kas hastalığı olan Duchenne 
Musküler Distrofi (DMD) hastalarından 
geldi. Özellikle kronik hastaların 
sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını 

nedeniyle toplumsal bir seferberlik 
ilan edilmesini isteyen DMD hastaları, 
kendilerinin ömür boyu karantinada 
olduğunu belirterek, “Sizler de bizler gibi 
evde kalın” dedi. 
SAYFA 4’TE

SMA HASTASI ÇINAR, 

5,5 yıl 
sonra 

yeniden 
ayağa 
kalktı

IZMIR’DE yaşayan SMA 
(Spinal Muskuler Atrofi) 
Tip 2 hastası Çınar Vardar 
(7), kasları günden güne 
erirken, devletin verdiği ilaç 
sayesinde hareket kabi-
liyetinde büyük ilerleme 
kat etti. Evin içerisinde 
emekleyerek bir odadan 
diğerine geçen, 5,5 yıl sonra 
bir yerlerden destek alıp, 
ayağa kalkabilen Çınar, 
büyük mutluluk yaşıyor.
SAYFA 6’DA

Önlemler güncellendi
KOVID-19’la mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının öne-
rileri doğrultusunda huzurevleri, engelli bakım merkezleri, 
kadın konukevleri, çocuk evleri gibi tüm kuruluşlarda alınan 
önlemleri güncellendi. SAYFA 3’TE

>> ALTIN KIZLAR OLIMPIYATLARA 

Evlerinde 
hazırlanıyor

“ALTIN 
Kızlar” olarak 
tanınan 
Bağcılar 
Belediyesi 
engelli milli 
sporcuların-
dan Hamide 
Doğangün 
ve takı-
mın diğer 
oyuncuları, 
Kovid-19 
salgını nede-
niyle 2021’e 
ertelenen 
Tokyo Olim-
piyatları’na, 
tekerlekli 
sandal-
yelerinde 
evlerinde 
hazırlanıyor.
SAYFA 4’TE

MUĞLA'NIN Fethiye ilçe-
sinde yunus timinde görevli 
polis ekipleri, evinde ziyaret 
ettikleri engelli gence pastalı 

sürpriz yaptı. Murat ile bir süre 
sohbet eden polisler, polis 
şapkası ve yunus timi arması 
hediye etti. SAYFA 4’TE

>> SPASTIK ENGELLI GENCE 

Pastalı sürpriz yapıldı

>> DOWN SENDROMLU

“Komiser Şefik’e” 
özel izinle tıraş
MANISA’DA uzayan saçından rahatsız 
olan ve saçını kestirmek isteyen “Ko-
miser Şefik” lakaplı down sendromlu 
Şefik Aslan, gerekli izin ve tedbirler 
alınarak tıraş edildi. SAYFA 8’DE

Foça’da engelliler 
maske üretiyor
IZMIR’IN Foça ilçesinde gönüllü kadın-
lar ve engelliler koronavirüs salgınına 
rağmen çalışmak zorunda olan vatan-
daşlar için ücretsiz olarak cerrahi maske 
üretiyor. SAYFA 5’TE

>> ÖZEL EĞITIME 

Koronavirüs 
engeli çıktı!
ÜLKE genelinde, koronavirüse  karşı 
alınan önlemler kapsamında öğrencile-

rin birçoğu 
uzaktan 
eğitim 
programı-
na dahil 
edilirken, 
özel eğitim 
gerek-
sinimli 
çocukların 
bu haktan 
yararla-
namadığı 
belirtildi. 
Engelli 
çocukları 

olan aileler, eğitime ara verilmesi nede-
niyle çocukların gelişiminde gerileme 
yaşanmasından korkuyor. 
SAYFA 6’DA

>> GÖRME ENGELLIYE
Doğum gününde 
pastalı sürpriz
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında Kaymakamlık bünyesinde 
oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gru-
bu, nişanlısının isteği üzerine görme 
engelli Süleyman Özlü'ye doğum günü 
sürprizi yaptı. SAYFA 4’TE

ZIRVEYE GIDEN TÜM YOLLARI ANCAK ENGEL TANIMAYANLAR AŞALABILIR

elde ettiğimiz gelir ile bu kardeşlerimize 
sandalye almayı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi 
kardeşlerimiz bize ulaşıyor ve evlerine kadar 
gönderiyoruz. Bu zorlu dönemde evden 
çıkamayan engelli kardeşlerimizi düşünüp 
daha iyi empati kurabiliriz. Şüphesiz faydalı 
işlerde ve hayırda yarışmalıyız.” dedi.
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Sağlıkta Kovid-19 
engelleri ‘işaret 
dili’ ile aşılıyor
Salgın sebebiyle alınan ted-
birlerden en çok etkilenen 
kesimlerin başında gelen en-
gelliler için işaret diliyle uzak-
tan sağlık hizmeti başladı.

LOKMAN Hekim Sağlık 
Grubu, yeni tip koronavi-

rüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 
alınan tedbirlerden en çok 
etkilenen kesimlerin başında 
gelen engelliler için işaret diliyle 
uzaktan sağlık hizmeti veriyor.

Lokman Hekim Sağlık Grubu, 
işitme engelli hastalara, virüse 
karşı alınması gereken tedbir-
leri görüntülü olarak aktarıyor. 
Engelli vatandaşlar, görüntülü 
görüşmelerle hastaneden 
randevu alabildikleri gibi, 

doktorlarla işaret dili tercümanı 
aracılığıyla iletişim kurma imkanı 
da buluyor.

3 MILYONDAN FAZLA IŞIT-
ME ENGELLI VAR

Grup bünyesinde görevli 
tercüman Öznur Akto, sayıları 3 
milyonu aşan işitme engellilerin 
virüsün etkili olduğu bugünler-
de sorunlarına çare olmak için 
bu hizmeti vermeye başladıkla-
rını belirtti. 

Uygulamanın tüm Türkiye'ye 

örnek olmasını umduğunu 
söyleyen Akto, "İşitme engelli 
bireyler kendilerini ifade ede-
medikleri için doğru tedaviyi 
alamıyorlar. Böyle bir uygulama 
ile işitme engellilerinin psikoloji-
lerinin daha da rahatlayacağını, 
daha sakin olacaklarını düşünü-
yorum. Bu sayede kendilerine 
koronavirüsten korunmanın 
yollarını da işaret dili aracılığıyla 
detaylı olarak anlatma fırsatı 
buluyoruz." dedi.

İ srail Kanal 13 Televizyonu, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) hastalarının so-
lunum cihazına bağlanması gerektiği 

durumlarda kimlere öncelik verilece-
ğiyle ilgili Sağlık Bakanlığına ait belgeyi 
yayımladı.

Söz konusu belgede, kendi ihtiyaç-
larını tek başlarına gideremeyecek 
düzeyde bedensel ve zihinsel engel-
liler, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek 
hastaları ve sinir sisteminde bozukluk 
olanlar, psikolojik travma geçiren-

ler, tedavisi olmayan hastalığı veya 
bunamadan muzdarip olanlar, ölüm 
döşeğindekiler ile Kovid-19'dan kur-
tulma şansı yüzde 20'den az olanların 
solunum cihazından en son faydalan-
dırılacağı belirtildi.

Buna karşın, bu cihazlardan önce-
likli olarak faydalandırılacak kişiler, 
"enfekte olmadan önce hayati organ-
ları tam kapasite çalışanlar, engelli 
yüzdesi düşük olanlar, hafif hastalıkla-
rı veya sadece bir organında rahatsız-

lığı bulunanlar ve virüsten kurtulma 
olasılığı yüzde 80'den fazla olanlar" 
şeklinde sıralandı.

"SAĞLIK BAKANLIĞININ BELGESI 
ENGELLILERE YÖNELIK AYRIMCILIK 

IÇERIYOR"

Kanalın haberine göre, Adalet Bakan-
lığına bağlı Engelliler İçin Eşit Haklar 
Komisyonu, Sağlık Bakanlığının belgesi-
nin engellilere yönelik "ciddi ayrımcılık" 
içerdiğini ifade etti.

"Belgenin İsrail'i, engelli bireyler 
için eşitlik ilkesiyle alakalı her konuda 
gerilettiğine dikkati çeken" Komisyon, 
söz konusu belgenin, Birleşmiş Millet-
lerin (BM) 2006'da kabul ettiği Engel-
lilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'ye ve 
Engelli Bireyler İçin Eşitlik Kanunu'na 
aykırı olduğu kaydedildi.

ENGELLI DERNEKLERINDEN SAĞLIK 
BAKANLIĞINA TEPKI

İsrail'deki engelli dernekleri ise 

konuyla ilgili yaptıkları ortak yazılı 
açıklamada, Sağlık Bakanlığının 
kararında acilen değişiklik  
yapılmasını istedi.

Açıklamada, "Hükümet, devlet 
hazinesine para getirme kıstaslarını 
taşımayanları gözden çıkarıyor. Ha-
yatı boyunca İsrail'e hizmet etmiş ve 
engelli hale gelmiş kişilerin marjinal-
leştirilmesi ve ikinci derece vatandaş 
muamelesi görmesi mümkün değil." 
ifadesi kullanıldı.

>> ISRAIL'DE SAĞLIK BAKANLIĞININ 

Öncelikli Kovid-19 hastalarını 
içeren belgesi tartışılıyor
İsrail Sağlık Bakanlığının, Kovid-19'un yayılması durumunda "engelliler ile ağır kronik 
hastalığı bulunanların solunum cihazlarından en son faydalandırılacak kişiler olacağı" 
yönündeki kararlarını içeren belgesi ortaya çıkması tartışmalara yol açtı.

Özel çocuklara uzaktan 
eğitimle moral oluyorlar
Samsun'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından, 
üçüncü kademe özel eğitim öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor.

ÖĞRETMENLER, down 
sendromlu, otistik ve zihin-

sel engelli öğrencilerine online 
kitap okuyarak çeşitli yetenek, 
sosyal ve akademik beceri, 
gelişim ve evde yapılabilecekleri 
konusunda dersler anlatıyor.

Atakum Özel Eğitim Uygu-
lama Okulu Müdürü Mustafa 
Yiğit, AA muhabirine, korona-

virüs salgınından dolayı özel 
öğrencilerinden uzak kaldıkla-
rını söyledi.

Bu zorlu süreçte velilere ve 
öğrencilere destek ve moral 
olmayı amaçladıklarını belirten 
Yiğit, “Öğretmenlerimizle 
birlikte Samsun Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün başlatmış 
olduğu ‘Evimiz, okulumuz’ 

projesi kapsamında her gün 
öğrencilerimizin evine uzaktan 
misafir olup hem onlara moral 
hem de öğretmen arkadaş-
larımın yönlendirmeleriyle 
velilerimizin de destekleriyle 
öğrencilerimizin eğitimden 
uzak kalmamalarını, uzaklaş-
mamalarını sağlamaya çalışıyo-
ruz.” dedi.

Samsun’da 
Atakum Özel 
Eğitim Uygula-
ma Okulunda 
öğretmenler 
uzaktan eği-
timlere devam 
ediyor.

Serdal'ın asansör hayalini 
belediye gerçekleştirdi
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, omurilik felci geçirdiği için 12 yıldır 
yatağa bağımlı halde yaşamak zorunda kalan 33 yaşındaki Serdal Yaşar'ın 
oturduğu apartmana asansör yaptırdı.

ÜMRANIYE Belediyesi, üniver-
site yıllarında deniz kazası ge-

çirerek omurilik felci olan ve 12 yıldır 
yatağa bağımlı yaşayan 33 yaşındaki 
Serdal Yaşar'ın oturduğu apartmana 
asansör yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya 
göre, üniversitede okuduğu dönem-
de Kadıköy Caddebostan sahiline 
yüzmek için giden 21 yaşındaki 
Serdal Yaşar, denize balıklama daldığı 
esnada kafasını taşa çarparak omuri-
lik felci geçirdi.

İyi bir voleybol oyuncusu olan 
genç, başta üniversite olmak üzere 
birçok hayalini, bu yaşadığı talihsiz 
kazanın ardından ertelemek zorunda 
kaldı.

Serdal Yaşar, 2008 yılında yaşadığı 
kazadan bugüne 12 yıl boyunca 
yaşadığı üç katlı apartmanda asansör 
olmaması nedeniyle adeta eve mah-
kum oldu.

Yıllardır dört duvarın arasında ya-
şayan ve vakit buldukça şiir yazarak 
günlerini geçiren Serdal Yaşar'ın 
hayatı Ümraniye Belediye Başkanı 
İsmet Yıldırım'ın devreye girmesi ile 
değişti.

Başkan Yıldırım'a ulaşan genç, 
binada yaşadığı asansör sorununu 
dile getirerek yardım istedi. Bu istek 
üzerine harekete geçen Yıldırım ise 
kısa sürede üç katlı binaya asansör 
yaptırdı.

Bu asansörün yapılması ile birlikte 
büyük bir mutluluk yaşayan Serdal 

Yaşar, artık tekerlekli sandalyesiyle 
rahatlıkla sokağa çıkabiliyor.

"ONLARA MINNETTARIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Serdal Yaşar, 12 yıldır dört duvar 
arasında olduğunu ve bu durumun 
değişmesi için Ümraniye Belediye 
Başkanı İsmet Yıldırım ile görüşmeye 
karar verdiğini anlattı.

Yıldırım'ın kendisini kabul ettiğini, 
dinlediğini ve yardımcı olacağını 
söylediğini aktaran Yaşar, şunları 
kaydetti:

"Sonra arkadaşlar beni aradı, evime 
geldi, ziyaret etti. Apartmanı ölçtüler 
asansör için. Daha sonra başkanı-
mız geldi beni evimde ziyaret etti. 
Sağ olsunlar bir saate yakın birlikte 
sohbet ettik. Allah razı olsun bana 
asansörümü yapacağını söyledi ve 

yaptı. 12 yıl sonra bana yeni bir hayat 
verdiler sanki. Onlara minnettarım. 
Bana sanki dünyayı verdiler. Çok 
mutluyum. Bu süreç benim için çok 
zordu. Hastalandığımda hastaneye 
gidemiyordum. Hayattan tamamen 
kopmuş asosyal bir şekilde yaşıyor-
dum. Bu aynı zamanda psikolojim 
açısından da büyük sorunlar yarattı. 
Psikolojik tedavi gördüm. Ama bu 
sayede artık tüm bunlardan kurtula-
cağıma inanıyorum."

Anne Sulhiye Yaşar da duyguları-
nı "Benim oğlum 12 senedir böyle 
yatağa bağlı. Aşağı götüremiyorduk, 
yukarı çıkaramıyorduk. Kapı kom-
şumuzu çağırıyorduk. Hasta oldu-
ğunda kimin kapısına gideceğimize 
şaşırıyorduk. Utanıyorduk, bir kere 
değil, iki kere değil. Allah razı olsun 
başkandan."  sözleriyle dile getirdi.

Özel gereksinimli çocukların evdeki en büyük ihtiyacı oyun
ZIHINSEL Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı 
Aynur Dankaz ile Otizm Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Aydın Çayan, yeni tip koronavirüsle mücadele 
sürecinde özel gereksinimli çocukların evdeki eğitim ve 
gelişim sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

Zihinsel engelli iki evladı bulunan Dankaz, “Şu an 
zihinsel engelli çocukların aileleri olarak koronavirüs-
le birlikte aynı anda birçok zorlukla da yüzleşiyoruz. 
Çocukların enerjilerini evin içinde doğru kanalize etmek 

gerçekten çok zor. Gece uykusuzlukları, bağırmalar gibi 
birçok olumsuzlukla savaş veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu noktada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezle-
rinin özel gereksinimli çocuklar açısından öneminin bir 
kez daha anlaşıldığını vurgulayan Dankaz, “Zihinsel en-
gelli çocuklar için özel eğitim vazgeçilmez, yaşam boyu 
devam etmesi gereken bir husus. Bu da ancak yüz yüze 
eğitimle mümkün. Ekran üzerinden verilen eğitimlere 
adapte olabilmeleri mümkün değil.” diye konuştu.

>> GÖRME ENGELLI ŞEVVAL 

Zor günleri 
müzikle 
aydınlatıyor

PIYANO, gitar ve kanundaki yetene-
ğiyle "Yılın Müzik Sanatçısı" seçilen 

fakat Kovid-19 salgını sebebiyle ödülünü 
henüz alamayan 15 yaşındaki görme 
engelli Şevval Koç, 3 enstrümanla evden 
verdiği mini konserlerle akranlarına da 
umut aşılıyor.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf 
öğrencisi Şevval Koç, doğuştan görme 
engeliyle dünyaya geldi. Çevresini çok 
az görebilen Koç, ailesinin de desteğiyle 
sosyal hayatın içinde aktif bir çocuk olarak 
yetişti, hem spor hem de sanatta dikkat 
çekici başarılara imza attı. 

ÜÇ ENSTRÜMAN ÇALIYOR
Kanun, gitar ve piyanodaki yeteneğiyle 

güzel sanatlar lisesinde öğrenim gör-
me hakkını elde eden Koç, bu yıl 6. kez 
düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri’nde 
de “Yılın Müzik Sanatçısı” ödülüne layık 
görüldü.

Koç, 1 Mart’ta yapılması planlanan ödül 
töreninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle ertelenmesi sebebiyle 
henüz ödülünü alamadı. Evde kaldığı 
süreçte müziğe yoğunlaşan Koç, evinden 
verdiği mini konserlerle akranlarına hem 
umut hem de farkındalık aşılıyor.

Engellilerden 
“evde kal” 
çağrısı

ERZURUM’DA hayatlarının büyük 
bölümünü evde geçirmek zorunda 

olan engelliler, vatandaşların kendileriy-
le empati yapmasını ve yeni tip koro-
navirüs salgınına karşı evde kalmasını 
istedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve 
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 
bağlı koordinasyon merkezinde eğitim 
alan görme, işitme, bedensel ve zihinsel 
engelliler, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri 
kapsamında vatandaşların evde kalma-
sını sağlamak için video klip çalışması 
yaptı.

“KUR’ANI KALBIME, HAYATI EVIME 
SIĞDIRDIM”

Engelliler, “Sağlık çalışanlarımıza, 
askerimize güveniyorum, siz de bize 
güvenin. Evde hayat var, evde kal 
Türkiye”, “Kur’anı kalbime, hayatı evime 
sığdırdım. Ben evdeyim sen de evde kal 
Türkiye”, “Tedbir bizden takdir Allah’tan, 
evinde kal, önlemini al Türkiye”, “Sağlıklı 
kalmak için evde kal Türkiye” ve “Canım 
sıkılıyor diye dışarı çıkma, kendi meza-
rını kendin kazma, lütfen evde kal Tür-
kiye” mesajlarıyla vatandaşlara çağrıda 
bulundu.

Temel, her engel grubundan yaklaşık 
70 öğrencinin bulunduğu merkezde 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen’in talimatıyla yabancı 
dil, spor, mesleki ve sanatsal eğitimler 
verdiklerini anlattı.
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 
Şartlı Eğitim Yardımı, öksüz-ye-
tim yardımları, muhtaç asker 
aileleri ve çocuklarına yapılan 
yardımlarda da artış kararı 
alındığını anımsatarak, “Biz 43 
tematik programımızda gün-
cellemeler yaparak yardımcı 
olmaya devam edeceğiz. Ama 
biz dönemsel ihtiyaç sahibi tüm 
vatandaşımızın da faz 3’e baş-
vurmasını istiyoruz.” dedi.

30 Ağustos Mahal-
lesi'nde merkezde, 

yatılı olarak kalan engelli 
öğrenciler için düzenle-
nen kutlamada balkonlar 
bayrak, süs kağıtları ve 
balonlarla süslendi.

Görevliler ve öğret-
menleriyle balkonlara 
çıkan çocuklar okunan 
marşlara, şarkılara eşlik 
ederek bayram coşkusu 
yaşadı.

Merkezin sorumlu 
müdürü Hatice Ferhan 
Gülcü, yaptığı açıkla-

mada 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 100'üncü yılını 
özel çocuklarla birlikte 
kutlamanın heyecanını 
yaşadıklarını söyledi.

Gülcü, "23 Nisan 
gibi bir özel günü özel 
öğrencilerimizle birlikte 
kutlayalım istedik. Mer-
kezimizin balkonlarını 
hazırladığımız süsle-
melerle ve bayraklarla 
donattık." dedi.

Ağrı’da engelli 
öğrencilere 
devlet şefkati
AĞRI Valiliği "Vefa Sosyal Destek Grubu ", 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla 100 çocuğun doğum gününü 
kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan'da 
dünyaya gelen 100 öğrencinin belirlenmesi-
nin ardından öğretmenlerin de içerisinde bu-
lunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri 
çalışma yaptı.

Yaş pasta alarak evlere giden ekipler, 
aralarında engelli ve ikizlerin de bulunduğu 
öğrenciler için pasta kesti, doğum günlerini 
kutladı.

Doğubayazıt ilçesinde de öksüz ve yetim 
ailelerini ziyaret eden Kaymakamlık çalışan-
ları, 12 yaşındaki Aslı Ege'ye sürpriz yaparak 
hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

>> EVDEN ÇIKAN ENGELLI, 

Uyarılıp evine 
gönderildi 
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesinde sokağa 
çıkma yasağına rağmen dilenmek için evden 
çıktığı belirlenen bedensel engelli Erol Y. 
(40), polisler tarafından uyarılarak evine 
gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 
sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Bay-
ramyeri Meydanı'nda tekerlekli sandalyeyle 
gezen Erol Y.’yi görenler, polise haber verdi. 
İhbar üzerine polis ekipleri meydana gitti. Bel-
den aşağısı tutmayan Erol Y.’nin yanına giden 
polisi ekibi, neden dışarıya çıktığını sordu. Do-
kuz Kavaklar Mahallesi'nde oturan ve yaklaşık 
5 kilometre yol kat edip meydana gelen Erol 
Y. polislere, "Para yardımı toplamak için evden 
çıktım. Polisler de bana yardım ediyor. Evde 
canım sıkıldı. Biraz gezip, döneceğim" dedi.

Dilenmek için evden çıktığı belirlenen Erol 
Y., uyarılıp, evine gönderildi.

İ zmir'de yaşayan engelli 
çift, biriktirdikleri 15 
Temmuz şehit ve gazileri 

anısına basılan madeni 
paraları "Milli Dayanışma 
Kampanyası"na bağışladı.

Devletin verdiği engelli 
aylığıyla geçimini sağlayan 
43 yaşındaki bedensel en-
gelli Efkan Çınar ile görme 
engelli eşi Cezminur Çınar, 
15 Temmuz şehit ve gazi-
leri anısına basılan 1 liraları 
bir şehit ailesine sembolik 
olarak hediye etmek için 
biriktirmeye başladı.

Yaklaşık 300 lirayı 
biriktiren Çınar, bunun bir 
kısmını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde başlatılan 
"Milli Dayanışma Kampan-
yası"na bağışlamaya karar 
verdi.

Konak ilçesindeki Ziraat 
Bankası şubesine gelen 
Çınar, paraların bir bölü-
münü banka yetkililerine 
teslim etti.

"HER ZAMAN DEVLETIN 
YANINDAYIZ"

Çınar, kendisinin yü-

rüme, eşinin de görme 
engelinin bulunduğunu 
söyledi.

Geçimini engelli aylığı ve 
bakım parasıyla sağladı-
ğını aktaran Çınar, 7 ve 
9 yaşında 2 çocuğunun 
bulunduğunu aktardı. 

15 Temmuz'dan sonra 
özel olarak basılan 1 liraları 
bir şehit ailesine vermek 
için biriktirdiğini anlatan 
Çınar, şöyle konuştu:

"Madeni paralardan 
özel basım olanları 
biriktirdim. Şu an elimde 
yaklaşık 300 civarı bu pa-

ralardan var. Cumhurbaş-
kanımızın başlattığı Milli 
Dayanışma Kampanyası-
na bu paraları bağışlama-
ya karar verdim. Gücüm 
yettiğince ben de destek 
vermek istedim. Devleti-
miz bu virüsten kurtula-
caktır. Hiçbir virüs devle-
timizden büyük değildir. 
Bunun üstesinden Türk 
milleti olarak geleceğiz. 
Yeter ki buna inanalım. 
Gücüm yettiğince destek 
oldum çünkü biz olmasak 
da evlatlarımız büyür ama 
devlet olmazsa evlatları-
mız büyüyemez. Her za-
man devletimizin yanında 
olmamız lazım." 

Çınar, paralardan ya-
nında getirdiği 114 lirayı 
ilk olarak bağışladığını, 
önümüzdeki günlerde de 
kalanını hesaba yatıracağı-
nı sözlerine ekledi. 

>> ENGELLI ÇIFTTEN “MILLI DAYANIŞMA KAMPANYASI”NA 

Anlamlı bağış
İzmir’de yaşayan 
bedensel engelli 
Efkan Çınar ve 
görme engelli 
eşi, biriktirdiği 15 
Temmuz şehit ve 
gazileri anısına 
basılan madeni 
1 liraları “Milli 
Dayanışma Kam-
panyası”na bağış-
ladı. Efkan Çınar, 
“Gücüm yettiğin-
ce ben de kam-
panyaya destek 
vermek istedim. 
Devletimiz bu 
virüsten kurtula-
caktır. Hiçbir virüs 
devletimizden 
büyük değildir” 
dedi.

23 Nisanı özel öğrencileriyle 
birlikte kutladılar
Kütahya’da bir 
engelli bakım 
merkezi, 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle 
öğrencileri 
için kutlama 
programı 
düzenledi.

18-20 yaş arası gençlere 4 GB internet

Önce engellilere 
sonra herkese destek
Başkan Soyer’den gençlere bir hediye bir 
mesaj: “Evde kalın ama internetsiz kalmayın”
IZMIR Büyükşehir Belediyesi 
sokağa çıkma yasağı kapsamın-
daki 18-20 yaş arasındaki des-
teklenmesi gereken gençlere 
4 GB’lık internet paketi hediye 
edecek.

Koronavirüsle mücadele 
önlemleri kapsamında 20 yaş 
altındaki bireylerin sokağa 
çıkması bir süre önce İçişleri 
Bakanlığı tarafından yayınlanan 
genelgeyle yasaklanmıştı. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’den bu süreçte 
dış dünyayla ve arkadaşlarıyla 
genellikle internet üzerinden 
bağlantı kurabilen gençleri 
sevindirecek bir haber geldi. 
Büyükşehir Belediyesi destek-
lenmesi gereken 18-20 yaş 
arasındaki gençlere 4 GB’lık 
internet paketi hediye edecek.

Önümüzdeki günlerde 
başlayacak uygulamadan ya-
rarlanmak için aranan kriterler 
Bizİzmir platformuna ait web 
sitesi üzerinden hafta başında 
yayımlanacak ve başvurular da 
yine buradan alınacak.

“SIZE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ 
VEREMIYORUZ AMA…”

Tüm dünyayla birlikte ülke-
mizin de olağanüstü koşullar-
dan geçtiğini belirten İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, uygulamayla ilgili 
İzmirli gençlere seslenerek 

şunları söyledi: “Sokağa çık-
maları yasak olan gençlerimiz 
hemen hemen tüm iletişimle-
rini telefon ve internet hatları 
üzerinden gerçekleştiriyor. 
Yoğun kullanım nedeniyle kul-
landıkları internet paketlerine 
ait kotaların ay sonu gelmeden 
tükendiğinin ve özellikle dar 
gelirli aileler için ek paket alım-
larının maddi külfet oluşturdu-
ğunun farkındayım. Biliyorum 
sizlere verilebilecek en güzel 
hediye yeniden özgürce so-
kaklara çıkıp, arkadaşlarınızla 
buluşmanızı, dilediğinizce eğ-
lenmenizi sağlamak olacaktır. 
Ama şimdilik elimizden gelen 
bu kadar. Ekonomik koşulları 
kısıtlı gençlerimize vereceği-
miz aylık 4 GB internet paketi 
dilerim bu zor günlerde biraz 
olsun yüzünüzü güldürür.”

AYDA 250 DAKIKA KONUŞMA 
PAKETI

Bu arada İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 65 yaş üstü 
büyükler ve engellilere yöne-
lik ayda 250 dakika konuşma 
paketi hediyesi kampanyasında 
başvurular alındı. Kampanyaya 
65 üstü herkes değil, desteğe 
ihtiyacı olanlar dahil edildi. 
Önümüzdeki haftadan itibaren 
bu kapsama girenlerin telefon-
larına ayda 250 dakika konuş-
ma paketi yüklenecek.

MILLI Dayanışma Kampanyası'n-
daki bağışlar 1 milyar 823 milyon 
liraya ulaştı 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 
başlattığı "Milli Dayanışma 
Kampanyası"ndaki güncel bağış 
miktarına ilişkin şunları söyledi:

"Kam-
panyamız 
çok güzel 
ilerledi, 
milletimiz, 
'Bu çorbada 
tuzumuz 
olsun', 'Bizim 
de katkımız 
olsun' diye-
rek kampan-
yaya büyük 
bir teveccüh 
gösterdi-
ler. Şu an 
itibarıyla 1 milyar 823 milyon lira 
bağışımız hesapta. Cuma günü 
de ramazan ayına giriyoruz. 
Ramazan ayınının bereketiyle 
beraber ülkemizin, vatandaşları-
mızın rakamı kısa bir süre içinde 
2 milyar liranın üstüne taşıyaca-
ğına da inanıyoruz." 

Kamu, özel sektör ve bütün 
vatandaşların birlikte "Biz Bize 
Yeteriz" dediğini vurgulayan 
Selçuk, kampanyanın güzel bir 
dayanışma örneği olduğuna 

dikkati çekti. 
Bir başka soru üzerine Ko-

vid-19'la mücadele kapsamında, 
Sağlık Bakanlığının önerileri doğ-
rultusunda huzurevleri, engelli 
bakım merkezleri, kadın konu-
kevleri, çocuk evleri gibi tüm 
kuruluşlarda alınan önlemleri 
güncellediklerini söyleyen Sel-
çuk, tedbirleri çok sıkı bir şekilde 

uyguladık-
larının altını 
çizdi. 

Aile, 
Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanı Sel-
çuk, süreç 
içerisinde 
yeni proje-
ler, destek-
ler olup ol-
mayacağına 
yönelik soru 

üzerine, ihtiyaç hasıl oldukça 
yeni programlar oluşturulduğu-
nu kaydetti. 

"Kovid-19 salgını bittiğinde iş 
dünyası özelinde ne gibi projeler 
uygulanacak?" sorusuna karşılık 
da bütün dünyanın bu konuyu 
tartıştığına ve pandemi sonrası 
çalışma hayatına dair farklı bir 
sürecin yaşanacağına işaret eden 
Selçuk, Türkiye'yi daha hazırlıklı 
hale getirebilmek için bu konuda 
çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hastalığa karşı 
önlemler güncellendi
Kovid-19’la mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlı-
ğının önerileri doğrultusunda huzurevleri, engelli 
bakım merkezleri, kadın konukevleri, çocuk evleri 
gibi tüm kuruluşlarda alınan önlemleri güncellendi.
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Kaslardaki erime nedeniyle 
genellikle 15 yaşından sonra 
yürüme yetisini kaybeden 

DMD hastaları, koronavirüs nede-
niyle büyük risk altında oldukları-
nı söyledi. Solunum sorunlarıyla 
mücadele ederken hastalıklara 
yakalanmamak için evlerinden 
çıkamayan ve ömür boyu karan-
tinada yaşayan DMD'li çocuklar, 
Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı yaptı. 
"Hayat eve sığar. Sizler de bizler 
gibi evde kalın" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan DMD 
hastası 10 yaşındaki Muhammed 
Musab Tokmak'ın annesi Canan 
Tokmak her güne zorluklarla 
başladıklarını söyleyerek yıllardır 
benzer koşullarda yaşadıklarını 
söyledi. DMD hastası olarak 
doğan çocukların belli bir yaştan 
sonra zorunlu olarak evde 
kalma sürecine girdiğini ifade 
eden anne Tokmak, koronavirüs 
nedeniyle evden çıkamadığı için 
can sıkıntısını bahane edenlere 
seslendi. Tokmak, "Bizim çocuk-
larımız erişim engeli nedeniyle 
evden dışarı çıkamıyor. Can 
sıkıntısı bahanesiyle konulmuş 
kuralları çiğnemeyelim. Hem 

bizlerin sağlığı hem kendi sağlı-
ğınızı riske atmamak için sizler de 
evlerinizden çıkmayın" dedi.

Muhammed'e 5 aylıkken 
teşhis konulduğunu dile getiren 
Tokmak, haftanın 3 günü fizik 
tedaviye gitmeleri gerekirken 
evde egzersiz yaparak karantina-
ya uyduklarını ifade etti. Çocuk-
ları risk grubunda olduğu için 
anne ve babalar olarak da özenli 
davrandıklarını kaydeden Canan 
Tokmak, şöyle konuştu:

"Solunum kasları zayıflayan ço-
cuklarımız nefes almakta zorluk 
yaşarlar. Çoğu zaman solunum 
cihazı desteğiyle hayata tutu-
nurlar. Özellikle kronik hastalar, 
engelliler, yaşlılar ve çocukların 
sağlığını tehlikeye atmamaları 
için halkımıza evde kal çağrısı 
yapıyoruz. Hem kendi sağlığımız-
dan hem de başkalarının sağlı-

ğından sorumluyuz. O yüzden 
üzerimize düşen görev neyse 
yapmak zorundayız. Toplumsal 
bir seferberlik edilmişçesine 
hareket edelim. Sizler de bizler 
gibi evde kalın."

Aydın'ın Didim ilçesinde 
yaşayan Soner Yılmaz (22) ise 
koronavirüs salgınının özellikle 
kronik hastaların sağlığını tehdit 
ettiğine dikkat çekerek şunları 
söyledi:

"DMD kas hastaları da çok 
büyük risk altında, çünkü ciddi 
solunum sorunuyla mücadele 
ediyoruz. Sizler için birkaç ay 
olan ama DMD'liler için hayatın 
tümünü kapsayan karantinadaki 
hayatlara farkındalık oluşturmak 
için sizleri destek alkışına davet 
ediyoruz. Alkışlarınız DMD'lilere 
ve engellilere farkındalık için 
olsun. Evde kal Türkiye."

>> DMD’LILERDEN TÜRKIYE’YE 

‘Evde kal’ cağrısı
Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan ‘evde kal’ çağrılarına bir yenisi de bir 
tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarından geldi. 
Özellikle kronik hastaların sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle 
toplumsal bir seferberlik ilan edilmesini isteyen DMD hastaları, kendilerinin ömür 
boyu karantinada olduğunu belirterek, “Sizler de bizler gibi evde kalın” dedi.

'SIZLER IÇIN BIRKAÇ AY, BIZE HAYATIN TÜMÜ'
Izmir'de yaşayan DMD hastası Kadircan Coşkun (19) da 
karantinanın onlar için bir yaşam biçimi olduğunu belirterek 
"Yaşam biçimimiz zaten karantinada olan biz DMD hastaları 
ve engelliler için evde kalın. Saat 21.00'deki alkışlarınız bizlere 
destek ve farkındalık olsun" dedi.

>> ENGELLILER IÇIN 
Ücretsiz SIM 
kart teslimatı 

VODAFONE, herhangi bir se-
beple SIM kartını kaybeden ya 

da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü 
ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına 
bakılmaksızın herhangi bir kronik 
rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan 
sağlık personeli, askeri personel ve 
engelli bireyler için ücretsiz SIM kart 
teslimatı yapacak.

Vodafone’dan yapılan açıklamaya 
göre, belirtilen kriterlere uyan faturalı 
ve faturasız bireysel Vodafone müşte-
rilerinin SIM kart değişiklik taleplerini 
Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri-
ne iletmeleri yeterli olacak.

Yeni SIM kart, müşterinin belirttiği 
adrese kargoyla ücretsiz teslim edi-
liyor. Vodafone, bugüne kadar 100’ü 
aşkın müşterisine ücretsiz SIM kart 
teslimatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle olağanüstü bir dönem-
den geçildiğine dikkati çekti.

Aksoy, Kovid-19 ile mücadelede 
herkese önemli görevler düştü-
ğünü belirterek, "Toplum olarak 
birlik ve beraberlik ruhuyla hareket 
etmemiz gereken bir dönemdeyiz. 
Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve 
bunun için gece gündüz çalışıyoruz. 
Vodafone olarak, bu zor günlerde 
de müşterilerimizin yanındayız. 
Herhangi bir sebeple SIM kartını 
kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, 
yaş sınırına bakılmaksızın herhangi 
bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı 
çıkamayan sağlık personeli, askeri 
personel ve engelli bireyler için 
ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyoruz. 
Kovid-19 ile mücadeleyi hep birlikte 
ve en az hasarla atlatacağımıza 
inanıyoruz." değerlendirmesinde 
bulundu.

TÜRKIYE’NIN önde 
gelen sosyal girişim 

şirketlerinden Air Clinic açıkla-
masına göre, şirket, 2020’nin 
ilk iki ayında İstanbul Havali-
manı’nda 125 bin, toplamda 
ise 155 bin hasta ve engelli 
yolcuya hizmet etti.

VIP TAŞIMACILIK IÇIN 
TALEPLER GELIYOR

Air Clinic Genel Müdürü 
Özlem Bozkır, bugüne kadar 
önemli çalışmalara imza 
attıklarını belirterek, "Başta 
İstanbul ve Sabiha Gökçen 
olmak üzere, Ankara-Esenbo-
ğa, İzmir- Adnan Menderes, 
Antalya, Adana, Bodrum ve 
Dalaman havalimanlarında 
hizmet sağlıyoruz. Yaklaşık 
1.000 çalışanımız ile 2020 
yılının ilk iki ayında toplam 
155 bin kişiye hizmet verdik." 
bilgilerini verdi.

Bozkır, kurum olarak sadece 

Türk Hava Yolları (THY) yolcu-
sunu taşımadıklarını, THY ile 
beraber 300’e yakın yabancı 
hava yolunun yolcularını da 
taşıdıklarını kaydetti.

Bozkır, şu ifadeleri kullandı:
"200-250 hava yoluna da 

ilave hizmet veriyoruz. Bunlar 
her gün aktif uçuşu olan hava 
yolları da değil. Bu hizmeti 
verdiğimiz bilindik hava yolu 
şirketleri arasında bizden VIP 
hizmet vermemizi isteyenler 
de var. Bunlara sözleşmeli 
olduğumuz şirket aracılığıyla 
hizmet verdiğimizden hemen 
dönüş yapamıyoruz.

Yani bizim anlaşmalı oldu-
ğumuz kurum tarafından bu 
talebin gelmesi gerekir. Eğer 
sözleşmemizin olduğu şirketle 
anlaşabilirlerse biz bu hizmeti 
karşılayabiliriz. Yani biz aslında 
8 havalimanının VIP yolcu ta-
şıma işini yapabiliriz. Bu bizim 
için hedef niteliğindedir." 

Yolculara internette bilet 
alırken kendilerine bu hiz-
meti isteyip istemediklerinin 
sorulduğunu belirten Özlem 
Bozkır, "Yolcunun talebi var 
ise kontuarda bu soruluyor. 
Ya da havalimanı dışında TO-
TEM’ler var oradan da talep 
edebiliyor. Yolcuyu kontuar-
dan aldıktan sonra işi sadece 
uçağa götürmek değil, o 
yolcu aktarmalı da olabilir. 
Vize pasaport işlemleriyle 
ya da bekleme saati uzunsa 
yemek yiyeceği alana getirip 
götürmekle, lavabo ihtiya-
cı varsa lavaboya götürüp 
kapıda beklemeyi de bizim 
personelimiz takip ediyor. 
İlave şeyler normalde so-
rumluluğumuzda değil ama 
verdiğimiz hizmete sosyal 
sorumluluk olarak baktığımız 
için ekstra hizmet de vermek 
durumunda kalıyoruz." bilgi-
lerini verdi.

Air Clinic 2 ayda 155 bin hasta 
ve engelli yolcuya hizmet verdi
 Türkiye’de başta İstanbul ve Sabiha Gökçen olmak üzere, Anka-
ra-Esenboğa, İzmir- Adnan Menderes, Antalya, Adana, Bodrum ve 
Dalaman havalimanlarında yaşlı ve engelli vatandaşları ağırlayan Air 
Clinic, yılın ilk 2 ayında 155 binden fazla yolcuya hizmet verdi.

BAĞCILAR Bele-
diyesinden yapılan 

açıklamaya göre, katıldıkları 
turnuvalardan birçok altın 
madalyayla 
döndükleri için 
"Altın Kızlar" 
lakabını alan 
Bağcılar Bele-
diyesi Beden-
sel Engelliler 
Atletizm Takımı 
kadın sporcu-
ları koronovirüs 
tedbirleri kapsa-
mında antren-
manlarına evde 
devam ediyor. 

Başarılarıyla 
Tokyo Olimpi-
yatları'na katılma 
hakkı kazanan ve 
bir ay öncesine 
kadar haftanın 6 
günü antrenman 
yapan sporculardan Doğan-
gün, evde kaldığı günleri 
değerlendirerek, antrenör 
Ömer Cantay'ın koordine-
sinde 2021'ye ertelenen 
olimpiyatlara hazırlanıyor.

Antrenör Cantay, her gün 
görüntülü görüşme yap-

tığı Hamide 
Doğangün'ü 
yönlendirerek, 
antrenmanlara 
devam etmesi-
ni sağlıyor. 

Açıklamada 
görüşlerine yer 
verilen Doğan-
gün, korona-
virüs salgını 
nedeniyle spor 

salonlarının kapandığını 
anımsatarak, "Bu durum 
bizim spor yapmamıza engel 
olmadı. Aynı ekip uzaktan 
da olsa ortak bir çalışmayla 
olimpiyatlara evimizden ha-
zırlanıyoruz. Çalışmalarımızı 
aralıksız devam ettiriyoruz." 

ifadelerini kullandı.

EVLERINI SPOR SALONUNA 
ÇEVIRDILER

Altın Kızlar grubunun diğer 
sporcularından Nurşah Usta 
ve Zeynep Acet de evlerini 
spor salonuna dönüştürdü. 
Milli sporcular gün boyu 
antrenman yaparak formları-
nı korumaya çalışıyor ve yeni-
den madalyalar kazanmanın 
hayalini kuruyor.

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı da salgına 
rağmen evde boş oturma-
yıp spor yapan, ter döken 
sporcuları tebrik ederek, 
katılacakları şampiyonalarda 
başarılar diledi.

>> “ALTIN KIZLAR” TOKYO OLIMPIYATLARI’NA 

Evlerinde hazırlanıyor
“Altın Kızlar” olarak tanınan Bağcılar Belediyesi engelli milli 
sporcularından Hamide Doğangün ve takımın diğer oyuncu-
ları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021’e ertelenen Tokyo Olim-
piyatları’na, tekerlekli sandalyelerinde evlerinde hazırlanıyor.

MUĞLA'NIN Fethiye 
ilçesinde yunus timinde 

görevli polis ekipleri, evinde 
ziyaret ettikleri engelli gence 
pastalı sürpriz yaptı 

Patlangıç Mahallesi'nde 
yaşayan Nevzat Biber, yoldan 
geçen yunus ekiplerine 21 
yaşındaki spastik engelli oğlu 
Murat'ın polisleri çok sevdiğini 

ve dışarıya çıkamadığı için çok 
üzüldüğünü söyledi.

Murat'ın pasta sevdiğini 
öğrenen yunus ekipleri, aldıkları 
pastayla engelli gence sürpriz 
yaptı. Murat ile bir süre sohbet 
eden polisler, ona dezenfekte 
işlemlerinin ardından verilmek 
üzere polis şapkası ve yunus 
timi arması hediye etti.

Nevzat Biber, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, oğlunun 
yasak nedeniyle dışarıya çıka-
mayınca sıkıldığını söyledi.

Oğlunun isteğini yerine 
getiren polislere teşekkür eden 
Biber, "Allah devletimizden de 
polislerimizden de razı olsun. 
Bu zor günlerde bizi kırmadılar." 
dedi.

>> MUĞLA’DA POLIS EKIPLERINDEN 

Spastik engelli gence pastalı sürpriz

>> "VEFA" EKIBINDEN 

Görme engelli vatandaşa 
doğum günü sürprizi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık 
bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gru-
bu, nişanlısının isteği üzerine görme engelli Sü-
leyman Özlü'ye doğum günü sürprizi yaptı.

FETHIYE Kaymakamlığını 
arayan görme engelli Zey-

nep Yiğit, Yanıklar Mahallesi’nde 
oturan kendisi gibi görme engelli 
nişanlısı Süleyman Özlü’nün do-
ğum gününü kutlayabilmek için 
yardım istedi.

Bu isteği yerine getiren Kay-
makam Muzaffer Şahiner, Vefa 
Sosyal Destek Grubu ekipleriyle 
Özlü’nün evine doğum günü 
pastası ve çiçek gönderdi. Sevinç 

yaşayan Özlü, nişanlısı Zeynep 
Yiğit’le birlikte pastanın üstünde-
ki mumları üfledi.

Zeynep Yiğit, talebinin karşılan-
masından dolayı mutlu olduğunu 
dile getirdi. 

Kutlamanın sürpriz olduğunu 
belirten Süleyman Özlü ise “Zey-
nep, ‘özel bir işim var’ dedi. Ben 
de ne diye sormadım. Güzel bir 
sürpriz oldu. Herkese çok teşek-
kür ederim.” ifadesini kullandı.
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Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi 
üyesi engelliler, Beşkapılar El 
Sanatları ile Bağarası Kadınca Ka-

rarınca gruplarının üyeleri ile Yenifoça 
ve Ilıpınar mahallelerinden gönüllüle-
rin aralarında bulunduğu toplam 20 
kadın, özellikle her gün işe gitmek zo-
runda olan vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak için cerrahi maske üretiyor. 
Malzemesinden dikimine bağış ve 
gönüllülük esasıyla üretilen maskeler 
ihtiyacı olan vatandaşlar, pazarcılar 

ve çalışanlarının kullanması için Foça 
Belediyesi'ne teslim ediliyor.

'OTURUP BEKLEMEKTENSE EVLER-
DE MASKE ÜRETİYORUZ'

Daha önce başka faaliyetler için bir 
araya gelen ve yüz yüze olmasa da 
iletişim araçları yoluyla hala görüşen 
arkadaşlar olarak çok sıkıntılı bir zaman 
diliminden geçerken evlerde oturup 
beklemektense ne yapabiliriz diye dü-

şündüklerini belirten Mukaddes Yarba, 
maske üretme fikrinin de böyle doğdu-
ğunu söyledi.  Yarba, "Çok sıkıntılı bir 
zamandan geçiyoruz. Maske ihtiyacı 
çok fazla. Zaman zaman paramız olsa 
bile satın alamıyoruz.  Foçalı kadınlar 
olarak bir araya geldik. Daha önce daha 
pratik olabileceğini düşünerek bir atöl-
ye kurup, burada yapmayı planlamıştık. 
Ancak herkesi bir araya getirmenin bu 
dönemde sakıncalı olacağını düşü-
nerek evlerde çalışmayı kararlaştırdık. 

Şimdi arkadaşlarımız evlerinde hijyen 
ortamını sağladıkları bir bölümde 
maskeleri dikiyor.  Zaman zaman 
engelsiz kafede birkaç arkadaş buluşup 
malzeme dağıtıyoruz ya da evlerden 
gelen maskeleri paketliyoruz.  Bağışçı 
vatandaşlar ve Foça Belediyesi'nce 
temin edilen malzemelerle arkadaşları-
mızın emeklerini ve yüreklerini koyarak 
ürettiği maskeleri pazarcıların, ihtiyacı 
olan vatandaşların ve belediye çalışan-
larının kullanımı için dağıtıyoruz" dedi.

TAMİRDEN, faturaya kadar 
çok sayıda konuda yaşlılara 

yardımcı olmaya çalıştıklarını 
vurgulayan bisikletli ekipten Mus-
tafa Karakuş, "Biz günlük hayatta 
ulaşımımızı bisikletle sağlıyoruz. 
Sosyal medya üzerinden koronavi-
rüs nedeniyle karantinaya alınan 
65 yaş ve üzeri vatandaşların 
ihtiyaçlarını bisikletle karşılaya-
bileceğimizi duyurduk. İnsanların 
da ihtiyacı olduğunu gördük. 50 
kişilik gönüllü ekibimiz var. Bir 
koordinasyon kurduk ve valilikten 
izin aldık. İhtiyacı olan 65 yaş ve 
üzerindeki vatandaşlarımız çağrı 
merkezimizi arayarak ulaşıyor. Bu 
çağrılar gönüllü arkadaşlarımıza 
yönlendiriliyor. Alışverişlerini 
yapıyoruz, faturalarını yatırıyoruz, 
tamir edilmesi gereken bir eşyası 
varsa tamir edilmesini sağlıyo-
ruz. Bisikletli ekibimiz tüm hijyen 
kurallarına uyarak yaşlılarımızın 
ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

'FİKRİMİZİ PROJELENDİRDİK'

Bu süreçte insanların 
birbirlerine destek ol-
maya ihtiyacı olduğu-
nu belirten Bisikletliler 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Çelikörs, bu projeyi di-
ğer şehirlerin de örnek 
alabileceğini söyledi. 
Çelikörs, "Şehir dışında 
yaşayan annem vardı. 
Oradaki genç arkadaş-
lar annemi sahiplene-
rek ihtiyaçlarını karşılı-
yor. İzmir'de de neden olmasın diye 

düşündük. Bizim geleneklerimiz 
buna oldukça uygun. Bu fikrimizi 
projelendirdik. İklim değişikliğinin 
etkilerini daha yakından hisse-
diyoruz. Bu açıdan bakıldığında 
bu hizmeti bisikletlerle vermemiz 
çok daha anlam kazanıyor. Ayrıca 
birbirimize destek vermeye ve iyilik 
yapmaya çok ihtiyacımız olan gün-
lerdeyiz. İyilik hem yapılana hem 
yapana pozitif değer katıyor. Bu 
hareketin diğer şehirlerde de örnek 
alacağını düşünüyorum. Sadece 
koronavirüs sürecinde değil daha 
sonrasında da toplumsal bir destek 
projesi olarak devam edeceğini 
umuyoruz" diye konuştu.

'TELEFONUN DİĞER UCUNDAYIZ'

Projenin manevi olarak kendisi 
için çok büyük anlam ifade ettiğini 
dile getiren Gül Pürçek, desteği ih-
tiyacı olanlara yardım sağlamanın 
kendisini mutlu ettiğini söyledi. 
Pürçek, şunları söyledi:

"50 gönüllü arkadaşımızla baş-
lattığımız bir proje. 
65 yaşın üstünde 
desteğe ihtiyacı 
olan aynı zamanda 
engelli ve yardı-
ma ihtiyacı olan 
kişiler için bizler 
şu anda telefonun 
diğer ucundayız. Bu 
projede işin manevi 
kısmı benim için çok 
değerliydi. Herke-
sin kendini yalnız 
hissettiği bir sürecin 
içindeyiz. Özellikle 

evinde yalnız yaşayanlar ve yar-

dıma ihtiyacı olanlar var. Onlara 
destek olabildiğim için daha çok 
işe yaradığımı ve mutlu olduğumu 
hissediyorum. Onların yalnızlığını 
paylaşma hissi beni 
bir nebze de olsa 
rahatlatıyor."

'UYGULAMADAN ÇOK 
MEMNUNUM'

Alsancak Mahalle-
si'nde oturan Şevket 
Eğribozlu (75), 'BİSİ 
Destek' ekibini ara-
yıp, ihtiyaçları bulun-
duğunu bildirerek, 
yardım istedi. Tele-
fonun diğer ucunda 
bulunan gönüllüler-
den Mustafa Karakuş 
telefondan kendisine ulaşan Eğri-
bozlu'nun siparişlerini not alarak 

en yakın bölgedeki bisikletli ekibe 
bildirdi. Siparişleri alan gönüllüler 
evine götürüp, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına uyarak teslim 

etti. Kendisi için alış-
veriş yapan gönüllü 
ekibe teşekkür eden 
Eğribozlu, "65 yaş 
üstü olduğum için 
evden çıkamıyorum. 
Ayrıca tek yaşıyo-
rum. Bu nedenle 
telefonla arayarak 
yardım istedim. 
Onlar da çok kısa 
sürede gelip, market-
te alışverişi yaptılar 
ve bana getirdiler. 
Bu uygulamadan çok 
memnunum. Bisik-

letli ekibe teşekkür ederim" diye 
konuştu.

>> SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA 

Kızılay'dan 
gıda desteği
İZMİR'DE, koronavirüs önlemleri kapsamın-
da sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve 
üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar baş-
ta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere, Kızılay 
ekipleri erzak desteğinde bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle risk gru-
bunda olan 65 yaş üstü ve üzerindekiler 
ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa 
çıkması, İçişleri Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan genelgeyle yasaklandı. Alışveriş, 
temizlik ve sağlık kontrolleri gibi ihtiyaçları 
devletin ilgili kurumları ile yardımsever 
gençler tarafından karşılananlara destek 
sürüyor. Türk Kızılayı İzmir Şubesi, başta bu 
risk grubundaki kişiler olmak üzere ihtiyaç 
sahibi herkese gıda yardımı yapıyor. İçinde 
kavurma, nohut, mercimek, pirinç, makarna, 
çiçek yağı, salça, zeytin, un ve çorbanın yer 
aldığı erzak kolisi dağıtılıyor.

Ekiplerin çalışmasını sahada koordine 
eden Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem 
Fahri Baykalmış, "Bütün dünyayı etkileyen 
koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. 
İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar 
doğrultusunda Türk Kızılayı, İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız'ın koordinasyonunda, kay-
makamlarımızın sevk ve idaresinde 'vefa 
destek' gruplarına destek vermekte. Türk 
Kızılayı kuruluş amacıyla 150 yıldır ihtiyaç 
sahibi insanların ihtiyaçlarını görmek için 
sahada. Aynı zamanda biz de bu vefa grubu 
içerisinde, 
ihtiyaç sahibi 
insanların 
gıda gerek-
sinimlerini 
karşılamak 
üzere Türkiye 
genelindeki 
400 şube, 
9 bin 500 
gönüllü, 
profesyonel 
ekip ve çalı-
şanlarımızla 
sahalardayız. 
Elimizden geldiğince milletimizin emaneti 
yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere yardımları 
ulaştırıyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü insanlarımız 
ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları-
mız da yardımlarımızdan faydalanıyor" dedi.

KARANTİNADAKİLERE YEMEK HİZMETİ

Yurt dışında ve içinde önemli çalışmalar 
yaptıklarını da belirten Baykalmış, "Genel 
merkezimizin şu an planlanmasını yaptığı, 
bize peyderpey ulaştırmaya başladığı 150 
bin aileye gıda ve erzak kolisi çalışması var. 
Salgın hastalık nedeniyle piyasada hijyen 
maddesi bulamayan vatandaşlarımıza, 
bu ürünleri sağlamak adına 10 bin hijyen 
kitiyle ilgili çalışmalarımız var. Umre ve hac 
grupları ile yurt dışından gelen öğrencilerin 
ya da ülkeye gelen iş insanlarının 14 günlük 
karantinaya alınması uygulaması var. Sayı 
20 bine ulaştı. Türk Kızılayı da karantina 
altındaki bu vatandaşlarımızın gıda gerek-
sinimlerini karşılıyor. Bugüne kadar 700 
bin öğün yemek hizmetimiz oldu. Aynı 
zamanda sağlık personelimize 11 bin 500 ve 
vatandaşlarımıza ise 75 bin adet hijyen seti 
Türkiye genelinde dağıtıldı" diye konuştu.

Zihinsel engelli oğlu Batuhan Sezgin (37) 
ile yaşayan Seval Taşkın (65), "Gelirim yok. 
Yaşım nedeniyle de dışarı çıkamıyorum. Sağ 
olsunlar. Kızılay madde ve manevi tüm yar-
dımlarda bulundu. Bizi yalnız bırakmadılar, 
yanımda oldular. Çok mutluyum" dedi.

3 çocuğuyla yaşayan ihtiyaç sahibi Azize 
Kip (36) ise "1 yıldır bana destek oluyorlar. 3 
çocuklu bir aileyim. Desteğini esirgemediler. 
Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

İZMİR Otobüs Terminali'nde, 
şehirler arası otobüs yolculuk-
larının seyahat izin kurullarının 
onayına bağlanmasının ardın-
dan izin almak için metrelerce 
kuyruk oluşturan vatandaşlar, 
hem fırsatçılara hem de otobüs 
bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınına karşı 
alınan önlemler kapsamında 
şehirler arası yolculukların 
valilikler bünyesinde oluştu-
rulan seyahat izin kurullarının 
onayına bağlandı. Şehir dışına 
gitmek isteyenler ise İzmir 
Otobüs Terminali'nde hizmet 

vermeye başlayan Seyahat 
İzin Kurulu'na başvurup, izin 
belgesi alabilmek için uzun 
kuyruklar oluşturdu. Sıra bek-
leyen vatandaşlardan bazıları 
maske ve eldivenlerle koronavi-
rüse karşı önlem alırken, birçok 
vatandaşın sosyal mesafe 
kuralına uymadıkları gözlendi. 
Şehir değiştirmek için sıra bek-
leyen vatandaşlardan bazıları, 
fırsatçıların olduğunu söyledi. 
Sırada bekleyen vatandaşların 
yanına gelen bazı fırsatçıların 
özel arabasıyla götürebileceği-
ni söylediğini iddia eden Ufuk 

Aykut (30), "Eşimle birlikte bir 
günlüğüne kardeşimin yanı-
na İzmir'e gelmiştim ancak 
Ankara'ya geri dönemiyorum. 
Dünden beri sıradayım ancak 
hala izin belgesi alamadım. 
Sırada beklerken bazı fırsatçılar 
gelip özel araçlarıyla 300 ila 500 
TL arasında götürebilecekle-
rini söylüyorlar. Tanımadığım 
etmediğim insan. Yetkililerin 
buraya ve bu duruma el atması 
gerekiyor. Çünkü iş izin belgesi 
aldıktan sonra da bitmiyor. 
Otobüs bileti de bulunmuyor" 
diye konuştu.

Foça’da engelliler 
maske üretiyor
İzmir’in Foça ilçesinde gönüllü kadınlar ve engelliler koronavirüs salgı-
nına rağmen çalışmak zorunda olan vatandaşlar için ücretsiz olarak cer-
rahi maske üretiyor. Hafta da 2 bin adet üretilen maskeler için malzeme-
ler de bazı gönüllü vatandaşlar ve belediye tarafından temin ediliyor.

Bisiklet tutkunları iyilik taşıyor
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların 
ihtiyaçlarını, gönüllülerden oluşan 50 kişilik bisikletli ekip karşılıyor. Vatandaşlardan Şevket Eğribozlu 
(75), "İstediklerimi telefonla ilettim. Onlar da çok kısa sürede siparişlerimi alıp getirdiler" dedi. 

Koronavirüs salgını 
nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile 
kronik rahatsızları bulunan-
lara sokağa çıkma yasağı 
getirildi. Yasağın ardından 
bu kişilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması için bisiklet 
tutkunları bir araya gelerek, 
‘BİSİ Destek’ hizmetini 
oluşturdu. Bisikletliler 
Kooperatifi’nin (BİSİKOOP) 
yürüttüğü ‘Cities on Bike’ 
projesi kapsamında Bisikletli 
Ulaşımı Geliştirme Platformu 
(BUGEP) ve Bisikletli Ulaşım 
Derneği’nin (BİSUDER) 
yaptığı ortak çalışma ile 
‘Bisi Destek’ hizmeti 65 yaş 
üstü vatandaşların hayatını 
kolaylaştırıyor.

>> ENGELLİ OLAN MURAT GEZER:

Ankara’ya geri dönemiyorum

'İZMİR'DE MAHSUR 
KALDIM'

Bilet fiyatlarının kendi-
lerini zorladığını belirten 
Engin Çolak (30), "Otobüs 
firmalarının mesafeli kol-
tuk uygulaması sebebiyle 
bilet fiyatları oldukça 
yüksek. Çalıştığım şan-
tiyede işlerin durması 
sebebiyle memleketim 
Kırşehir'e dönmem 
gerekiyor. Ancak direkt 
giden bir otobüs yok. 
Mecburen önce Anka-
ra'ya gitmek zorundayım 
ve 300 liraya bilet aldım. 
Terminalde de uzun kuy-
ruklar oluşuyor. Özellikle 
kalacak yeri olmayanlar 

için çok zor bir durum. Eğer bi-
let bulamamış olsaydık sokakta 
sabahlamak zorunda kalacak-
tık. Samsun'a gitmek zorunda 
olan bir arkadaşım 500 liradan 
bilet aldı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle 
İzmir'de mahsur kaldığını 
söyleyen İsmail Göktaş (44), 
"Bitlis'e gitmek için üç saattir 
izin kuyruğunda bekliyorum. 
Biletimi de izin belgesi aldıktan 
sonra alacağım. Ancak bilet 
fiyatlarının yüksek olduğu söy-
leniyor. Normalde geçen hafta 
dönecektim ama uçağım iptal 
olduğu için İzmir'de mahsur 
kaldım. Çocuklarımın yanına 
gitmek zorundayım" dedi.

Engelli olan Murat 
Gezer (53) ise yetkili-
lerden yardım isteye-
rek şunları söyledi:

"Cezaevindeki oğ-
lumu ziyarete gelmiş-
tim ama Ankara'ya 
geri dönemiyorum. 
Çünkü bilet fiyatları 
oldukça yüksek. Ter-
minalde bu fiyatları 
karşılayamayacak 
durumda olan birçok 
insan var. Ben nor-
malde trenle seyahat 
ediyordum. Seferlerin 
iptal olması sebebiyle 
mecburen otobüsle 
gideceğim. Yetkililer, 
bizlere yardım etsin."

250 aileye gıda 
kolisi yardımı
MUĞLA İHH İnsani Yardım Derneği, 250 
aileye gıda yardımı, 29 aileye 17 bin lira nak-
di yardım yaptı.  Ekipler, 65 yaş ve üstü ile 
kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra engelli, 
şehit, gazi, öksüz, yetim, muhtaç asker ço-
cuğu ve tüm dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına 
yetişmek için çaba gösteriyor.

Muğla İHH Şube Başkanı İsmail Çiftlikli, 
Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsa-
mında vakıf olarak ihtiyaç sahibi ailelere 
gıda kolisi yardımı yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye 
genelinde İHH olarak başlatılan "Şimdi Da-
yanışma Vakti" kampanyası kapsamında yar-
dım çalışması yürüttüklerini belirten Çiftlikli, 
Muğla İHH olarak vefa sosyal destek grubu 
ile 250 aileye gıda kolisi, 29 aileye ise 17 bin 
lira nakdi yardım ulaştırıldığını ifade etti.



SMA HASTASI ÇINAR, 

5,5 yıl 
sonra 

yeniden 
ayağa 
kalktı

İzmir’de yaşayan SMA (Spinal Muskuler Atro- fi) 
Tip 2 hastası Çınar Vardar (7), kasları günden 
güne erirken, devletin verdiği ilaç sayesin-
de hareket kabiliyetinde büyük ilerleme 
kat etti. Evin içerisinde emekleyerek bir 
odadan diğerine geçen, 5,5 yıl sonra 
bir yerlerden destek alıp, ayağa kalka- bi-
len Çınar, büyük mutluluk yaşıyor.

İZMİR'İN Buca ilçesinde 
yaşayan güvenlik görev-

lisi Yasin Vardar (40) ve ev kadı-
nı Gülgün Vardar (39) çiftinin 
ilk çocukları Buse Vardar'ın 
(10) ardından dünyaya gelen 
oğulları SMA Tip 2 hastası 
Çınar, 1 yıl önce ilk dozunu 
almaya başladığı Spinraza 
ilacı sayesinde hastalığın hızı 
yavaşladıı. Sağlıklı biçimde 
dünyaya gelen Çınar'ın 15 
aylık olana kadar emekleye-
mediğini anlatan baba Yasin 
Vardar, yürümesinde gecikme 
yaşanmasıyla sorunu araştır-
maya başladıklarını söyledi. 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
yapılan genetik testler ile 
Çınar'a 17 aylıkken SMA Tip 2 
tanısı konulduğunu belirten 
Vardar, "İlk kızımız sağlıklıydı 
ve 1 yaşında yürüdü. Çınar ise 
daha önce ayaklarını yere tam 
basan ve sıralayan bir çocuktu, 
15 aylıkken ayaklarının üze-
rine basamamaya başladı. 1 
yaşındayken ayakta durabilen 

çocuğun hareketleri zamanla 
geriliyordu" dedi. SMA Tip 2 
tanısı aldıktan sonra ailece 
büyük üzüntü yaşadıklarını 
ifade eden Yasin Vardar, hızla 
yayılabilen bu hastalığın 1 yıl 
önce kullanmaya başladıkları 
ilaç sayesinde gerilediğini 
vurguladı. Devlet tarafından 
uygulanan sağlık uygulama 
tebliğine göre ilk 4 dozun 
tamamlandığını dile getiren 
Vardar, şöyle konuştu:

"Bu yaşıma geldim ilk kez 
bu hastalığı duydum. Teşhis 
konulduğunda internet-
ten araştırıp büyük üzüntü 
yaşadık. Fizik tedavi dışında 
bir tedavisi yoktu. Dünya 
başımıza yıkıldı. Ama çocukla-
rımızın bize ihtiyacı var sağlam 
durmamız lazım. Eşimi de 
bu yönde telkin ettim. Şu an 
uygulanan tedavinin kesin te-
davi olmadığını biliyoruz. Ama 
ilk dozu almadan önce bir 
puanlama yapıldı. 18 puanla 
başladık şu an ise 29 puan-
dayız. Puan arttıkça ilacın iyi 

geldiğini anlıyoruz. 5'inci doz 
öncesi ilk aldığı puanın 3 puan 
üstünü alırsa tedaviye devam 
edileceği söylendi. 5'inci doz 
haziran ayında verilecek."

'DEVAM DOZLARINI ÖMÜR 
BOYU ALACAK'

Normal bir hamilelik süreci 
yaşadığını ve sezaryen do-
ğumla dünyaya gelen Çınar'ın 
6 aylıkken emeklemeye, 9 
aylıkken ayakta sıralamaya 
başladığını anlatan anne 
Gülgün Vardar, "Emeklemek 
istediğinde çenesinin üzerine 
düşüyordu. Kolları güçsüzdü, 
gövdesi gevşekti. Ağır bir şey 
kaldıramadığı için plastik ve 
hafif bardaklar kullanıyorduk. 
Teşhis konulduğunda bu has-
talığı çok fazla bilmiyorduk. 
Daha sonra özel eğitime, bir 
dal merkezinde fizik tedaviye 
ve havuz desteğine başla-
dık" diye konuştu. Teşhisin 
ardından ilk 1 yıl enfeksiyon 
nedeniyle sürekli hastanede 
kaldıklarını söyleyen Vardar, 
ilaçla birlikte oğlunda belirgin 
bir iyileşmenin gözlendiğini 
ifade ederek şunları anlattı:

"Çınar artık emekleyerek bir 
odadan diğer odaya gidebili-
yor. Vücut gevşekliği çok daha 
iyi. Artık plastik bardakta su 
vermiyorum. Çünkü cam bar-
dağı kendisi kaldırıyor. Kendi-
ne güveni yerine geldi. Bu yıl 
bağışıklığı daha da iyi. Bu kışı 
hiç doktora gitmeden evde 
atlattık. Bundan sonra devam 
dozlarını ömür boyu alması 
gerekiyor. 5'inci dozu alırız 
ama ya sonrası? Ömür boyu 
bu endişeyi yaşayacağız. Bu yıl 
manuel arabaya geçtik ve bu 
sayede daha özgür oldu. Her 
yere kendisi gidip gelebiliyor. 
Sürekli yürümek istiyor. Yaşıt-
larıyla olduğu zaman bunu 
daha çok istiyor. Üst gövdesi 
çok iyi, ayakları güçsüz. Bu 
ilaca ihtiyacımız var. "

'BEN DE YÜRÜMEK İSTİYORUM, KOŞMAK İSTİYORUM'
Bu yıl sağlıklı çocuklar ile anaokuluna başlayan Çınar'ın ablası 
Buse Vardar, kardeşiyle çok iyi anlaştığını söyleyerek, oyun 
oynadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi. Çınar'ı 
zaman zaman okula götürdüğünü belirten ablası "Okula gider-
ken çok neşeli. Kardeşim için ilacının verilmesini istiyorum. Çün-
kü hastalığın ilerlemesini engelliyor. Onunla dışarıda yürüyerek, 
koşarak oynamayı hayal ediyorum" diye konuştu. Haftada 3 
gün fizik tedaviye giden Çınar ise şunları söyledi:

"Okuldaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Bahçede tekerlek-
li sandalyem var. Sürmeme yardım ediyorlar. Ama ben de 
yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Arkadaşlarımla koşma 
oyunu oynamak istiyorum. Bisiklete binmek istiyorum."
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Merkezefendi'de bulu-
nan Engelsiz Yaşam 
Merkezi, koronavirüs 

salgını nedeniyle kapandı. 
Merkezde eğitim gören 

bedensel ve zihinsel engelliler 
de 'evde kal' çağrısına uyarak, 

zamanlarını evlerinde geçir-
meye başladı. Engelli bireyler, 
salgına karşı dışarı çıkılmama-
sını ve evde kalınmasını isteye-
rek, cep telefonlarının kame-
ralarıyla görüntü çekip, 'evde 
kal' çağrısı yaptı. Videolarda 

işitme engelliler, işaret diliyle 
'evde kal' mesajı verirken, down 
sendromlular da bateri ve saz 
çalarak, destek verdi. 

Yaşlılar ve bedensel engelliler, 
ellerinde 'evde kal' yazılı döviz-
leri tutarak, çağrıda bulundu. 

>> ENGELLİLERDEN 

Evde kal mesajı
Denizli’de, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören bedensel ve zihinsel 
engelliler, evde çektikleri videolarla koronavirüse karşı ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

KORONAVİRÜS salgını ne-
deniyle eğitime 30 Nisan'a 

kadar ara verilmesi, engelli ço-
cuklara sahip aileleri tedirgin etti. 
Örgün eğitime gidemeyen ve re-
habilitasyon merkezlerinde özel 
eğitim alması gereken bireylerin 
uzaktan eğitime dahil olmadığını 
dile getiren Narlıdere Zihinsel 
Engelliler Derneği Başkanı Besim 
Toker, eğitime yaklaşık 45 günlük 
ara verilmesinin özel çocukların 
gelişimini olumsuz etkileyeceğini 
savundu. Özel eğitimin kesintisiz 
olması gerektiğine dikkat çeken 
Toker, engelli bireyler için de onli-
ne eğitim verilmesini istedi. Özel 
gereksinimli çocukların ihmal 
edilmemesi gerektiğini dile ge-
tiren Toker, "Özel eğitimde yazın 
bile tatil yoktur. Çünkü özel eği-
tim kesintisizdir. Ama bu süreçte 
yaklaşık 45 gün çocuklarımız 
eğitimden mahrum kalacak. Milli 
Eğitim Bakanlığı örgün eğitim 
kurumlarında normal gelişim 
gösteren bireyler için uzaktan 
eğitim programı hazırladı. Özel 
gereksinimli çocuklarımız için 
herhangi bir düzenleme yok. Biz 
de beklenti içerisindeyiz" dedi. 
Özel eğitim alan çocukların gün-
delik yaşamlarında bir değişiklik 
yaşandığına dikkat çeken Toker, 
bu durumun bazı davranış de-
ğişikliklerine de yol açtığını dile 
getirdi. Toker, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın çoğunun 
eğitim, diyet ve spor program-
ları var. Bunlar sekteye uğradı. 
Aile içerisinde çatışmalar hatta 
komşularla sorun yaşayanlar var. 
Ülke genelinde 400 bine yakın 
çocuk özel eğitim desteği alıyor. 
Bu çocuklar maalesef eğitim-
den mahrum. Aileler çaresiz, 
kurumlar sıkıntılı. Özel eğitim 
kurumlarında 35 bine yakın 
çalışan var. Biz ailelerle sürekli 
iletişim halindeyiz, onlara destek 
vermeye çalışıyoruz. Duyarlı veli-
lerle iş birliği yapıldığında fayda 
sağlanır. Bu da belli bir zaman 
idare eder. Aileler bu süreçte 
kurumla iletişim halinde olsun. 
Özel eğitim desteğini online 
da olsa sürdürsünler. Uzman-
lar evleri ziyaret edebilir. Milli 
Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 
konuya duyarlılık göstereceğine 
inanıyoruz. Bakanlık bünyesinde 
bir kurul oluşturup özel eğitim 
gereksinimi duyan çocuklarla 
ilgili bir düzenleme yapsınlar. 
Bunun beklentisi içindeyiz."

Fizik tedavi desteği alan 
öğrencilerin de eğitimden uzak 

kaldığını anlatan Besim Toker, 
"Onların çalışacakları aletler ve 
özel eğitim materyalleri kurum-
larda bulunuyor ve onları eve ta-
şıma olanağı 
yok. Fizyotera-
pistler şimdilik 
evde yapıla-
bilecek basit 
bazı egzersiz-
ler öneriyor" 
dedi. Özel 
eğitimdeki ke-
sintinin acilen 
giderilmesini 
isteyen Toker, 
anne babası 
çalışan özel 
çocukların ve-
lilerinden en 
az birinin de 
izinli sayılması 
gerektiğini 
savundu.

TELEVİZYONDAN EĞİTİM 
İSTEDİ

Narlıdere'de yaşayan Bülent ve 
Sevim Karadavut çiftinin 13 ya-
şındaki kızları, doğuştan serepral 
palsi hastası Sude Naz Karadavut 
da koronavirüs önlemleri kapsa-
mında eğitime ara verdi. Kardeşi 
Yiğit Ali ile birlikte tüm vaktini 
evde geçiren Sude Naz'ın yoğun 
fizik tedaviye ihtiyaç duyduğunu 
anlatan anne Sevim Karadavut, 
rehabilitasyon merkezinin kapalı 

olması nedeniyle bu desteği 
alamadıklarını kaydetti. Aynı 
zamanda 6'ncı sınıf öğrencisi 
olan kızlarının gerilemesinden 

korktuklarını 
anlatan Kara-
davut, "Evde 
bakım çok 
zor, yetişemi-
yorum. Bazı 
etkinlikler için 
alet gerekiyor. 
Evdeki çatal, 
kaşık, oklava 
ile etkinlik ya-
pıyoruz. 'Evde 
kal' sürecine 
biz de uymaya 
çalışıyoruz. 
Ama nereye 
kadar? Bu 
durum hem 
sosyallik 
açısından 

dezavantajlı hem de özel eğitimi 
geri kalıyor. Öğretmenler daha 
güzel ilgileniyordu. Benim bir 
tane daha çocuğum var. İkisiyle 
birlikte ilgilenmek çok zor" dedi. 
Sude Naz'ın haftanın 5 günü 
okula gittiğini, haftada 8 saat 
ise özel eğitim aldığını anlatan 
Karadavut, "Okuldan çıkınca 
konuşma terapisi ve fizik tedavisi 
alıyordu. Hepsi yarım kaldı. Nor-
mal çocuklar için televizyonlarda 
eğitim var. Ama bizim için yok" 
diye konuştu.

>> ÖZEL EĞİTİME 

Koronavirüs engeli
Ülke genelinde, koronavirüse  karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilerin bir-
çoğu uzaktan eğitim programına dahil edilirken, özel eğitim gereksinimli çocukla-
rın bu haktan yararlanamadığı belirtildi. Engelli çocukları olan aileler, eğitime ara 
verilmesi nedeniyle çocukların gelişiminde gerileme yaşanmasından korkuyor.

'Okuldan uzaklaşıyorlar'
ZİHİNSEL engelli 35 yaşındaki Tuna Coşkun'un annesi 
emekli fen bilgisi öğretmeni Ayşe Çoşkun da şunları söyledi:

"Oğlum haftanın her günü özel eğitime gidiyordu. Diğer okul-
lar televizyondan yayın yapıyor. Bizim çocuklarımız ne olacak? 
Engelli çocuklarımız için de bir kanalda eğlenceli dersler yapı-
labilir. Okuldan da uzaklaştı. Şimdi gitmek istemeyecek. Korona 
belasından ne zaman kurtulacağız diye düşünüp düşünüp 
depresyona girmek istemiyoruz."

Evde sıkılmadığını anlatan Tuna Coşkun ise ağabeyinin ona 
piyano getirdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

YATAĞAN 
Devlet Has-

tanesi'nde banko 
görevlisi olarak 
çalışan ve 11 yıl 
önce geçirdiği 
bir motosiklet 
kazasında omurili-
ği zedelendiği için 
tekerlekli sandal-
yeye mahkum 
kalan Serkan 
Karakan, Atatürk 
Kültür Evi'nde 
düzenlenen nikah 
töreniyle Gülen 
Yaman ile dünya 
evine girdi. Çiftin 

nikahını AK Partili 
Yatağan Belediye 
Başkanı Mustafa 
Toksöz kıydı. Yeni 
tip koronavirüs 
salgını tedbirleri 
kapsamında sade-
ce ebeveynlerin 
katıldığı nikah 
töreniyle evlenen 
çift, yasakların 
kaldırılmasının 
ardından yapa-
cakları düğünün 
hazırlıklarına 
başladı. Toksöz, 
çiçeği burnunda 
çifte mutluluklar 

diledi.
Engelli Kara-

kan da nikahın 
ardından yaptığı 
açıklamada, her 
zaman hayata 
pozitif baktığını 
ve sevdiği kadınla 
dünya evine girdi-
ği için çok mutlu 
olduğunu söyledi. 
Gülen Karakan ise, 
eşini hiçbir zaman 
engelli olarak 
görmediğini be-
lirti, birlikte bütün 
engelleri aştıkları-
nı söyledi.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Serkan Karakan 
(35) ve Gülen Yaman (32), Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’ün 
kıydığı nikahla dünya evine girdi.

Aşk engel tanımadı
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İZMİR Büyükşehir 
Belediyesi, koronavi-

rüs salgını nedeniyle sos-
yal yardımlarını artırarak 
sürdürüyor. İhtiyaç sahibi 
ailelere nakdi yardımın 
yanı sıra gıda paketi, çorba 
ve ekmek dağıtımını 
sürdüren, talep edenlerin 
market alışverişini yapan 
Büyükşehir, şimdi de 
iletişim desteğini hayata 
geçiriyor.

"Siz evde ama iletişimde 
kalın" diyerek yeni bir des-
tek paketi daha açıklayan 
İzmir Büyükşehir Belediye-
si, 65 yaş ve üstü yurttaşlar, 
kronik hastalığı olanlar ve 
hareket engelli yurttaşlara 
bir ay boyunca kullana-
bilecekleri 250 dakikalık 
konuşma paketi verecek.

Konuşma paketi başvu-
ruları www.bizizmir.com/
bizvariz adresinden alına-

cak. Yurttaşlar,  "Dakika Al-
mak İstiyorum" butonuna 
tıklayıp, durumunu belirtir 
belgeler ile başvurularını 
yapılabilecek. İnternet 
üzerinden başvuru 
yapamayan yurttaşlar ise 
İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Hemşehri İletişim 
Merkezi'nin (HİM) 444 40 
35 numaralı telefonunu 
arayarak konuşma paketi 
talebini iletecek. 

i zmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlü-
ğü saatli randevu sistemine geçti. Abone işlemleri 
için şubelere gitmeden önce internetten ya da 185 

Çağrı Merkezi’nden randevu alınması gerekiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlü-

ğü, koronavirüs salgınının yayılma riskini azaltmak 
için elektronik randevu sistemine geçiyor. Abone-
lerin hizmet merkezlerinde sıra beklememesi ve 
sosyal temasın önlenmesi amacıyla oluşturulan 
yeni sistemde, www.izsu.gov.tr adresi üzerinden 
e-randevu formu doldurularak randevu alınacak. 
Randevu İZSU Genel Müdürlüğü’nün 185 numaralı 
çağrı merkezini arayarak da alınabilecek. Randevu 
günü ve saati abonelere SMS ile bildirilecek. Abo-
neler belirtilen saat dilimi içerisinde ‘Abone Hizmet 
Merkezleri’ne gitmeleri halinde sıra beklemeden 
işlemlerini yaptırabilecek.

GEZİCİ HİZMET SÜRÜYOR

İZSU Genel Müdürlüğü’nün başlattığı 65 yaş üzerin-
deki, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli abonelere 
gezici ekiplerle kapıda işlem yapma uygulaması da 
sürüyor. 185 Çağrı Merkezi ve http://him.izmir.bel.
tr/ adresinden başvuru yapılması halinde abonenin 
adresine giden ekipler yeni abonelik, isim değişikliği, 
su açma-kapama gibi işl emlerini de yapabiliyor.

ENGELSİZ yaşamın öncüsü 
olmak amacıyla yola çıkan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
engellilerin sorunlarına çözüm bulmak 
için oluşturulan Engelsizmir komis-
yonu bir araya geldi ve şuana kadarki 
çalışmaları değerlendirdi.  Komisyon, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in ortaya koyduğu Kriz 
Belediyeciliği kapsamında nasıl bir 
Engelsizmir yapılanması gerektiği ile 
ilgili yol haritası belirledi.

Engelsizmir Komisyonu Başkanı Dr. 
Levent Köstem, koronavirüs salgınında 
en çok sorun yaşayacak kesimin deza-
vantajlı gruplar olduğuna dikkat çekti. 
Bu dezavantajlı grupların içerisinde de 
özellikle engellilerin çok ciddi prob-
lemlerle karşı karşıya kaldığını aktaran 
Levent Köstem, “Bu anlamda İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Da-
ire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’nün derneklerle yürüttüğü 
çalışmalar var. Risk grubunda olanlarla 
elektronik ortamda sürekli iletişim ha-
lindeler. Engelli bireylerin, engelli nakil 
araçları ile sağlık kuruluşlarına gidip 
gelmeleri sağlanıyor. Engelli Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü’nden özel eğitim 
desteği alan bireylere uzaktan eğitim 
verme teknik alt yapısı oluşturuldu ve 
uzaktan eğitim verilmeye başlandı. 
Eğitim çok önemli, bu nedenle kesinti-
ye uğramamalı" dedi .

“EN ZOR DURUMDA OLAN KİŞİLER 
ENGELLİ BİREYLER”

Engelli ailelerinin de unutulmaması 

gerektiğini söyleyen Köstem, “Çünkü 
onlara da sosyal hizmet uzmanları, 
psikologlar tarafından, online psikolo-
jik destek ve yönlendirme çalışmaları 
yapılıyor ki en önemli işlerden bir 
tanesi bu. Ekonomik ve sosyal yardım 
destek talebinde bulunan engelli 
bireyler ekonomik yardım sistemine 
yönlendiriliyor” dedi. Bu dönemde 
en zor durumda olanların, toplumun 
yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan en-
gelliler olduğunu kaydeden Köstem, 
“Ama bunların içerisinde de neredeyse 
yüzde 5’i de ciddi engelli. O yüzde 5’lik 
kesimin çok ciddi sıkıntıları var. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok 
aktif davranarak bir çok önlem aldı. 
Biz de Engelsizmir komisyonu olarak 
neler yapabiliriz, neler önerebiliriz, 

onları tartıştık” dedi. Köstem sözlerine 
şöyle devam etti: “Otistik bir ç ocuğun 
evden hiç çıkamadığını düşünün. 
Ama otistik çocuk her gün belli şeyleri 
yapmak zorunda. Bunu değiştiremez-
siniz. Değiştirdiğiniz anda agresifleşe-
biliyor. Zaten aile içi şiddetin bu kadar 
arttığı bir dönemde bu, çok sıkıntılı 
bir durum. O nedenle aileler için neler 
yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye 
çabalıyoruz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Projeler Daire Başkanlığı’nın da yer al-
dığı komisyonun dünkü toplantısında 
ortaya çıkan fikirler ve çözüm önerileri, 
rapor haline getirilecek. Rapor, Kriz 
Belediyeciliği yönergesi kapsamında 
kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tunç Soyer’e sunulacak.

>> TUGAY’DAN MAHALLELERE ‘KORONAVİRÜS’ ZİYARETLERİ

Doktor Başkan sahada

TÜM dünyayı 
tehdit eden Corona 

Virüsü’ne karşı alınacak 
en önemli tedbirin evde 
kalmak olduğu hatırlatan 
Bornova Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa İduğ, “Corona 
Virüsü ile ilgili çok şey 
bilmiyoruz ama 65 üze-
rindekilerin ağır biçimde 
etkilediğini ve yayılma-
yı engellemek için en 
önemli şeyin evde kalmak 
olduğunu biliyoruz. Bu 
nedenle risk grubundaki 
engelliler ile yaşları ileri 
olan Bornovalıların sokağa 

çıkmak zorunda kalmama-
ları için alışveriş ihtiyacını 
bir telefonla evine götürü-
yoruz. Ülke olarak bu zorlu 
durumu minimum hasarla 
atlatmak, yayılmayı azalt-
mak, koca çınarlarımızı 
riske sokmamak için lütfen 
evinde kal Bornova” dedi.

Kalabalık ortamları 
mümkün olduğu kadar 
azaltmaya çalıştıklarını 
söyleyen Başkan İduğ, 
“Özel bir ekip oluşturduk. 
Riskli gruptakiler 0530 398 
53 92 numaralı telefondan 
ihtiyaçlarını yazdıracak. 

Ekibimiz esnaftan alışveriş 
tutarını alarak vatandaşa 
bildirecek. Onay alındıktan 
sonra alışverişi yaparak 
eve teslim edecek. Sipa-
rişler sabah 09.00 - 12.00 
saatleri arasında alınacak, 
teslimatlar ise 12.00 - 17.00 
saatleri arasında yapılacak. 
Elbette çalışanlarımızı da 
riske sokmak istemeyiz. 
Bu nedenle uygulamada 
görevli personel, düzenli 
kontrol edilecek, hijyen 
kurullarına uygun olarak 
maske ve eldiven takacak” 
diye konuştu.

Siz evde kalın, 
alışverişinizi biz yaparız
Bornova Belediyesi, kurduğu özel ekiple 65 yaş üstü ve riskli grupta 
yer alan vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor. 

>> İZSU’DAN 

Engelli dostu hizmet

Engelli aboneler 
için “gezici hizmet”

GEZİCİ ekipler, yeni abonelik işlemlerinin yanı 
sıra isim değişikliği, su açma-kapama gibi hiz-

metleri abonelerin ayağına getiriyor.
İZSU Genel Müdürlüğü, kentlilerin sağlıklı ve 

hijyenik bir ortamda yaşam sürdürülebilmeleri adına 
büyük önem taşıyan su hizmetinin kesintiye uğrama-
ması için hayata geçirdiği düzenlemelerin kapsamını 
genişletiyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla müca-
dele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa 
çıkamayan 65 yaş üzerindekiler ile engelli aboneler 
artık İZSU şubelerine gitmeden bazı işlemleri evinden 
halledebilecek.

Engelli abonelere de kapıda işlem

>> KORONA GÜNLERİNDE ENGELSİZMİR İÇİN YENİ YOL HARİTASI

“En zor durumda olan 
kişiler engelli bireyler”

Engelsizmir komisyonu bir araya gelerek Kriz Belediyeciliği kapsamında yeni bir yol haritası belirledi.

Bu kütüphane engellilerin evinde
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Şato 
Kütüphanesi’ni ev-
lerden erişime açtı. 
Dijital kütüpha-
neye Bizİzmir web 
sitesi üzerinden 
ulaşılabiliyor.
Koronavirüs salgı-
nının yayılmasını 
önlemek için ya-
pılan “Evde kal” 
çağrılarına büyük 
ölçüde yurttaş-
lar uyarken İzmir 
Büyükşehir Bele-
diyesi, Şato Kütüp-
hanesi’ni evlerden 
erişime açtı. Dijital 
kütüphaneye biziz-
mir.com ve izmir.
bel.tr üzerinden 
erişebiliyor.

DİJİTAL kütüpha-
neye üye olmak 

isteyen İzmirliler bizizmir.
com adresindeki Duy 
menüsüne tıklayıp açılan 
sayfanın en altına gide-
rek ulaşılabiliyor. En altta 
bulunan “Online Kütüp-
hane” sekmesinden ya da 
http://satokutuphanesi.
izmir.bel.tr/IZMIRMM 
adresindeki “Yeni bir 

hesap oluştur” kısmından 
sisteme üye olunabiliyor.

DUVARSIZ 
KÜTÜPHANE

Şato Kütüphanesi 
İzmir’e her türlü kaynağı 
elektronik ortamlar aracı-
lığıyla sağlamak amacıyla 
kuruldu. Kütüphane 
entelektüel teknolojiyi 
kullanabiliyor ve 7/24 

erişime açık. Her gün 
gelişen bu duvarsız kü-
tüphane engelli bireyler 
için uygun, her yaştan 
kullanıcıya açık, eşitlikçi 
bir platform olarak tarif-
leniyor.

Dijital kütüphane veri 
tabanında pek çok alan-
da telifli kitaplar, e-kitap-
lar, dergiler ve makaleler 
bulunuyor.

Engellilere iletişim desteği 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı 
yardım kampanyasına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir, zor günlerde 
sevdiklerine erişmek isteyen, ihtiyaçları için sık sık telefon görüşmesi 
yapmak durumunda kalan 65 yaş ve üstü kişiler, hastalar ve hareket en-
gelli yurttaşlar için 250 dakikalık konuşma paketi desteğinde bulunacak.

Bornova Beledi-
yesi risk grubun-
daki 65 yaş üstü 
ve riskli gruplar-
daki vatandaşla-
rın alışverişlerini 
yaparak evlerine 
teslim ediyor.

Karşıyaka Bele-
diye Başkanı Dr. 
Cemil Tugay, 
koronavirüs 
salgınına karşı 
vatandaşları 
bilgilendirmek 
ve uyulması 
gereken kural-
ları hatırlatmak 
üzere mahalle 
gezilerini sür-
dürüyor. 

ZİYARETLERİNE 
dün Tellibahçe ve 

Şemikler mahalleri ile 
devam eden Doktor Baş-
kan, vatandaşlarla sohbet 
etti, salgının yayılmasını 
önlemek adına bu süreçte 
evde kalmanın büyük 
önem taşıdığını vurguladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN 
YANINDAYIZ

Mahalle sakinlerinin ta-
leplerini dinleyen Başkan 
Tugay, sokağa çıkma kı-
sıtlaması olan 65 yaş üzeri 
vatandaşlar ile engelli bi-
reyler başta olmak üzere, 
ihtiyaç sahiplerine destek 

vereceklerini söyledi. Bu 
kapsamdaki vatandaş-
ların iletişim bilgileri not 
alındı. Evlerinde bulunan 
Karşıyakalılar da Tugay’ı 
balkonlarından selamladı. 
Başkan Tugay’ın gezisine 
eşlik eden Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri de 
mahallelerde temizlik 
çalışmaları gerçekleştirdi.

EVİNİZDE DURUN, 
SALGINI DURDURUN

Her fırsatta vatandaşla-
ra yaptığı ‘evinizde kalın’ 
çağrısını, Şemikler ve 
Tellibahçe ziyaretlerinde 
de yineleyen Karşıyaka 

Belediye Başkanı Dr. Ce-
mil Tugay, “Bu salgını dur-
durmak bizim elimizde. 
Yurttaşlarımıza ‘Evinizde 
durun, salgını durdurun’ 
derken, biz de gereken 
önlemleri alarak halkımız 
için sahaya çıkmaya, ça-
lışmaya devam ediyoruz. 
Temizlik, dezenfeksiyon 
ve ilaçlama işlemlerini 
tüm ilçemiz genelinde 
titizlikle sürdürüyoruz. 
Sosyal hizmetlerle ihti-
yaç sahiplerine destek 
veriyoruz. Bu zor günleri 
özveri ve dayanışmayla 
atlatacağımıza inanıyo-
ruz” dedi.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

ÜLKE genelinde yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 

tedbirleri kapsamında berber-
lerin kapatılmasının ardından 
uzayan saçından rahatsız olan 
ve saçını kestirmek isteyen 
Manisalı down sendromlu Şefik 
Aslan'ın bu talebini Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 
geri çevirmedi. 

Kentteki bir esnafın çektiği 
video ile tıraş olma isteğini ileten 
"Komiser Şefik" lakaplı Şefik 
Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü'ne davet edildi. 

Burada il müdürlüğünde 
çalışan ve daha önce berberlik 
yapan bir personel tarafından 
kurumun bahçesinde gerekli 
sağlık tedbirleri alınarak tıraş edi-
len Aslan, kendisini rahatsız eden 
saçlarından kurtulunca büyük 
mutluluk yaşadı. 

Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Yunus Öztürk, down sendromlu 
Şefik'in tıraş olma isteğine ilişkin 
videoyu görünce duygulandığını 
belirterek, "Kendisini çok severiz, 

'Komiser Şefik' lakabıyla tüm 
Manisa onu tanır. O bize Allah'ın 
bir emaneti. Bu yüzden Şefik'in 
talebini geri çevirmek istemedik. 
Aldığımız özel izinle kendi perso-
nelimiz içinde yıllarca kuaförlük 
yapmış bir arkadaşımızla bu işi 
gerekli tedbirleri de alarak çöz-
dük." dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
olarak başta down sendrom-
lu, otizmli ve bedensel engelli 
bireylere tesislerini açtıklarını 
dile getiren Öztürk, "Bu bireylere 
'mutlu çarşamba' adı altında 
tesislerimizi açıp birebir ilgile-
niyor onları mutlu ediyoruz.  Bu 
yüzden bu vatandaşlarımız bizi 
çok sever. Şefik de bu bağlamda 
bizi çok sevdiği için onu kırma-
dık." diye konuştu. 

Saçı ve sakalı kesildiği için 
mutlu olan Şefik Aslan da Öz-
türk'e desteği için teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın çok sevdiğini dile ge-
tiren Aslan, onun için dua ettiğini 
söyledi. 

>> 23 NISAN IÇIN 

Ücretsiz Türk 
bayrağı dağıttı
DENIZLI'DE 13 yıldır bayrak üretimi yapan 
Halil Dedecengiz (38), 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı öncesi iş yerinde 
ücretsiz 1200 Türk bayrağı dağıttı. Dede-
cengiz, "Koronavirüs nedeniyle sokağa 
çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde 
kutlanacak. Herkesin evinde, balkonunda 
Türk bayrağı olsun istedim" dedi.

'DUYARLILIĞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR 
EDERIZ'

Bayrak almak için işyerine gelen yürüme 
engelli Mehmet Ali Yiğit, "Güzel bir uygula-
ma olmuş. Çocuklarım için bir adet ücretsiz 
bayrak aldım. Bu konudaki duyarlılığından 
dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bahadır Demiralan ise, "Sosyal med-
yadan görüp geldim ve iki bayrak aldım. 
Bayraklarla evlerimizi süsleyecekler. Bu 
bayramı da bu seferlik böyle kutlayacağız” 
diye konuştu.

Muğla'da, tekerlek 
taktırdığı kare şeklin-
deki tahta ile hareket 

etmeye çalışan Aişe Kurkmaz, 
hayırseverlerin desteğiyle 
hayata tutunurken yaşadığı 
zorluklara rağmen şükredip 
ağzından duayı eksik etmiyor.

Menteşe ilçesinin Ortaköy 
Mahallesi'nde yaşayan 87 
yaşındaki Kurkmaz, 15 yıl 
önce geçirdiği hastalık sonrası 
yürüyemez hale geldi. Dört 
tekerlek taktığı eski bir tahta 
parçasını elleriyle iterek hare-
ket etmeye çalışan Kurkmaz'a, 
bazı işlerinde komşuları 
yardımcı 
oluyor.

Eşi Ali 
Osman 
Kurk-
maz'ın 8 
yıl önce 
vefat et-
mesinin 
ardından 
yalnız ka-
lan yaşlı 
kadın, 
Menteşe Kaymakamlığınca 
yaptırılan evinde 672 liralık 
yaşlılık maaşıyla geçinmeye 

çalışıyor. 
Bir çocuk annesi Kurkmaz, 

yaşadığı tüm zorluklara rağ-
men şükredip, ağzından duayı 
eksik etmiyor.

BELEDIYE VE TÜRK KIZILAY 
YARDIM ELI UZATTI 

Yoldan geçen bir vatandaşın 
durumunu fark ederek haber 
vermesi üzerine Menteşe 
Belediyesi tarafından bir hafta 
kadar önce yemek getirilmeye 
başlanan kadını, Türk Kızılay 
Muğla Şubesi yetkileri de ziya-
ret ederek yardımda bulundu.  

Türk Kızılay yetkilileri, hu-
zurevine 
gitmek 
isteme-
yen Kurk-
maz'a 
düzenli 
olarak 
gıda 
yardımı 
yapa-
caklarını 
bildirdi. 

"BANA BAKSINLAR, AYAĞA 
KALDIRSINLAR"

Evinde beslediği hayvan-

larla vaktini geçiren Kurkmaz,  
devletin ve komşularının 
destekleriyle ayakta kaldığını 
söyledi.

Sürekli namaz kalıp, dua 
ettiğini aktaran Kurkmaz, son 
nefesine kadar dilinden şükrü 
düşürmeyeceğini kaydetti.

Başkalarının kıyafetini ve 
ayakkabısı-
nı giye-
memesine 
rağmen 
getirirlerse 
ihtiyacı ol-
duğu için 
kullanabi-
leceğini 
anlatan 
Kurkmaz, 
"Allah 
devletimi-
ze zeval 
vermesin. 
Kızım 
da 15 günden 15 güne beni 
yıkıyor. Evin kapıları kapanmı-
yor. Yardım bekliyorum. Bana 
baksınlar, ayağa kaldırsınlar." 
diye konuştu. 

Kurkmaz, ölmeden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile bir 
defa da olsa konuşmak istedi-

ğini sözlerine ekledi.

 KIZI HAFTADA BIR 
ILGILENIYOR

Kurkmaz'ın kızı Fatma Ay 
(63) ise annesinin Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 
çok sevdiğini ve tanışmak 
istediğini dile getirdi. 

Haftada bir anne-
sinin 
ihtiyaç-
larıyla 
ilgilen-
diğini 
anlatan 
Ay, 
"Son 
zaman-
larda 
rahat-
sızlığım 
nede-
niyle 
fazla ge-

lemiyorum. Özelikle temizlik 
konusunda anneme yardımcı 
olunmasını istiyorum. Sağlıklı 
olsam yaparım ama hasta 
olduğum için yapamıyorum. 
Ayda bir gıda yardımı yapılırsa 
ben yemeklerini hazırlarım." 
ifadesini kullandı. 

>> AIŞE NINE ZORLUKLARLA GEÇEN YAŞAMINA 

Boyun eğmiyor
 Muğla’da dört tekerlek taktığı eski bir tahta parçasını elleriy-
le iterek hareket etmeye çalışan 87 yaşındaki Aişe Kurkmaz, 
evini paylaştığı 2 kedi ve köpeğiyle zorlu bir yaşam sürüyor.

Kurkmaz, 
ölmeden 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile bir 
defa da olsa 
konuşmak 
istediğini 
söylüyor.

>> DOWN SENDROMLU

“Komiser Şefik’e” 
özel izinle tıraş
Manisa’da uzayan saçından rahatsız olan ve 
saçını kestirmek isteyen “Komiser Şefik” lakaplı 
down sendromlu Şefik Aslan, gerekli izin ve 
tedbirler alınarak tıraş edildi.

PENCERELERI siyah 
perdeler ile kapalı 

odada sürekli ağrı kesici ilaç 
içerek yaşamak zorunda 
kalan Eylenti, tek hayalinin 
tedavi olup dışarı çıkabilmek 
ve çok sevdiği bilgisayar-
larla ilgilenebileceği bir işe 
girmek olduğunu söyledi.

İzmir'in Buca ilçesinde 
yaşayan Tülay Yıldız, oğlu 
Devrim Serhat Eylenti'yi 
2 yaşındayken göz ağrısı 
şikayetiyle Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne 
götürdü. Hastalığı teşhis 
edilemeyen Eylenti'nin 
gözlerinde 5 yaşındayken 
görme kaybı 
ortaya çıktı. 
Böbrekleri iflas 
etti.  Bunun üzeri-
ne Devrim Serhat 
Eylenti'ye 2005 
yılında kadavra-
dan böbrek nakli 
yapıldı.  Ancak 
Eylenti, gün 
geçtikçe ışığa ba-
kamaz hale geldi. 
Rahatsızlığ nede-
niyle eğitimine 
5'inci sınıfa kadar 
devam edebilen Devrim 
Serhat Eylenti'ye 2011 yılın-
da genetik bir hastalık olan 
'Sistinozis' teşhisi koyuldu.

'Sistin' adı verilen 
maddenin vücutta birik-

mesi sonucu ortaya çıkan 
hastalık, Eylenti'nin sol 
gözündeki görme yetisinin 
büyük oranda kaybolma-
sına neden oldu. Aynı yıl 
sol gözüne kornea nakli 
yapılan Eylenti, riskli oldu-
ğu için sağ gözünden nakil 

olmadı. Yıllar 
geçtikçe hastalığı 
daha da kötü-
leşen genç, 12 
yıldır pencereleri 
syah perdelerle 
kapatılan odadan 
dışarı çıkamıyor. 
Bir an önce tedavi 
olmak istediğini 
söyleyen Eylenti, 
"Ağrılarım var, şu 
an bile gözümü 
açamıyorum. Bu 
zamana kadar 

hep ağrı kesicilerle yaşa-
dım. Gözlerimi ameliyat 
edecek bir doktor istiyo-
rum. Evde genelde pek 
bir şey yapamıyorum. 
Küçük bir telefonum var, 

onunla oynuyorum. Bazen 
televizyonu açıyorlar, 
onu dinliyorum. Gözlerim 
iyileşse hemen bir bilgisa-
yarcının yanına çırak olarak 
işe girmek isterdim. Çünkü 
bilgisayarları çok seviyo-
rum, her şeyini öğrenmek 
isterdim. Eskiden ilkokulda 
arkadaşlarım vardı. Dışarı 
futbol oynardık, o güzel 
zamanları özlüyorum" dedi.

'OĞLUMU TEDAVI 
EDEBILECEK BIR DOKTOR 

ISTIYORUM'

Devrim'in en ufak ışığa 
ve güneşe bakamadığını 
belirten annesi Tülay Yıldız 
(42), yaşadıkları zorlu süreci 
şöyle anlattı:

"Şu an ışıktan, güneşten 
çok rahatsız oluyor. Hasta-
lığı gittikçe ilerliyor. Kornea 
konusunda deneyimli bir 
doktorun Devrim'i ameliyat 
etmesini, tedavi uygulama-
sını istiyoruz. Devrim dışarı 
çıkamıyor, herhangi bir 
işini kendi göremiyor. Evin 
içinde, dört duvar arasında 
yaşıyoruz. Onunla ben 
de çıkamıyorum evden. 
Devrim'in psikolojisi de çok 
bozuldu. Yaşadığı şeylere 
rağmen çok pozitif, hayata 
bağlı yaşama sevinci var. 
İstediğim tek şey onun 
sağlığına kavuşması."

Sistinozis hastası Devrim, 
12 yıldır ‘karanlık oda’da
İzmir’de, genetik bir hastalık olan ‘sistinozis’ ile dünyaya gelen 
Devrim Serhat Eylenti (24), gözleri ışığa karşı duyarlı olduğu için 
12 yıldır, ‘karanlık’ oda haline getirilen evlerindeki odadan çıkamıyor.

MANISA'NIN 
Demirci ilçe-

sinde yaşayan 44 
yaşındaki görme 
engelli İbrahim 
Erdoğmuş, 805 
liralık engelli aylığı 
ile ihtiyaç sahibi 
ailelere verilen bin 
lirayı, Milli Dayanış-
ma Kampanyası'na 
bağışladı. 

İlçe merkezi-
ne 35 kilometre 
uzaklıktaki Mezitler 

Mahallesi'nde 
annesi, ağabeyi ve 
ablası ile yaşayan 
görme engelli İbra-
him Erdoğmuş, 12 
yaşında geçirdiği 
rahatsızlık sonucu 
görme yetisini 
yitirdiğini belirtti. 

Devletin ken-
disine bağladığı 
maaşla geçindi-
ğini kaydeden 
Erdoğmuş, bir aylık 
maaşının yanı sıra 

koronavirüs ted-
birleri kapsamında 
ihtiyaç sahiplerine 
verilen bin lirayı da 
zor dönem nede-
niyle kampanyaya 
bağışlama kararı 
aldığını söyledi. 

Adresine gelen 
PTT görevlileri 
aracılığıyla bağışını 
yapan Erdoğmuş, 
kampanyanın öne-
mini vurgulayarak, 
"Bizde para olsa ne 
olmasa ne. Dev-
letimiz olmayınca 
hiçbir işe yaramaz. 
Bizim evimiz oca-
ğımız olsa ne. Dev-
letimiz olmayınca 
hiçbir işe yaramaz. 
Allah devletimizi 
başımızdan eksik 
etmesin." dedi. 

Salgınla müca-
dele eden sağlık 
çalışanları için de 
dua ettiğini belir-
ten Erdoğmuş, "Yar-
dımlaşma hepimiz 
için gerekli. Ben de 
içimden gelerek 
bağışta bulundum." 
diye konuştu. 

>> MILLI DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA 

Görme engelli 
maaşını bağışladı


