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Bir Gazete Bir Umut

BU GAZETE İLE
YÜZLERİMİZ

GÜLÜYOR

Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzü 
gülmeye devam ediyor. Bize güvenip yardım isteyen engelli 
kardeşlerimizin adresine kadar engelli sandalyemizi gönderiyoruz.
YENİ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını 
nedeniyle engelli kardeşlerimizin sorunları alınan 
tüm önlemlere rağmen bazı durumlarda artabi-
liyor. Özellikle küresel pandemi yüzünden tüm 
insanların olduğu gibi engelli ve ihtiyaç sahipleri-
nin zorlu günler geçirmesine neden oluyor. 

PANDEMİ NEDENİYLE 
DAHA ÖZEL DESTEK VERELİM
Konuyla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını söy-

leyen gazeteniz Engellim Sesi’nin Genel Müdürü 
Didem Şensürek, “Biz bir gazete bir umut diyerek 
yola çıktık. Gazetemizin geliri ile bize ulaşan 
kardeşlerimize destek olmaya bu zor günlerde 
de devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle engelli 
kardeşlerimizin sorunları büyüyor. Bir sorun 
olduğunda cevabın parçası değilsen sorunun 
kendisisindir diyerek elimizi taşın altına koyduk. 

Bu mantıkla çalışıyor, hey ay yine yeniden engelli 
kardeşlerimizin evlerine, adreslerine sandalye 
teslim ediyoruz. Bunu ücretsiz, bilabedel olarak 
gazetemizin gelirini kanalize ederek yapıyor, on-
ların dertlerine bir parça da olsa derman olmaya 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

GÜVEN VERMEK ÖNEMLİ!
Engellilerin bir çok açıdan istismar edildiğinin 

altını çizen Şensürek, “Biz hem engelli kardeşleri-
mize hem de okurlarımıza güven vermenin öte-
sine geçtik. Sağolsunlar bizi arayan kardeşlerimiz 
güvenlerine güven kattığımızı dile getiriyorlar. Biz 
kurum olarak çok şeffaf ve örnek bir yapı kurduk. 
Ancak bu şekilde engelli kardeşlerimizin istismar 
edilip, birilerine gelir kazanma kapısı olmasının 
önüne geçeriz. Biz bu haklı mücadelemizi gücü-
müz yettiği ölçüde sürdüreceğiz.” dedi.

>> ENGELLERİ AİKİDOYLA AŞAN TAKIMDAN 

Kovid-19 tedbirli
antrenman
İzmir’de karma engellilerden oluşturulan 
“Aikido Engel Tanımıyor” takımı, özel izinle 
2 ay sonra sahilde toplanarak antrenman 
yapmanın mutluluğunu yaşadı.
YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 
bir araya gelemeyen “Aikido Engel Tanımıyor” 
takımı, 2 ay aradan sonra, verilen özel izinle 
İzmir Karşıyaka sahilinde antrenman yaptı. 

Karşıyaka Belediyesinin desteklediği, ai-
kido antrenörü Engin Ergin’in öncülüğünde 
2011’de kurulan, ortopedik, görme, işitme, 
bedensel ve zihinsel engelli 15 sporcu-

dan oluşan takıma, 10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası kapsamında birlikte antrenman izni 
verildi. 
SAYFA 8’DE

MANİSA'NIN Turgutlu 
ilçesinde 
polis 
ekipleri, 
8 yaşın-
daki en-
gelli Ali 
Darçın'a 
doğum 
günü 
sürprizi 
yaptı. 

Yeni 
tip koro-
navirüs 
(Kovid-19) nedeniyle evin 

bahçesinde çocukla soh-
bet eden 
polisler, 
"İyi ki 
doğdun 
Ali" 
yazılı 
pastayı 
birlikte 
üfledi, 
oyuncak 
polis 
arabası 
hediye 
etti. 

SAYFA 8’DE

>> MANİSA’DA ENGELLİ ÇOCUĞA 

Polisler sürpriz yaptı

>> İSTANBUL’DAN İZMİR’E 

“Engelsiz göç”
TEKERLEKLİ sandal-
yeli engellilerin yolda 
kaldıklarında yanlarına 
giderek acil yol yardımı 
sunan Engelsiz Tamir 
İstasyonu, iki ayda 30 
vatandaşın engelini 
kaldırdı. Kentteki tüm 
engellilere hizmet veren 
merkez,  sağladığı ücret-
siz bakım hizmetiyle de 

engelliler üzerinden 
kazanılan fahiş bakım 
ve onarım ücretle-
rini önledi.  Hayata 
geçirdiği çalışmalar 
sayesinde engellilerin 
en çok tercih ettiği 
kentlerden birisi olan 
Buca, İstanbul’dan 
engelsiz göçü başlattı.   
SAYFA 4’TE

Toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını belirten 
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in 
engelleri birer birer aştığını dile getiriyor.

Her şey engelliler için

GAZİEMİR Belediyesi, toplumun yüzde 
12’sini oluşturan engelli bireylere yöne-
lik hizmetleriyle 
“Engelsiz Gazie-
mir” için adım 
adım ilerliyor. 
Belediye, yaşama 
geçirdiği ça-
lışmalarla 

engellilerin sosyal hayata katılmasının 
önündeki engelleri kaldırıyor. Gaziemir 
Belediye Başka-
nı Halil Arda, 
Gaziemir’in 
engelleri 
birer birer 
aştığını dile 
getiriyor.  
SAYFA 5’TE

Başkan Arda, 10 – 16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamında 
toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Engellilere psikolojik 
danışmanlık hizmeti
BAYRAKLI Belediyesi, korona-
virüs nedeniyle uzun süre-
dir evlerinden çıkamayan, 
ekonomik ve sosyal açıdan 
sıkıntılı günler yaşayan va-
tandaşları yalnız bırakmıyor. 
Belediyede görevli psikolog 
ve sosyologlar, salgın süre-

cinde ailevi sorunlar yaşayan 
vatandaşlara telefonla hizmet 
veriyor. Danışmanlık hizmeti 
almak isteyen vatandaşlar, 
hafta içi mesai saatleri arasın-
da destek hattını arayarak, 
hizmetten faydalanabiliyor. 
SAYFA 3’TE

>> ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNE 

Uzaktan 
eğitim desteği
AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele 
sürecinde evde kalan engelli bireyler ve 
ailelerine, TRT iş birliğiyle uzaktan eğitim 
desteği verecek.               SAYFA 2’DE

İsterdim ki, bir kez 
olsun anne desinler 
GAZİEMİR’DE, 3 çocuk annesi Şadiye Candemir (36), yüzde 
99 engelli olan yatağa bağlı iki oğlunun hem eli ayağı, hem 
de hayat enerjisi oldu. Candemir, “Ben de isterdim çocuk-
larım sağlıklı olsun, bana bir kez olsun anne desin. Anneler 
Günü’mü kutlasınlar” dedi. SAYFA 6’DA

>> DMD HASTASI BEBEĞİN 

İlk adımları 
umut oldu
KAS erimesi olarak bilinen Duchen-
ne Musküler Distrofi (DMD) hastası 2 
yaşındaki Asil Efe, adım atıp yürümeye 
başlayınca, diğer DMD’li çocuklara umut 
oldu. Hayatını oğluna adayan anne Kader 
Çevre, şimdi, haftanın 4 günü fizyotera-
piye götürdüğü Asil Efe’nin konuştuğu 
günleri de görmeyi bekliyor. SAYFA 7’DE
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Polis zihinsel engelli gence 
bisiklet hediye etti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis, zihinsel engelli bir gence çifte bayram sevinci yaşattı.

Ankara’da 
Beypazarı 
İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ekip-
leri, 20 yaşındaki 
zihinsel engelli ve 
konuşma güçlüğü 
çeken Ethem Kü-
çükkılıç’ı Gazipaşa 
Mahallesi’ndeki 
evinde ziyaret 
ederek, Emniyet 
Müdürlüğü tarafın-
dan alınan bisikleti 
hediye etti.

Kılıç, polis ekipleri 
nezaretinde bir süre 
evinin önünde bisik-
lete bindi.

Ethem Kılıç’ın 
ailesi, polis ekiple-
rine hediyeleri için 
teşekkür etti.

İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Ali 
Yurtsever, engelli bir 
genci sevindirdikleri 
için kendilerinin de 
mutlu olduğunu 
ifade etti.

>> BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: 

Aile Temelli Ulusal Erken 
Müdahale Programı geliştiriliyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli çocuklara yönelik Türki-

ye'nin ilk Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nın geliştirildiğini açıkladı.
AILE, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli 
çocuklara yönelik "Türkiye'de ilk" 
olma özelliğini taşıyan Aile Temelli 
Ulusal Erken Müdahale Programı 
çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

Bu kapsamda Aile Temelli Ulusal 
Erken Müdahale Programı Çalıştayı 
düzenlendiğini aktaran Selçuk, 
"Gelişimi risk altında olan veya 
hafif, orta, ağır düzeyde engelliliği 
bulunan çocuklarımızın ve aileleri-
nin desteklenmesi, izleme ve takip 
mekanizmalarının belirlenmesi için 
yaptığımız çalıştay yol haritamız 
olacak." ifadelerini kullandı. 

Selçuk, risk tespitinde aile, çocuk 
ve toplumsal risklerin birlikte ele 
alınacağına işaret ederek ilk olarak 
erken müdahale ile ilgili göstergele-
rin oluşturulacağını aktardı.

Erken müdahaleden sorumlu 
kurumlar arasında işlevsel bir ortak 
veri tabanı oluşturmayı da hedef-
lediklerini belirten Selçuk, "Erken 
müdahaleden sorumlu kurumların 

bir arada çalıştığı sistematik ve 
bütüncül bir mekanizma kurulması 
için çalışmaları başlattık." açıklama-
sında bulundu.

Bakan Selçuk, programın eğitim 
boyutuna ilişkin ilgili bölümlerin 
lisans ve lisansüstü eğitim müfre-
datlara erken müdahale ve aile te-
melli yaklaşımlara yönelik derslerin 
eklenmesi için YÖK ile görüştükleri-
ne değindi.

Öte yandan Bakanlık, Aile Sosyal 
Destek Programı (ASDEP) kapsa-
mında yapılan hane ziyaretlerinde 
erken müdahale programlarına 
işlevsellik kazandırmaya yönelik 
çalışmalara da başlayacak.

Erken müdahale kapsamında 
değerlendirilen bebeklerin ailele-
rini desteklemeye yönelik 2019'da 
hayata geçirilen Gündüz Bakım 
Evlerinin niteliği de artırılacak.

Engelli bireylerin ailelerine 
'uzaktan eğitim' desteği
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde 
evde kalan engelli bireyler ve ailelerine, TRT iş birliğiyle uzaktan eğitim desteği verecek.

BAKANLIK Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Kovid-19’la mü-
cadelede engelli bireylerin 
ailelerine yönelik bilgilen-
dirici eğitim hizmetlerinin 
devreye alınması için çalış-
ma başlattı. 

Salgın sebebiyle evden 
çıkamayan ve yüz yüze 
özel eğitimden uzak kalan 
engelli bireyler ve ailelerine 
destek sağlamak amacıyla 
başlatılan çalışmayla, TRT iş 
birliğiyle uzaktan bilgilendi-
rici eğitimler düzenlenecek.

Bu kapsamda ileriki 
günlerde, mevcut uzaktan 
eğitim programlarına Ba-
kanlıkça hazırlanan içerikler 
de dahil edilecek.

Ayrıca engelli bireyle-
rin kişisel temizlik, sosyal 
mesafe kuralı ve maske 
kullanımına yönelik alışkan-
lık kazanmasını sağlamak 
amacıyla tanınmış isimlerin 
de katılımıyla bilgilendirme 
videoları yayınlanacak.

Öte yandan Bakanlık 
tarafından ilgili sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve 
akademisyenlerin katılı-
mıyla “Engelli ve Yaşlılarda 
Kovid-19” konulu inter-
net semineri (webinar) 
düzenlendi. Seminerde, 

Türkiye’nin engelli ve yaşlı 
vatandaşlar için hayata ge-
çirdiği Kovid-19 tedbirleri, 
tüm yönleriyle ele alındı.

Engelli ve Yaşlı Hiz-
metleri Genel Müdürü 
Orhan Koç, burada yaptığı 
konuşmada, alınan sıkı 
önlemler ve istatistiki 
bilgileri paylaştı. Huzure-
vi sakinlerinin moral ve 
motivasyonlarını yüksek 
tutmak amacıyla canlı 
müzik gibi etkinlikler 
düzenlediklerini belirten 
Koç, huzurevi başvurula-
rında hiçbir yaşlı vatanda-
şın mağdur edilmediğini, 

her birinin, salgın bitimine 
kadar misafirhanelerde 
hizmet verildiğini söyledi.

Koç, salgın süresinde 
sokağa çıkma kısıtla-
ması bulunan 65 yaş ve 
üstü kişilere, engellilere, 
engellilerin bakımlarını 
üstlenenlere, şehit yakın-
ları ve gazilere, koruyucu 
ailelere, yurt dışından gelip 
karantina altında tutulan-
lara, onların yakınlarına ve 
ihtiyaç duyanlar ile talepte 
bulunanlara psikososyal 
destek hizmeti verildiğini 
anımsattı.

Genel Müdür Koç, inter-

net seminerinde, huzurev-
lerinde alınan önlemler 
sayesinde, salgının kontrol 
altında tutuşu ve yayılımın 
önlenmesine ilişkin bir 
akademik yayın hazırlığı 
yapıldığını da bildirdi.

Kuruluşlarda ziyaret, 
giriş-çıkış yasağı, dezenfek-
siyon, sabit vardiya siste-
mine geçirilen personele 
14 günde bir Kovid-19 testi 
yapılması gibi sıkı önlemler, 
elde edilen sonuçlar ve ka-
zanılan tecrübe, söz konusu 
akademik yayın aracılığıyla 
uluslararası camiaya da 
sunulacak.

Sağlık Bakanı Koca'dan 

Engelliler 
Haftası 
paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, Aşık Veysel'in 
"Hiçbir Türlü Bulamadım 
Ben Beni" türküyüsüy-
le Engelliler Haftası'nı 
kutladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 
Twitter hesabından Aşık Vey-

sel’in, “Hiçbir Türlü Bulamadım Ben 
Beni” türküsünü paylaşarak şunları 
kaydetti:

“Engelsiz insan var mı ki ‘engelli’ 

diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediği-
miz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan 
olabilmemizin önündeki her özelliğimiz 
aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, 
tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ula-
şanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun.”

TÜRKIYE İşitme Engelliler Kadın 
Milli Futbol Takımı’nın 18 yaşındaki 

oyuncusu Özlem Aktaş, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
antrenmanlarını evine sığdırdı.

Henüz 6 aylıkken geçirdiği havale 
sonucu duyma kaybı oluşan Özlem Ak-
taş’ın hayatı, 5 yıl önce futbol antrenörü 
Ozan Çağrı Gül ile tanışmasıyla değişti.

Gül sayesinde spora ilgi duyan Özlem, 
severek oynadığı futbolda kısa sürede 
önemli mesafe katetti, 2017’den itibaren 
de ay-yıldızlı takımda forma giymeye 
başladı.

Golleri Brezilyalı eski yıldız futbolcu 
Roberto Carlos’un gollerine benzeti-
len ve “Takımın Carlos’u” olarak bilinen 
Özlem, Kovid-19 tedbirleri kapsamın-
da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin 
Özdemir’in desteği ve antrenörünün 
video konferans aracılığıyla işaret 
dilini kullanarak verdiği taktiklerle 
antrenmanlarını Bilecik’teki evinde 
sürdürüyor.

İlk günkü heyecanını hala korudu-
ğunu kaydeden Özlem, “Bu süreçte de 
formaya layık olmak ve gelecekte nice 
şampiyonluklara ulaşmak için evimde 
antrenmanlarımı yapıyorum. Hayallerim 
ve ülkemizin geleceği için evde kalarak 
her gün düzenli olarak çalışıyorum. 

Ailem ve antrenörüm de bana destek 
oluyor.” ifadelerini kullandı.

GÜL: “HAYALLERI IÇIN TÜM 
ENGELLERI AŞACAĞIZ”

Antrenör Ozan Çağrı Gül, Özlem Ak-
taş’ın doğuştan futbol yeteneğine sahip 
olduğunu söyledi.

Özlem’in Kovid-19’a rağmen milli 
takım seviyesindeki kondisyonunu koru-
ması için ara vermeden antrenmanlarını 
sürdürdüğünü ifade eden Gül, şunları 
kaydetti:

“Özlem bu sıralar iki engelle mücade-
le ediyor. Daha önce antrenmanlarını 
ve çalışmalarını dışarıda ya da salonda 
yapıyordu, şimdi mecburen evinde çalı-
şıyor. Video konferansla Özlem’le iletişim 
kurup yapması gerektiği şeyleri ona 
aktarıyoruz. Antrenmanları bu şekilde 
götürmeye çalışıyoruz. Özlem’in soka-
ğa çıkmaması gerekiyor, imkanlarımız 
sınırlı ama hayalleri için biz tüm engelleri 
aşacağız.”

Gül, Özlem’i bu süreçten güçlü bir 
şekilde çıkaracaklarını aktararak, “İlk 
zamanlarda Özlem’le işaret dili ile anla-
şıyorduk, artık anlaşabilmek için gözle-
rimizi okumamız yetiyor. Baktığımız za-
man birbirimizi anlıyoruz, Özlem benim 
ailemin bir ferdi gibi.” diye konuştu.

TÜRKIYE Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs Ata-

türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da 
katıldığı video konferans ile bir araya 
geldiği gençler arasında yer alan doğuş-
tan görme engelli 18 yaşındaki Antalyalı 
Mert Yakıştır, yaşadığı heyecanı paylaştı.

Yakıştır, 6. sınıftan bu yana bilişim 
teknolojileriyle ilgilendiğini söyledi.

Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü’nde 
eğitim gördüğünü aktaran Yakıştır, 
kendisini geliştirdiğini, drone, 3 boyutlu 

yazıcı, mobil uygulama geliştirme gibi 
alanlarda üst düzey eğitim aldığını dile 
getirdi.

Bu eğitimleri gençlik merkezlerinde 
kendi yaşıtlarına anlatmaya başladığını 
aktaran Yakıştır, “Cumhurbaşkanımızın 
hizmetleri sayesinde hayallerimi kurdum 
ve gerçekleştirdim. Okullarda kurulan 
laboratuvarlar sayesinde bu başarıları 
elde ettim.” dedi.

Yakıştır, görüşmede kendisini azmin-
den dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın övgüsüne 
mazhar olduğu için çok mutlu olduğunu 
ifade etti.

>> IŞITME ENGELLI MILLI FUTBOLCU 

Antrenmanlarını 
evine sığdırdı
Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı'nın 18 
yaşındaki oyuncusu Özlem Aktaş, Kovid-19 tedbirleri kap-
samında antrenmanlarını Bilecik'teki evinde sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın video konfe-
rans yöntemiyle gö-
rüştüğü görme engelli 
lise öğrencisi Yakıştır, 
"Benim bütün haya-
tımı etkileyecek bir 
görüşme oldu. Bana 
çok şey kattı. Bundan 
sonraki planlarım için 
cesaretlendirdi." dedi.

>> CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERI 

Engelli genci cesaretlendirdi
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Mobil vezne ile engelli vatandaşlar evlerinde hizmet alacak
KORONAVIRÜS salgınına karşı etkin ve 
sistemli bir mücadele yürüten Karabağ-
lar Belediyesi, vatandaşlara desteğini de 
sürdürüyor. Son olarak başkanlık makam-
lığı envanterindeki VIP minibüs, salgın 
kısıtlamaları kapsamında ya da engelli olan 
vatandaşların evlerinde hizmet alabileceği 
“mobil vezneye” dönüştürüldü. Baştan 
sona gözden geçirilen araca, amaca uygun 

yeni donanımlar eklendi.
Koronavirüs salgınının ülkemizdeki yayıl-

masını önlemek amacıyla alınan önlemler 
kapsamında sokağa çıkma yasağı uygu-
lanan 65 yaş üstü vatandaşlarla, kronik 
rahatsızlığı nedeniyle ya da engelli olduğu 
için evlerinden çıkamayanlar, “mobil vezne” 
hizmetinden yararlanabiliyor. Böylece, 
emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam gibi 

vergileri ödemek isteyen bu kapsamdaki 
vatandaşların, belediyeye kadar gelmesine 
gerek kalmıyor.

“Mobil vezne” hizmetinden yararlanmak 
isteyen vatandaşlar, hafta içi 09.00-16.00 
saatleri arasında 0 232 414 78 75, 0 232 414 
78 68 ve 0 232 414 81 61 numaralı telefon-
ları arayabilecek. Vergi ödemeleri, nakit 
veya kredi kartıyla yapılabilecek.

Karabağlar’da evlerinden çıkamayanlar için mobil vezne olarak kullanılıyor. VIP araç vatandaşın hizmetinde!

>> BAYRAKLI BELEDIYESI, BIR “TELEFONLA” VATANDAŞIN YANINDA

Engellilere psikolojik 
danışmanlık hizmeti
Bayraklı Belediyesi, ko-
ronavirüs nedeniyle 
uzun süredir evlerinden 
çıkamayan, ekonomik 
ve sosyal açıdan sıkıntılı 
günler yaşayan vatan-
daşları yalnız bırakmıyor. 
Belediyede görevli psiko-
log ve sosyologlar, salgın 
sürecinde ailevi sorunlar 
yaşayan vatandaşlara 
telefonla hizmet veriyor. 
Danışmanlık hizmeti 
almak isteyen vatandaş-
lar, hafta içi mesai saatleri 
arasında destek hattını 
arayarak, hizmetten fay-
dalanabiliyor.

Bayraklı Belediyesi, daha önce 
yüz yüze gerçekleştirdiği aile ve 
psikolojik danışmanlık hizmetle-

rini, salgın süresince telefon aracılığıyla 
veriyor. Sosyal yaşantının kısıtlanma-
sı, çocukların okula gidememesi ve 
salgınla ilgili kaygılar yaşayan vatan-

daşlar, görevli danışmanlardan destek 
alıyor. Eğitimlerini sürdüremeyen ya 
da etkinliklere katılamayan engelliler 
de psikolojik danışmanlık hizmetinden 
yararlanabiliyor.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü tarafından yürütülen uygula-

ma hafta içi 10:00 - 12:30 ve 13:00 - 17:30 
saatleri arasında Sosyolog Sibel Özel ile 
Psikolog Gülhan Ayaz tarafından yürü-
tülüyor. Vatandaşlar, sorunlarına yanıt 
bulmak için destek hattının 0538 041 34 
57 veya 0538 041 29 04 telefon numarala-
rından direkt danışmanlara ulaşabiliyor.

Nadir olanı yaşayan, umudu 
paylaşanların günü: 15 Mayıs
MPS LH Derneği, 15 Mayıs Dünya MPS Farkındalık Günü dolayısıyla mukopolisakkaridoz ve 
benzeri lizozomal depo hastalıklarına sahip bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekiyor. Koronavirüs 
salgın süreci sebebiyle bu yıl farkındalık çalışmalarını sosyal medya üzerinden yürüten dernek 
#benigörebiliyormusun ve #bifarketsen etiketleriyle konuya ilişkin farkındalık kampanyalarını 

başlattı. 

Uzmanlara göre, “tanı alamadığı, başka tanılarla izlendiği, bir kısmı 
geç tanı ve tedavi nedeniyle kaybedildiği ve bir kısmı takibe devam 
etmediğinden” gerçek hasta birey sayısı net olarak bilinmiyor. Tah-
minler ülkemizde 1.000 civarında vaka olduğu yönünde.

MPS tip IVA teşhisi bu-
lunan ve yeni ilaçların de-
nendiği klinik çalışmalara 

da katılan Ayşe Nihan Uğuz, 
adının bile söylenmesi zor 
olan bu hastalıkla yaşamanın 
daha da zor olduğunu belirtti. 
Uğuz, yaşadığı tecrübeyi şöyle 
paylaştı: “Beni en çok rahatsız 
eden şey insanların bakışları. 
Bu konuda toplumda farkın-
dalık yaratılmasını diliyorum. 
Sokağa çıktığınız andan itiba-
ren olumsuz fiziksel koşullar 
sebebiyle tekerlekli sandalyeyi 
kullanamamak zaten büyük 
bir sorun.  Turistik tesislerden 
üniversite binalarına, gün-
lük hayatın her alanında bu 
problemle yüzleşiyor ve sava-
şıyoruz. MPS genetik geçişli 
bir hastalık. Aldığım enzim 
tedavisiyle yaşam kalitem artı-
yor. Bu hastalık vücutta büyük 
tahribatlar yaptıktan sonra 
maalesef geri dönüşü olmu-
yor. 2012 yılında dünya da altı 
ülke de MPS tip IVA hastala-
rıyla klinik çalışmalar başladı. 
Almanya'dan bize haber geldi, 
Türkiye'den 
yalnızca be-
nim katıldı-
ğım bir klinik 
çalışmanın 
parçası 
oldum. 
İki yıl diye 
gittiğimiz 
Almanya'da 
3 yıl yedi ay 
kaldık. 2014 
yılında ilacı-
mız onay aldı 
ve Avrupa 
ülkelerinde 

piyasaya 
çıktı. Tür-
kiye'de ise 
2015 yılında 
MPS LH 
Derneği'nin 
ve hastala-
rın büyük 
mücadelesi 
sonucu 
ilaç SGK 
tarafından 
onaylanınca 
biz de 2015 
yılı Eylül 

ayında ülkemize geri döndük.
Çukurova Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Bölümü'nde iki yıl 
misafir öğrenci olarak bulunan 
Ayşe Nihan Uğuz, bugüne 
kadar yurt içinde ve dışında 
olmak üzere 13 kişisel sergi 
açtı. Sayısız karma sergiye de 
katılan Uğuz, ilgili mercilere 
şöyle seslendi: “Sağlık oto-
ritelerinden benim ve tüm 
hastaların bir ricası var. Lütfen 
ilaç raporlarımızı 1 yıla çıkarın. 
Tüm hastalarımızın enzimlerini 
Avrupa'da olduğu gibi evle-

rinde almalarını çok istiyorum. 
Çünkü bizler enfeksiyona çok 
açık hastalarız.”

Ayşe Nihan Uğuz'un annesi 
Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi'nden emekli Akade-
misyen Aynur Uğuz, kızı Ni-
han'ın son derece sağlıklı dün-
yaya geldiğini ancak dokuz 
aylıkken hastalandığını ülke 
içinde ve yurt dışında birçok 
hekime görünse de hastalık 
tanısının konmasının maalesef 
beş yıl sürdüğünü belirtti ve 
aynı hastalıkla mücadele eden 
hasta yakınlarına şu mesajları 
iletti: “Bizlerin toplumdan en 
büyük beklentimiz çocukları-
mızın ayrıştırılmaması. Engelli-
ler toplumun azınlık grubunu 
oluşturan kişiler. Sabancı 
Vakfı'nın İstanbul'da yaptığı 
bir ankete göre ailelerin yüzde 
57'si çocuklarının engellilerle 
okumasını istemiyor. Bu beni 
gerçekten çok üzdü. Öncelik-
le aileler bu konuda duyarlı 
olacak ki vicdanlı çocuklar 
yetiştirsinler. Yetkililerden en 
büyük isteğimiz özel has-
talarımız için tanı ve tedavi 
merkezlerinin kurulmasıdır. 
Ayrıca ülkemizde de Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi büyük 
yaşam köylerinin yapılması 
önemlidir. Bu ülkemizin büyük 
bir eksikliğidir çünkü ebevey-
nler olarak “bana bir şey olursa 
çocuğuma kim bakacak” kay-
gısı ile yaşamak çok zor. MPS 
hastası bireylerin ailelerine en 
büyük önerim bu hastalıkla 
barışık olmaları ve barışık 
yaşamaları; sabırlı, hoşgörülü 
olmalarıdır. Mutlu olmanın 
mutlaka bir yolu vardır.”

>> ENGELLI BIREYLERE ÖZEL DESTEK

Başkan Arda’dan 
mücadele raporu

GAZIEMIR Belediye Başkanı 
Halil Arda, salgının ekonomik, 

sosyal ve psikolojik sonuçlarıyla 
mücadele ederek Gaziemirlilere 
destek olduklarını söyledi. Korona-
virüsle mücadele için şimdiye kadar 
433 bin liralık harcama yaptıklarını 
belirten Başkan Arda, “Salgının 
başlamasından bugüne kadar 4 
bin litre dezenfektan kullanıp 4 bini 
yıkanabilir, 100 bini aşkın maske 
dağıttık. Ama işimiz daha bitmedi, 
salgın son bulana kadar ekiplerimiz 
teyakkuz halinde çalışmaya devam 
edecek” dedi.

4 BIN LITRE DEZENFEKTAN

Salgın günlerinde Gaziemir 
Belediyesi’nin de üzerine düşen her 
türlü görevi yerine getirmek için 
teyakkuza geçtiğini dile getiren 
Başkan Arda, “Koronavirüs salgı-
nının ülkemizde görüldüğü ilk 
günden itibaren harekete geçerek 
bu krizi yönetmek için adımlar attık. 
İlk olarak salgına karşı ilaçlama 
ekibi kurarak işe koyulduk. Dezen-
feksiyon ve halkımızı bilgilendirme 
çalışmalarına hemen başladık. 
İlaçlama ekibimiz, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri ile birlikte halkın 
yoğun olarak kullandığı kamusal 
alanları sağlıklı hale getirmek için 
düzenli olarak ilaçlama yaptı ve bu 
görevlerini sürdürüyor. Çocuk park-
ları, otobüs durakları, pazar yerleri, 
meydanlar, sokaklar, banklar, çöp 
konteynerlerinin içi ve çevresi ekip-
ler tarafından düzenli olarak dezen-
fekte ediliyor. Dezenfeksiyon işlemi-
miz kapsamında bugüne kadar 
4 bin litre dezenfektan kullandık. 
Ayrıca parklarımızı salgın sonrasına 
hazırlıyoruz. Yeşil alanlarımız ve 
158 parkımızı da salgın sonrasına 
hazırlamak için bakım, onarım ve 
yeşillendirme çalışmaları yapmaya 
devam ediyoruz” diye konuştu.

16 DEZENFEKSIYON ÇEŞMESI

Başkan Arda, salgınla mücadele-
de çok önemli olduğu bilim insan-
ları tarafından 
söylenen maske 
ve dezenfektana 
ulaşabilmeleri 
için de yurt-
taşlara destek 
olduklarını dile 
getirerek “Yurt-
taşlarımızın ka-
musal alanlarda 
dezenfektana 
ulaşabilmeleri 
amacıyla el 
dezenfeksiyon 
cihazlarımızı 
hizmete sun-
duk. İnsanların 
yoğun olarak 
kullandığı alan-
lara yerleştir-
diğimiz cihazlarla vatandaşlarımız 
elleriyle herhangi bir pompa ya da 
cihaza temas etmeden, ayaklarıyla 
pedala basarak dezenfektan kulla-
nabiliyor” dedi.

EKONOMIK DESTEK

Salgın nedeniyle toplumun bü-
yük bir kesiminin ekonomik darbo-
ğaza düştüğünü söyleyen Başkan 
Halil Arda, ekonomik yönden sıkıntı 
yaşayan vatandaşlara belediye ola-

rak destek olduklarını dile getirdi.  
Başkan Arda, şöyle konuştu:

“Çok yönlü mücadele ettiğimiz 
Koronavirüs salgını nedeniyle 
Sosyal Market üzerinden gıda 
yardımında bulunuyoruz. Salgın 
sürecinde bin 405 aileye gıda 
yardımı yaptık. Bu salgın bitene 
kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını 
evlerine kadar götürerek onlara 
destek olmaya devam edeceğiz. 
Salgın nedeniyle kapatılan işlet-
meler arasında olan ve ekonomik 
yönden zor günler geçiren ber-
berlerimize nefes aldırabilmek için 
ilçemizdeki 105 berber ve kuaföre 
100’er liralık alışveriş çeki dağıttık. 
Bunun yanında ilçemizdeki tüm 
berber ve kuaförleri düzenli olarak 
dezenfekte ediyoruz. Ayrıca 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızın isteklerini 
karşılamak için Gaziemir Kayma-
kamlığı bünyesinde kurulan Vefa 
Sosyal Destek Gruplarına da 6 araç 
ve 12 şoförle destek verdik. Bu 
süreçte ekonomik zorluk yaşayan 
ailelerimiz, belediyemizin Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’yle irtibata 
geçebilirler.”

SANAL EĞITIM DÖNEMI

Lise ve üniversite sınavlarına 
hazırlanan ortaokul ve lise öğren-
cilerine GAZİDEK’te ücretsiz verilen 
eğitimler ile robotik kodlama eği-
timlerini, internet üzerinden devam 
ettirdiklerini de anlatan Başkan 
Arda, “Evde kalan yurttaşlarımızı 
spor, dans ve müzik videolarıyla 
motive etmeye çalıştık. Vatandaş-
larımıza diyetisyenimiz aracılığıyla 
da sağlıklı beslenme önerilerinde 
bulunduk” dedi.

PSIKOLOJIK DESTEK

Salgın sürecinin yarattığı psikolo-
jik sorunlarla mücadele eden yurt-
taşlara destek verdiklerini söyleyen 
Başkan Halil Arda, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu süreçte yaşanan 
sosyal izolasyon nedeniyle evlerin-
den çıkamayan yurttaşlarımıza ve 

engelli bireylere 
Yalnızlıkla Mü-
cadele Progra-
mı’mız kap-
samında özel 
olarak destek 
veriyoruz. En-
gelli bireylerin 
ve 65 yaş üstü 
yurttaşlarımızın 
her anlamda 
yanında olmak 
bizim görevi-
miz. Yalnızlıkla 
Mücadele Hat-
tı’mızda görevli 
ekip arkadaş-
larım hafta içi 
09.00 – 17.30 
saatleri arasında 

yurttaşlarımızın isteklerini dinliyor, 
sorunlarını çözme kavuşturuyor. 
Gerektiğinde yurttaşlarımızı ziyaret 
ederek onlara dijital okuryazarlık 
eğitimi de veriyorlar. Bu uygula-
malarımıza bir yenisini ekleyerek 
Psikolojik Destek Hattı’nı hizmete 
soktuk. Psikolojik sorun yaşayan, 
destek almak isteyen yurttaşlarımız, 
Psikolojik Destek Hattı’mızı arayarak 
psikoloğumuzla görüşüp sorunları-
nı aşabiliyor.”
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>> İSTANBUL’DAN BUCA’YA 

Engelsiz göç başladı
Tekerlekli sandalyeli 
engellilerin yolda kaldık-
larında yanlarına giderek 
acil yol yardımı sunan 
Engelsiz Tamir İstasyonu, 
iki ayda 30 vatandaşın 
engelini kaldırdı. Kentteki 
tüm engellilere hizmet 
veren merkez,  sağladığı 
ücretsiz bakım hizmetiyle 
de engelliler üzerinden 
kazanılan fahiş bakım ve 
onarım ücretlerini önledi.  
Hayata geçirdiği çalışma-
lar sayesinde engellilerin 
en çok tercih ettiği kent-
lerden birisi olan Buca, 
İstanbul’dan engelsiz 
göçü başlattı.  

Hayata geçirdiği proje-
lerle engelsiz bir kent 
için ilkleri hayata geçi-

ren Buca Belediyesi, engelli 
yurttaşlara özgür bir yaşam 
sunmaya devam ediyor.

Buca Belediye Başkanı 
Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla 
Türkiye’de ilk defa gerçekleş-
tirilen Engelsiz Tamir İstasyo-
nu, akülü tekerlekli sandalye 
kullanan engellilerin olası 
arızalarına müdahale ederek 
yolda kalma engelini ortadan 
kaldırdı. 

ENGELLİLERİN YOLUNDAKİ 
TAŞI KALKTI 

Yaşadıkları sıkıntı nedeniyle 
0 538 848 36 87 numaralı 
çağrı merkezi üzerinden yar-
dım talep eden vatandaşlara, 
yolda kaldığı yere giderek 
müdahale edildi. Yerinde 
müdahale edilemeyen 
arıza durumunda ise ekip-
ler, engelli servis araçlarıyla 
tamir atölyesine taşıdıkları 
tekerlekli sandalyeleri onardı. 
Yolda kalan engelliler için 
3 adet engelli servis aracı 
görevlendirilerek, gelen tüm 
taleplerin hızlı bir şekilde 
yerine getirilmesi sağlandı. 
Yol yardımının yanı sıra çok 
sayıda engelli yurttaş, rutin 
bakım ve onarım işlemleri, 

parça değişimi gibi yüksek 
maliyetlere sebep olan 
işlemlerini de ücretsiz olarak 
gerçekleştirdi. 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
ENGELSİZ KENT BUCA

Buca Belediyesi, tamir istas-
yonunun yanı sıra Türkiye’de 
ilk defa görme engelliler için 
Braille alfabesiyle hazırlanan 
Nutuk projesi, kentin stratejik 
noktalarında konumlandı-
rılmış 11 adet engelli şarj 

istasyonu, engelli yolları, 
İzmir’in en fazla engelli servis 
aracına sahip filosu, engellile-
ri yaşama yeniden bağlayan 
meslek edindirme ve hobi 
kursları, zihinsel engelliler 
için gerçekleştirdiği istihdam 
kadrosu ve engelleri yaşamın 
merkezine koyan faaliyetle-
riyle Türkiye’ye örnek oldu. 

İSTANBUL’DAN BUCA’YA 
GELDİ, ENGELLER KALKTI

Kent genelinde yürütülen 

çalışmalar ise kısa sürede 
İzmir’in sınırlarını aştı. Uzun 
yıllar İstanbul’da ikamet eden 
Ahmet Özüm isimli engelli 
vatandaş, İstanbul’un engelli 
yaşamına elverişli olmaması 
üzerine yaptığı araştırma 
sonunda Buca’ya taşınma ka-
rarı aldı. Tamir istasyonunda 
engelli aracını onarmak için 
gelen Özüm Buca’nın engelli 
vatandaşlar için en yaşanabi-
lir kent olduğunu ifade etti.

ENGELSİZ BİR BUCA İÇİN

Engelliler Haftası nedeniyle 
Buca Engelliler Merkezi’ni 
ziyaret eden Buca Belediye 
Başkanı Av. Erhan Kılıç, tüm 
engelli vatandaşların Engel-
liler Haftası’nı kutladı. Kılıç, 
“Buca’da yaklaşık 80 binin 
üzerinde engelli vatandaşı-
mız var. Bu sebepten dolayı 
yaptığımız bütün hizmetler-
de engellilerimizi düşünerek 
çalışma yapıyoruz. Buca, 
engelli vatandaşların çok 
ciddi anlamda tercih ettiği 
bir kent. Buca’ya taşınan çok 
ciddi anlamda bir engelli 
yurttaşımız var. Biz yine çalış-
malarımızı daha da arttırarak, 
engellilerimiz için engelsiz 
bir Buca’yı sağlamak için 
çalışmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

İLK AYDA 30 ENGELLİYE ANINDA DESTEK 
PROJE kapsamında akülü tekerlekli sandalyelerin 
bakım ve onarımı için yetkin bir personel, belediye 
bünyesinde görevlendirilerek tam teşekküllü bir 
tamir atölyesi kuruldu.  İki ay önce hizmete açılan 
atölyede,  gün içerisinde akü, lastik, kumanda gibi 
çeşitli nedenlerle yolda kalan 30 engelli vatandaşa 
yardım edildi.  

Engel tanımayan sohbetler!
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, engelli müşterilere hizmet veren Turkcell çalışanları ile 
BiP’in geliştirmekte olduğu web üzerinden konferans özelliğinin ilk defa test edildiği gö-
rüşmede bir araya geldi. Murat Erkan çalışanları dinleyerek Turkcell teknolojisinin hayatları 
kolaylaştırmaya devam edeceğini vurguladı ve işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti 
sunan Turkcell Yüz Yüze uygulaması hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

TURKCELL Yüz Yüze ile işitme 
engelli bireylerin Turkcell ve 

Turkcell Superonline müşteri hizmet-
lerine görüntülü bağlanarak işaret 
dili aracılığıyla hızlı destek almasını 
sağlıyor. Engelliler Haftası kapsamında 
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 
da Turkcell Yüz Yüze uygulaması 
aracılığıyla hizmet veren görüntülü 
çağrı merkezi, Turkcell Global Bilgi ve 
Diyalog Müzesi’nde görevli çalışan-
larla BiP’in geliştirmeleri devam eden 
uzaktan toplantı çözümü ile, zaman 
zaman işaret dilini de kullanarak soh-
bet etti. İletişim ve yaşam platformu 
BiP’in bilgisayardan uzaktan toplantı 
çözümü sağlayacak olan yeni özelli-
ğinin ilk defa test edildiği buluşmada 
Dünya Engelliler Haftası için hazırla-
nan filmler izlenirken, Erkan engelli-
lerin sosyal hayata eşit katılımları ve 
fırsat eşitliği adına Turkcell’in sunduğu 
hizmetler üzerine çalışanlarla 
fikir alışverişinde bulundu.

Murat Erkan; “Turkcell 
bünyesinde çalışan 144 engelli 
arkadaşımızın yanı sıra Turkcell 
Diyalog Müzesi içerisinde 
rehberlik yapan dostlarımızın 
her birinin rol model 
olduğuna inanıyorum. 
Turkcell olarak bu rol 
modellerin sayısının 
artması ve engelli 
bireylere fırsat eşit-
liği yaratarak sosyal 
hayata özgürce aktif 
katılım göstermeleri 
adına Engel Tanı-

mayanlar çatısı altında birçok farklı 
başlıkta çalışmalar yürütüyoruz. Yüz 
Yüze, İşaret Dilim, Sesli Betimleme ile 
Sinema gibi uygulamalarımızın yanı 
sıra Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz 
Spor, Turkcell Diyalog Müzesi, Hayal 
Ortağım, İçimdeki Hazine, Engelsiz 
Akademi, Engelli Sporuna destek gibi 
projelerimizle de elimizden gelen tüm 
desteği veriyoruz. Hayatına dokunma 
şansı yakaladığımız her çocuğun, her 
bireyin bir iyilik tohumu olduğunu 

düşünüyorum, Türkiye’nin Turkcell’i 
olarak bu iyilik tohumlarını ekmeye 
durmadan devam edeceğiz” dedi.

Erkan, BiP’in web üzerinden 
uzaktan toplantı çözümünü de 

bu sohbet sayesinde başarılı bir şe-
kilde test ettiklerini belirterek 

“Geliştirdiğimiz tekno-
lojiler insanlarımızın 
hayatlarını kolaylaştır-
maya devam ediyor. 
Evden çalışmanın, 
evden eğitimin, 
uzaktan aile ve 
arkadaş buluşmaları-
nın devam ettiği bu 
dönemde kullanıcı-

larımızın ihtiyaçları doğrultusunda çok 
sayıda katılımcının aynı anda kolaylık-
la kullanabilecekleri ‘uzaktan top-
lantı çözümü’ üzerine çalışmalarımız 
devam ediyor. BiP, uzaktan toplantı 
çözümü ile kalabalık buluşmaların en 
güvenli adresi olacak. Dijital servisle-
rimiz Türkiye’nin verisinin Türkiye’de 
kalması için çok değerli” dedi.

ENGEL TANIMAYANLAR İLE 
ENGELLER ORTADAN KALKIYOR

Turkcell Engel Tanımayanlar çatısı 
altında, engelli bireylerin yaşamını 
kolaylaştırmak, hayata eş ve özgür 
katılımları için farklı çözümler sunuyor. 
Bu projelerden biri olan ve Milli Eğitim 
Bakanlığı himayesinde 2015 yılından 
bu yana yürütülen Engelsiz Eğitim 
Programı, sosyal hayata kısıtlı şekilde 
dahil olabilen çocuklara eğitim imkanı 
sunuyor. Bugüne kadar 111 işitme, gör-
me ve zihinsel engelli Okulu’nda açılan 
teknoloji sınıfları ve meslek atölyeleri ile 
50 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. 37 
görme engelli ve işitme engelli okuluna 
kurulan yüksek donanımlı teknoloji 
sınıfları ile öğrenciler engelli olmayan 
arkadaşları ile eşit seviyede eğitim 
alıyorlar. 74 özel eğitim okuluna kurulan 
müzik, görsel sanatlar, el sanatları, 
yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve 
seyahat meslek atölyeleri ile zihinsel en-
gelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına 
hazırlanıyor, istihdama yönelik eğitimler 
alıyorlar. Engelsiz Eğitim Programı kap-
samında yeni eğitim döneminde kulla-
nılmak üzere 10 yeni görsel sanatlar ve 
müzik sınıfı kurulumu gerçekleşti.Murat Erkan

İZMİR Büyükşehir Belediye-
si 134 körüklü ve 170 solo 

olmak üzere 304 otobüs için daha 
ihaleye çıkıyor. Araçlar sözleş-
menin imzalanmasının ardından 
dokuz ay içinde teslim edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, oto-
büs filosunu gençleştirme yolunda 
önemli bir adıma daha imza atıyor. 
Toplu ulaşım yükünün yaklaşık 
yüzde 60’ını sırtlayan 
ESHOT Genel Müdür-
lüğü, 134 körüklü, 
170 solo olmak üzere 
304 otobüs için daha 
ihaleye çıkıyor.

İhale ilanı 11 
Mayıs Pazartesi 
günü, Kamu İhale 
Kurumu'nun (KİK) 
ve ESHOT Genel Mü-
dürlüğü’nün internet sitelerinde 
yayınlanacak. Teklif zarfları, e-ihale 
yöntemiyle 11 Haziran 2020’de açı-
lacak. Euro 6 emisyon standartla-

rına ve engelli kullanımına uygun, 
klimalı, otomatik şanzımanlı, cep 
telefonu ve tablet şarj üniteli, alçak 
tabanlı yeni otobüsler, sözleşme 
tarihinden itibaren dokuz ay içinde 
ESHOT’a teslim edilecek.

TOPLAM 387 OTOBÜS

ESHOT Genel Müdürlüğü 
2019’un son günlerinde 15 yeni 

otobüsü filoya kat-
mış ve Ocak 2020’de 
de 52 yeni otobüsü 
direkt olarak Devlet 
Malzeme Ofisi’n-
den almıştı. İZULAŞ 
Genel Müdürlüğü 
ise 2020’nin ilk 
çeyreğinde 16 yeni 
otobüsü filosuna 
katmıştı. İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi yeni yapılacak 
304 otobüs ihalesiyle Nisan  2021’e 
kadar kente toplam 387 yeni oto-
büs kazandırmış olacak.

Engelli kullanımına uygun 
304 otobüs daha geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 
korona günlerinde de hasta, 

yaşlı ve kimsesizlere evde verdiği 
sağlık ve bakım hizmetini sürdürü-
yor. Ziyaret edilen yurttaş sayısı 11 
Mart’tan bu yana bin 717’ye ulaştı.

İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi salgın sürecinde de 
80 kişilik ekibiyle hasta, 
yaşlı ve kimsesizlere ev-
lerinde verdiği sağlık ve 
bakım hizmetine devam 
ediyor. Doktor, hemşire, 
fizyoterapist, psikolog, 
hasta bakıcı, sosyolog, 
psikolog ve kuaförden 
oluşan Toplum Sağlığı 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler 
uygulamadan faydalanan İzmir-
lilerin yaralarına bakıyor, tansi-
yonlarını ölçüyor ve fizik tedavi 

uyguluyor. Uygulama kapsamında 
dileyenlerin saçları kesiliyor, sakal 
tıraşı yapılıyor ve banyolarına 
yardımcı olunuyor. Hasta, yaşlı ve 
engelli bireylerin ev kazalarına 
karşı korunmasını sağlamak için 

evde küçük çaplı tadilat-
lar yapılıyor. Hizmet alan 
yurttaşlara ve bakıcıları-
na hijyen, ev kazaları ve 
sosyal haklar konusunda 
bilgi de veriliyor.

İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ekiplerinin 11 
Mart’tan bugüne ziyaret 
ettiği yurttaş sayısı bin 
717’ye ulaştı. Büyükşe-

hir’in evde bakım hizmetinden 
yararlanmak için Toplum Sağlığı 
Daire Başkanlığı’nın 293 18 70 / 71 
numaralı telefonları kullanılabilir.

Hasta, yaşlı ve engellilelere
“evde bakım” günleri

>> GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN 

Özel taşlar yerleştirildi
KONAK Belediyesi, salgın ne-
deniyle sokaklardaki trafik ve 

insan yoğunluğunun azaldığı ilçede 
yol, kaldırım, merdiven yenileme 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor.

Tüm yatırımları durdurarak önce-
liği koronavirüsle 
mücadele veren 
Konak Belediye Baş-
kanı Abdül Batur, 
“Hemşehrilerimizin 
sağlığı her şeyin 
önünde gelir. Ancak 
diğer belediyecilik 
hizmetlerimizi de 
aksatmadan sürdür-
mek zorundayız” 
dedi.

Kentteki tüm 
yatırımları dur-
durarak, önceliği 
koronavirüsle 
mücadeleye veren 
Konak Belediyesi, salgın önlemleri 
nedeniyle sokaktaki trafik ve insan 
yoğunluğunun azaldığı ilçede üst-
yapı çalışmalarına hız verdi. Kentte 
pek çok mahallede yol, kaldırım ve 
merdiven çalışmaları gerçekleştiri-
lirken, bir park da tepeden tırnağa 
yenilendi.

88 SOKAK ARTIK ÇIKMAZ DEĞİL

Fen işleri ekipleri, Göztepe’deki 
88 Sokak’ı da yeniledi. Çıkmaz olan 
sokak, yayaların rahatlıkla kullana-
bileceği bir yürüyüş yoluna dönüş-
türüldü.

50 YILIN ARDINDAN YENİLENDİ

Kemal Reis Mahallesi 274 Sokak’ta 
ise altyapı kuruluşlarıyla gerekli 

iletişim kurularak, 50 yıllık elektrik, 
su ve kanal altyapısının yenilenmesi 
sağlandı. Yolu parke taşına dönüştü-
rülen sokakta, merdiven ve kaldırım 
yenileme çalışmaları yapıldı.

Fatih Mahallesi 407 Sokak’ta 50 
yıldır kullanılan bir merdiven de 

Anıtlar Kurulu’ndan 
gerekli izinler alına-
rak, granit taşlarla 
yenilendi.

İLERİ YAŞA MO-
DERN TUTANAK

Akın Simav Ma-
hallesi 272 Sokak’ta 
da kanal altyapı-
sının yenilenmesi 
sağlanırken, mer-
divenler onarıldı ve 
ileri yaştan Konaklı-
ların rahatça kulla-
nabileceği, modern 
tutanaklar yapıldı. 

Ekipler, Dolaplıkuyu Mahallesi 748 
Sokak’ta ise merdivenleri yeniledi. 
Mehmet Ali Akman Mahallesi 13/1 
Sokak’ta kaldırım ve yol çalışması 
yapıldı.

İLK UYGULAMALARDAN BİRİ

Alsancak’taki 1460, 1479 ve 1475 
numaralı sokaklarda da yayaların 
daha rahat yürüyebilmesi için 
kaldırımlar genişletilerek, görme 
engelli vatandaşlar için özel taşlar 
yerleştirildi. Çalışmalar kaymayan 
malzemelerle yapılırken, araçların 
park etmesini engellemek için de 
kaldırımlara, şehircilikte yeni kulla-
nılmaya başlanan özel ayırma bor-
dürleri konuldu. Çalışma, İzmir’deki 
ilk uygulamalardan biri oldu.
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TEKERLEKLI sandalye teni-
sinde Türkiye'yi temsil ederek 

pek çok başarıya imza atan milli 
paralimpik tenisçi Büşra Ün, yak-
laşık bir buçuk ay önce Fas'tan İz-
mir'e antrenman için gelen engelli 
tenisçi arkadaşı Najwa Awane'ı 
koronavirüs salgını nedeniyle ülke-
sine dönemeyince 
evinde ağırlamaya 
başladı. Tam ül-
kesine dönmek üze-
reyken Fas'a uçuşlar 
iptal edilince 
Türkiye'de kalmak 
zorunda olan Najwa 
ile Büşra, şimdi 
zamanlarını evde 
birlikte antrenman 
yaparak geçiriyor. 
Kimi zaman evde 
cama çerçeveye 
zarar verseler de 
ailesinin bu durumu 
hoşgörüyle karşı-
ladığını dile getiren Ün, Najwa'nın 
annesinin her görüntülü konuşma-
larında kendisine teşekkür ettiğini 
ve gözlerinin dolduğunu söyledi.

'O ARTIK AILEDEN BIRI'

Koronavirüs salgınının herkesi 
olumsuz etkilediğini söyleyen Ün, 
"Antrenmanlarımız durdu ve turnu-
valarımız ertelendi. Ben karantinayı 
arkadaşım Najwa ile geçiriyorum. 
Najwa buraya antrenman yapma-

ya gelmişti. Turnuvalara birlikte 
gidecektik ancak birden turnuvalar 
iptal olmaya başladı. Daha sonra-
sında uçuşlar da iptal oldu ve kendi 
evine gidemedi. Yaklaşık 1,5 aydır 
birlikteyiz. Birbirimize rakip olmayı 
planlarken karantina partneri ol-
duk. Birlikte antrenman yapıyoruz. 

Güzel vakit geçiri-
yoruz. Salonumuza 
file gerdik ve birlikte 
çalışıyoruz. Doğum 
gününü bile birlikte 
kutladık. Najwa 
annesi ile görüntülü 
konuşurken an-
nesinin gözlerinin 
dolduğunu görü-
yorum. Ailesi için 
çok zor bir süreç 1,5 
aydır kızları başka 
bir ülkede başka 
bir aileyle kalıyor. 
Bizim içinse o artık 
aileden biri" dedi.

Vakitlerinin çoğunu antrenman 
yaparak geçirdiklerini söyleyen 
Najwa ise, "Büşra'nın annesi beni 
ondan daha çok seviyor. Aileye 
teşekkür etmek istiyorum. Büşra'ya 
beni antrenman yapmaya zorladığı 
için teşekkür ederim. Evime dö-
nebilmeyi umuyorum. Birlikte bir 
gün partner olarak oynayacağız. 
Birlikte oynayacağımız turnuvada 
turnuvayı kazanabilmek istiyoruz" 
diye konuştu.

>> MILLI SPORCUDAN 

Koronavirüs 
misafirperverliği
Tekerlekli sandalye tenis turnuvalarında büyük 
başarılar elde eden milli paralimpik tenisçi Büşra 
Ün (24), İzmir’e gelen Faslı tenisçi arkadaşı Najwa 
Awane’ı koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dö-
nemeyince evinde misafir etmeye başladı. Yaklaşık 
bir buçuk aydır bir arada yaşayan sporcular, zaman-
larını evde birlikte antrenman yaparak geçiriyor.

>> ENGELLILER EŞLERI YA DA REFAKATÇILERIYLE 

Günün tadını çıkarmaya çalıştı
SOKAĞA çıkma izninin başladığı 
saat 11.00'den itibaren Foça'da sahil 
kenarları, cadde ve meydanlar dolmaya 
başladı. Uzun süredir birbirini görme-
yen dostlar sosyal mesafeyi koruyarak 
ayaküstü sohbetlere koyuldu. Bazı 
vatandaşlar dükkanların, kafelerin, 
marketlerin kapalı olmasına, ilçe 
sokaklarının bu kadar boş kalmasına 
şaşırdı. Engelliler eşleri ya da refakatçi-
leriyle günün tadını çıkarmaya çalıştı. 
30 dereceye yaklaşan sıcaklıkta güzel 
havanın tadını birlikte çıkarıp, Anneler 
Günü çiçeğini sokakta eşine sunanlar 
oldu. Bazı vatandaşlar kısıtlamalar 
nedeniyle ziyaret edemediği eşinin 
mezarına Anneler Günü nedeniyle 
çiçek götürerek kutlayacağını, bazıları 
ise kısıtlamalar süresince en çok denizi, 
teknesini, motorunu özlediğini söyledi. 

Polis ve Jandarma ekipleri sosyal me-
safenin korunması ve izin verilen yaş 
grubu dışındaki kişilerin sokağa çıkma 
kısıtlamasına uymaları için devriye 
gezerek denetimlerini sürdürdü.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KUTLUYORUZ

Sokağa çıkma iznini Küçükdeniz 
Sahili'nde yürüyerek değerlendi-
ren vatandaşlardan Yılmaz Hamurcu, 
eşi Rengin Hamurcu'ya çiçeğini sokakta 
takdim etti. Yılmaz Hamurcu, "İstan-
bulluyuz. Buraya yerleştik. İki aydır 
evdeydik. Bir kere dışarı çıkabilmiştik. 
Bu ikinci çıkışımız oldu" dedi.

Rengin Hamurcu da Foça'da 
olmaktan çok mutlu olduklarını 
belirtip, "Tüm annelerin Anneler 
Günü'nü kutluyoruz. Aynı zamanda 
4 saatliğine de olsa özgürlüğümüzü 

kutluyoruz" diye konuştu.

'ÖNCE MOTORUMU SONRA 
AYAKLARIMI ÇALIŞTIRDIM'

Sokağa çıkma izninin başladığı saat 
11.00'de önce motorunu sonra ayakla-
rını çalıştırdığını söyleyen Şevki Avcı da, 

"Motosikletim çalışınca şanzımanı ve 
motoru yağlandı. Sonrasında sıra bana 
geldi. Şimdi ise kendi ayaklarımı çalış-
tırıyorum. Bacaklarım kendine gelsin 
diye yürüyüş yapıp, hareket ediyorum. 
Koronavirüs, insanlığa yeteri kadar 
acı verdin.  Artık uzaya bir yere defol 

git lütfen" dedi. Yaşar Nevin Orhan çifti 
de şehit ve gazi anneleri başta olmak 
üzere tüm annelerin gününü kutladı.

EŞİMİN ANNELER GÜNÜNÜ KABRİN-
DE KUTLAYACAĞIM

Doğan Erdoğan ise, "Annelerimiz 
rahmetli oldu. Eşimi kaybettim rahmet-
li oldu. Ahirete intikal etmiş olan bütün 
anne ve eşlerin nur içinde yatmalarını, 
cennete kavuşmalarını dilerim. Allah 
hayatta olan annelerimize, kardeşleri-
mize mutlu  sağlıklı uzun ömürler nasip 
etsin. Ben birazdan eşimin kabrini ziya-
ret gideceğim. Bu 4 saatlik izin iyi geldi. 
Çünkü iki aya yakın zamandan beridir 
eve kapalı kalmıştık" dedi.

Eczacı Önder Aytuğ da bugün iki gü-
zelliği bir arada yaşadıklarını ve mutlu 
olduklarını söyledi. 

IZMIR’in turistik ilçesi Foça’da sokaklar çifte mutluluk yaşayanlarla doldu. Iki aya yakın bir süredir evlerinden çıkmayan 
65 yaş üstü bazı Foçalılar, özgürlükleri ile birlikte Anneler Günü’nü de sokaklar da kutladı.

Engelliler Haftası Beydağ’da kutlandı
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçedeki engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Engelliler Haftası nedeniyle engelli bireyleri ziyaret etti.

 10 – 16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamında toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını 
belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in engelleri birer birer aştığını dile getiriyor.

KORONAVIRÜS salgının 
yaşandığı bu günlerde 

Başkan Yılmazlar, ilçedeki 
engelli vatandaşları evlerinde 
ziyaret ederek sohbet etti.

 Koronavirüs salgının ya-
şandığı bu günlerde Başkan 
Yılmazlar, ilçedeki engelli 
vatandaşları evlerinde ziyaret 
ederek sohbet etti.

Engelli vatandaşların istek 
ve taleplerini dinleyen Başkan 

Yılmazlar, her zaman engelli 
vatandaşların yanında olmaya 
devam edeceklerini ifade ede-
rek, çiçek ve çeşitli hediyeler 
verdi.

“YETER KI YÜREĞIMIZ 
ENGELLI OLMASIN”

Yılmazlar, “Yalnız bir gün 
değil, her zaman yanınızdayız. 
Engelliler Haftası münasebe-
tiyle ilçe merkezinde ikamet 

eden kardeşlerimizi ziyaret 
ettik. Engelli kardeşlerimizin 
hayatın tüm alanlarında varlık 
göstermelerine yardımcı olma 
konusunda hepimize önemli 
görevler düşmektedir. Yeter 
ki yüreğimiz engelli olmasın. 
Engelli vatandaşlarımıza ve ai-
lelerine sağlık, mutluluk, huzur 
dolu bir yaşam diliyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Beydağ’da yaşayan engelli va-

tandaşlar da, Başkan Yılmazlar’a 
kendilerine verdiği önem ve 
destekten dolayı teşekkür ettiler.

Göreve geldiği ilk günden 
beri “Beydağ hizmetin en iyi-
sine layıktır, mutlu bir Beydağ” 
anlayışıyla Beydağ’ın gelişmesi, 
güzelleşmesi ve kalkınması için 
çalışan Beydağ Belediye Başka-
nı Feridun Yılmazlar her zaman 
sevgimizle hemşehrilerinin 
yanında olacağını belirtti.

GAZIEMIR Belediyesi, 
toplumun yüzde 12’sini 

oluşturan engelli bireylere 
yönelik hizmetleriyle “Engelsiz 
Gaziemir” için adım adım ilerli-
yor. Belediye, yaşama geçirdiği 
çalışmalarla engellilerin sosyal 
hayata katılmasının önündeki 
engelleri kaldırıyor. 10 – 16 
Mayıs Engelliler Farkındalık 
Haftası kapsamında toplumsal 
duyarlılığı artırmaya çalıştıkla-
rını belirten Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in 
engelleri birer birer aştığını dile 
getiriyor.

KIRMIZI BAYRAK GÜN SAYIYOR

Hizmet binalarının fiziki ya-
pısını engellilerin kullanımına 
uygun hale getiren Gaziemir 
Belediyesi, engelli bireylerin 
belediye hizmetlerine kolayca 
ulaşmasını sağlıyor. Hizmet 
noktalarını engelli bireylerin 
kullanımı için özel olarak 
tasarlayan belediye, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
engelli bireylerin hizmetlere 
erişimini kolaylaştıran mekân 
ve araçlara verilen “Kırmızı 
Bayrak”için de gün sayıyor. 

Gaziemir Belediyesi,engelli 
bireylerin kamusal alanlara 
erişiminin önündeki engelleri 
kaldırmak, kaldırımları onla-
rın kullanımına uygun hale 
getirmek içinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Belediye, Yanızlıkla 
Mücadele Programı kapsa-
mında engelli bireylere destek 
oluyor, onların sorunlarına 
çözüm buluyor. Engelli bireyler, 
salgın süresince belediyeye 
telefon ile ulaşarak uzaktan 
giderilebilecek teknolojik ve 
psikolojik anlamdaki ihtiyaç-
larının karşılanmasını talep 
edebiliyor. Yalnızlıkla Mücadele 

Birimi çalışanları, ilçede yaşa-
yan engelli yurttaşları arayarak 
talep ve ihtiyaçlarını alıyor.

BOCCIA SPORUNDA 
BAŞARIYA KOŞUYORLAR

Gaziemir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü bünyesinde ve-
rilen boccia kursu ile de engelli 
bireylerin, hem sosyal hayattan 
kopmaması sağlanıyor hem de 
onlara spor kariyeri yapma ola-
nağı sunuluyor. Gaziemir Bele-
diyesi Boccia Takımı, Paralimbik 
Boccia Türkiye Şampiyonası’n-
da BC1 ve BC2 kategorilerinde 
Türkiye şampiyonu olmanın 

heyecanını yaşıyor.

SANATLA ENGELLERI 
AŞIYORLAR

Gaziemir Belediyesi düzenle-
diği kültür sanat kurslarıyla da 
engelli bireylerin sosyal hayata 
katılmalarına ve kendilerini 
geliştirmelerine olanak tanıyor. 

ENGELLI DOSTU GAZIEMIR

Engelli bireylerin kamusal 
alanlara ulaşımındaki engelleri 
ortadan kaldırmak ve onların 
hayatlarını kolaylaştırmak 
için çalıştıklarını dile getiren 
Gaziemir Belediye Başkanı Halil 
Arda, şunları dile getiriyor:

“Engelli dostu Gaziemir anlayı-
şıyla engelli yurttaşlarımızın ha-
yatlarını kolaylaştıracak, onların 
sosyal hayata katılmalarını sağla-
yacak proje ve çalışmalara imza 
atıyoruz. Engelli bireylerimizin 
hizmetlere kolayca ulaşabilmeleri 
için kaldırımlarımızı ve belediye 
hizmet noktalarımızı onların 
kullanımına uygun hale getirdik. 
Yalnızlıkla Mücadele Progra-
mı’mız kapsamında özel vatan-
daşlarımıza destek oluyor, onların 
sorunlarına çözüm üretiyoruz.”

Başkan Duran engelli bireyleri ziyaret etti
BAŞKAN Duran eşi Necibe Duran ile 
birlikte ilk olarak Tire'de engellilerin 

daha rahat yaşam sağlaması için öncü 
olan isimlerden Emel Çakıcı'yı evinde 
ziyaret etti. 

Başkan Duran daha sonra Küçükmende-
res Özürlüler Derneği Başkanı ve üyelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.

Kendilerine çiçek takdim eden Tire 
Belediye Başkanı Salih Atakan Duran 

" Sizlerin sorunları bizim sorunlarımız 
sadece bu haftada değil hep yanınızda 
olduk diyerek belediyenin kapıları-
nın her zaman onlara açık olduğunu 
söyledi.

Gaziemir’de herşey engelliler için
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GENÇLIK ve Spor Il Müdürlüğü-
nün açıklamasına göre, 10-16 

Mayıs Engelliler Haftası'nda kentteki 
"özel sporcuları" unutmayan Müdür-
lük, engelli sporculara bir jest yaptı. 

Bir minibüs ve kamyoneti süsleyen 
Müdürlük çalışanları, kentteki özel 
sporcuların adreslerine hareket etti. 

Sporcuların evlerinin önünden 
isimlerini anons eden görevliler, "Ko-
ronavirüs bile sizleri sevmemize engel 
değil. Sizleri seviyoruz." mesajını pay-
laştı, kapılarına giderek Türk bayrağı 
ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Yapılan jestle oldukça mutlu olan 
sporcular, çevredeki vatandaşların da 
alkışı ve moral desteğini aldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Manisa Gençlik ve Spor Il Müdürü 
Yunus Öztürk, organizasyonla hem 
Engelliler Haftası'nı kutlamak hem de 
özel sporculara moral vermek istedik-
lerini belirtti. 

Öztürk, özel sporcuların ulusal ve 
uluslararası alanda elde ettikleri başa-
rılarıyla herkese ilham kaynağı oldu-
ğunu vurgulayarak, "Engelliler Haftası 
nedeniyle böyle bir organizasyon 
yapmayı planladık. Neşe içinde geçen, 
anlam yüklü, güzel bir organizasyon 
olduğunu düşünüyoruz. Bu organi-
zasyonla kardeşlerimizi mutlu etmeyi 
ve onlara moral aşılamayı amaçladık. 
Sadece bir gün değil her zaman yanla-
rındayız." ifadelerini kullandı. 

SPORCULAR VE AILELERINDEN 
TEŞEKKÜR 

Özel sporcular, anlamlı haftada ken-
dilerini yalnız bırakmadığı için Gençlik 
ve Spor Il Müdürlüğüne ekiplerine 
teşekkür etti. Sporcuların aileleri de 
çocuklarına yapılan sürprizle çok mut-
lu olduklarını, kendilerini ve çocuk-
larını düşünen bakanlık personeline 
şükranlarını sundu. 

ÖZDEMIR, federasyo-
nun internet sitesinde 

yer alan mesajında, "Engel-
liler Haftası'nın tüm engelli 
bireylerimizin haklarının 
korunması için toplumsal 
farkındalık oluşturmasını 
ve onların yaşamlarının 
daha kolaylaşması için de 
vesile olmasını diliyorum." 
ifadelerini kullandı.

Tüm dünya olarak yeni 
tip koro-
navirüs 
(Kovid-19) 
salgını 
yüzünden 
zor bir dö-
nemden 
geçildiğini 
ama hep 
birlikte bunları aşıp, engelli 
vatandaşlar ve sporcularla 
geçmişte kazandıkları 
başarılara ulaşmak için 
kaldıkları yerden yeniden 
devam edeceklerini kayde-
den Özdemir, şu görüşlere 
yer verdi:

"Futbol Federasyonu 
olarak tüm engellilerimi-
zin yanındayız. Özellikle 
onların spor azminin, 
yüksek spor potansiyelinin 
farkındayız. Engelli sporcu-
larımız; başarılarıyla daima 
toplumun rol modeli. 
Birçok insana yön veriyor 
ve ilham kaynağı oluyorlar. 
Bu nedenle engellilerimi-
zin sosyal hayata katılımı 
açısından sporcularımızın 
başarılarını ayrı bir şekilde 
önemsiyoruz. Federasyon 

olarak 4 engelli federasyo-
numuzla uzun yıllardır iş 
birliği içerisinde olmaktan 
da çok mutluyuz. Engelli 
futboluna destek amacıyla 
oluşturduğumuz Engelli 
Futbolu Koordinasyon Ku-
rulu'muz bizler için önemli 
bir köprü olmakta."

Bugüne dek çalışma im-
kanı buldukları Özel Spor-
cular Spor Federasyonu, 

Bedensel 
Engelli-
ler Spor 
Federasyo-
nu, İşitme 
Engelliler 
Spor Fe-
derasyonu 
ve Görme 

Engelliler Spor Federasyo-
nu ile UEFA'nın da dikkati-
ni çeken önemli projelere 
imza attıklarını ve verimli 
çalışmalar gerçekleştirdik-
lerini vurgulayan Özdemir, 
"Her dönem onlara maddi 
ve manevi desteklerimiz 
sürecek. Tüm bu çalışma-
larımızın karşılığını önemli 
başarılarla aldık, spora 
döneceğimiz önümüzdeki 
süreçte aynı noktadan yeni 
başarılara koşacağımızdan 
eminim. TFF ailesi olarak 
en kısa sürede engelli 
dostlarımızla bir arada 
olmayı umuyor, ülkemizi 
daima gururlandıran spor-
cularımız ile tüm engelli-
lere saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum." değerlendir-
mesinde bulundu.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 
tıbbi sekreter olarak çalışan 
evli ve 3 çocuk annesi Şe-

nay Adıgüzel, 6 Ağustos 2015'te, 
annesiyle oturduğu sırada 
rahatsızlandı. Adıgüzel, yakınları 
tarafından çalıştığı Nazilli Devlet 
Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk 
müdahalenin ardından da Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Uygulama ve Araştırma Hastane-
si'ne sevk edildi. Adıgüzel'e beyni 
besleyen damarların tıkanması 
olan 'serebrovasküler' hastalığı 
tanısı konuldu. Yüzde 98 engelli 
raporu verilen Adıgüzel, yaklaşık 5 
yıldır evde, yatağa bağımlı olarak 
yaşamını sürdürüyor. Anne Gülten 
Yuva, kızını bir bebek gibi bakıp, 
yemek yiyemediği için midesine 
yerleştirilen tüpten mamayla 
besliyor.

Doktorların, İstanbul'daki özel 
bir rehabilitasyon merkezinde, 
fizik tedavi görerek iyileşme 
şansının yüzde 80 olduğunu 
söylediği talihisz kadın için aile, 

harekete geçti. Ancak 1 yıl süre-
cek fizik tedavi ücretnin 200 bin 
lira olması, aileyi çaresiz bıraktı. 
Eşi tarım işçisi olan ve yevmiyeli 
olarak çalışan, 2 bin liralık engelli 

maaşı dışında hiçbir geliri olma-
yan Adıgüzel'in yakınları, yardım 
kampanyası başlatabilmek için 
geçen nisan ayında Aydın Va-
liliği'ne başvurdu. Valilikten gere-

ken onayın çıkmasının ardından 
da yardım kampanyası başlatıldı.

Bugün itibariyle toplam 17 
bin lira yardım toplandı. Genç 
kadının sağlığına kavuşması 
için 183 bin liraya daha ihtiyaç 
bulunuyor.

Kızının durumuna çok üzdüğünü 
belirten Gülten Yuva, "Beş yıldan 
beri kızım yatalak hasta. Onu 
mamayla besliyorum. Fizik tedavi 
için devlet hastanelerine götürü-
yoruz ama yeterli olmadı. Özel bir 
hastanede doktorlar fizik tedaviyle 
iyileşme şansının olduğunu söyledi 
ama 200 bin lira lazım. Biz de bir 
yakınımızın yardımıyla Aydın 
Valiliği'ne başvurduk, kampanya 
başlattık. Hayırseverlerden yar-
dım bekliyoruz. Kızımın yataktan 
kalkması ve yürümesi bile bana ye-
tecek. Konuşamıyor ama söylenen 
her şeyi anlıyor. Tok mu aç mı onu 
bile bilemiyoruz. Onu öyle görünce 
içim yanıyor. Basında çıkan haber-
ler üzerine 2 günde 17 bin lira para 
toplandı" dedi.

>> YATAĞA BAĞIMLI SAĞLIKÇI ŞENAY IÇIN 

183 bin liraya 
daha ihtiyaç var
Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, beyni besleyen damarlarındaki tıka-
nıklık nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı olan tıbbi sekreter Şenay 
Adıgüzel’in (40) sağlığına kavuşabilmesi için gerekli 200 bin TL’nin 
17 bin lirası toplandı. Anne Gülten Yuva, paranın kalan bölümünün 
toplanabilmesi için destek beklediklerini söyledi.

Ziraat Bankası Sultanhisar Şubesi'nde, Şenay Adıgüzel'in annesi Gülten Yuva, 
dayısı Abdurrahim Yuva ve akrabalarından Nihat Çetin adına açılan 'TR46 0001 
0005 7833 8009 1950 04' IBAN no'lu hesaptan yardımda bulunulabileceği bildirildi.

MANISA’DA ENGELLILER 
HAFTASI NEDENIYLE 

Özel sporculara 
anonslu kutlama
Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan 
özel sporcuların Engelliler Haftası’nı, süsledikleri araçlarla 
evlerinin önüne gidip isimlerini anons ederek kutladı. 

>> NIHAT ÖZDEMIR'DEN 

Engelliler Haftası 
mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı 
Nihat Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haf-
tası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

DÜNYA çapında pandemi ilan edilen 
koronavirüs salgınına karşı alınan 

tedbirler kapsamında spor alanları ve 
havuzlar da kapatılırken Tokyo Paralimpik 
Oyunları'na katılmaya hazırlanan Izmirli 
otizmli yüzücü Şevval Tekin de suya hasret 
kaldı. Daha önce yüzmede ilkleri başaran, 
pandemi yüzünden 2020'den 2021 yılına 
ertelenen Tokyo Paralimpik Olimpiyat-
ları'na kota alarak bu başarıya ulaşan ilk 
Türk otizmli sporcu olmaya çalışan Şevval 
için salgın kabusa döndü. Yüzme kariye-
rinde Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor 
Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme 
Şampiyonası'nda 2014 yılında bronz, 2016 
yılında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan 
Şevval, 2017 yılında ise Para Swimming 

Dünya Serisi'nde A barajını geçerek bu 
başarıyı elde eden ilk Türk otizmli yüzü-
cü oldu. Ailesinin desteği ile 9 yaşından 
itibaren yüzme sporuna başlayıp önemli 
başarılar elde eden 19 yaşındaki Şevval'in 
Tokyo hayali koronavirüs salgını yüzün-
den sekteye uğradı. Şevval'in eğitimi için 
işini bırakıp hayatını kızına adayan annesi 
Müjgan Tekin, tüm otizmli ve down send-
romlu yüzücülerin salgından olumsuz 
etkilendiğini söyleyerek, "Şevval'in branşı 
kurbağalama da yüzmenin en zor ve 
spesifik dalı. Havuz antrenmanı yapama-
mak formunu olumsuz etkiledi. Bu süreç 
herkes için zor ancak otizmli bireyler için 
çok daha zor. Dilerim bir an önce kabustan 
uyanırız" dedi.

Şevval havuza hasret kaldı

GAZIEMIR ilçesinde 
oturan Sadiye Can-

demir, henüz 16 yaşınday-
ken anne oldu. Çocuk-
luğunu yaşayamadan 
anne olan Candemir’in 
ilerleyen süreçte bir oğlu 
ile bir kızı daha dünyaya 
geldi. Her ikisi de serebral 
palsi hastası olan oğul-
ları Ahmet (19) ile Yunus 
Emre’nin (10) yüzde 99 
engelli olduğunu, onlarla 
bir odanın içinde yaşam 
mücadelesi verdiğini 
anlatan Candemir, kızı 
Zeynep Sümeyye'nin (12) 
ise sağlıklı bir çocuk olarak 
ilkokula gittiğini söyledi. 
Çocuklarını çok sevdiğini 
ve onların iyiliği için dua 
ettiğini belirten anne Can-
demir, sabah kalkıp engelli 
iki oğlunun ilaçlarını verip 
ve mamalarını yediriyor.

'EŞIM DOĞRU DÜZGÜN 
ÇALIŞAMIYOR'

Ekonomik imkanları 
kısıtlı olduğu için on-
lara daha iyi bir yaşam 
sunamadığını belirten 
Candemir, "Günlerim 
oğullarımla geçiyor. 
Dışarı zaten çıkamıyoruz. 
Koronavirüs nedeniyle 
dışarıdan kimseyi kabul 
etmiyorum. Bütün günüm 
onlarla ilgilenerek geçiyor. 
Salgın hastalık nedeniyle 
eşim dahi onların yanına 
girmiyor. Borçlarımız var 
eşim doğru düzgün çalışa-
mıyor. 750 liralık kiramızı 
zor karşılıyoruz" dedi.

'EVLATLARIMIN DAHA 
GÜZEL BIR EVDE YAŞA-

MASINI ISTIYORUM'

Eşinin geçici olarak inşa-
at işlerinde çalıştığını söy-
leyen Candemir, evlerinin 
eski ve rutubetli olduğunu 
ve yeni bir eve taşınmak 
istediklerini belirterek 
şunları söyledi:

"Evlatlarımın daha güzel 
bir evde yaşamasını istiyo-
rum. Tek isteğim onlar için. 
Bu yıl çok hastalık geçir-
dik. 2 aydan fazla süreyle 
hasta oldular. Bağışıklıkları 

çok düşük. Küçük oğlum 
menenjit geçirdiği için 
daha sağlıklı bir ortamda 
yaşaması gerekir. Rutu-
betli olduğu için eve biraz 
tadilat yaptırdık. Ama yine 
olmadı. Rutubetin önüne 
geçemedik. Ev eski. Çabuk 
hastalanıyorlar. Bronşit 
oluyorlar zatürre oluyor-
lar. Hastanede yatıyorlar. 
Hastanede yatarak tedavi 
görmeleri gerekiyor. Ufağı 
hasta oluyor büyük hasta 
değilse de onu da yanıma 
almak zorunda kalıyorum. 
Veya hastane kabul etmi-
yor. Zor zamanlar yaşıyo-
ruz. Çıkmak için doktorlara 
yalvarıyorum. Çünkü evde 
bakacak kimse yok."

'BANA BIR KEZ ANNE 
DESELER'

Çocukları için hep duacı 
olduğunu anlatan Can-
demir, "Ben de isterdim 
çocuklarım sağlıklı olsun. 
Bana bir kez anne deseler. 
Anneler günümü kutlasa-
lar. Ben en çok da büyük 
oğlumu istiyordum. Keşke 
bir kere bana anne desey-
di. Askerlik yaşı geldi" dedi.

Anne Candemir, küçük 
oğlu Yunus Emre'ye kay-
makamlık yardımıyla ayak-
ta durmasını sağlayacak 
cihaz alındığını söyleyerek 
destek verenlere teşekkür 
etti.

TÜM BAĞIŞÇILAR 
DESTEK OLSUN

Kızılay Gaziemir Şube 
Başkanı Davut Dinçel, Can-
demir ailesine gıda yardı-
mı yaptıklarını belirterek 
şöyle konuştu:

"Şadiye Hanım özveriyle 
çocuklarına bakıyor. İm-
kanlarımız kısıtlı. Hayırse-
verlerimizden aldığımız 
bağışlarla bir şeyler 
yapıyoruz. Bir elimizle 
alıp bir elimizle veriyoruz. 
Şadiye Hanım’ın rutubetsiz 
bir eve ihtiyacı var. Uygun 
bir kirası olan eve çıkması 
gerekiyor. En acil ihtiyaç-
ları rutubetsiz bir ev. Tüm 
bağışçılar destek olsun."

>> ENGELLI IKI ÇOCUK ANNESI: 

İsterdim ki, bir 
kez olsun anne 
desinler 
Gaziemir’de, 3 çocuk annesi Şadiye Candemir 
(36), yüzde 99 engelli olan yatağa bağlı iki 
oğlunun hem eli ayağı, hem de hayat enerjisi 
oldu. Candemir, “Ben de isterdim çocuklarım 
sağlıklı olsun, bana bir kez olsun anne desin. 
Anneler Günü’mü kutlasınlar” dedi.
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MUĞLA Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gü-
müş, işaret diliyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Gümüş, Engelliler Haftası dolayısıyla belediye-
nin sosyal medya hesaplarından bir video pay-
laştı. Paylaşımında "Sizleri seviyorum" ifadesini 
kullanan Gümüş, işaret diliyle, "Merhaba sevgili 
hemşehrilerim. Sevgide hiçbir engelin olmadı-
ğına inanıyorum.  Hayatınızı kolaylaştırmak için 
daha çok çalışacağız. Sizleri seviyorum. Dünya 
Engelliler Haftası kutlu olsun." dedi.

Gümüş, yaptığı açıklamada, engelli vatandaş-
ları evlerinde sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret 
ettiklerini kaydetti.

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, 
8 yaşında elektrik akımına kapılması 
sonucu sağ kolunu dirseğine yakın 
yerden kaybeden engelli milli yelkenci 
Hüseyin Akbulut (33), 'Engelliler Haftası' 
kapsamında herkese çağrıda bulunarak 
"Engeller beyinde aşıldıktan sonra başa-
rılamayacak hiçbir şeyin yoktur" dedi.

Kolunu olmadığı için ilk zamanlar 
işlerini yapmakta zorlanan ve çevresin-
dekilerin kendisine acıyarak bakmasına 
içerleyen Hüseyin Akbulut'un müca-
delesi denize olan sevgisiyle başladı. 
Denize çıktığında tüm sorunlarını 
unutan Akbulut, Gökova Yelken Kulübü 
yetkililerini katkısıyla hayallerine ulaşma 
fırsatı yakaladı. Öğretmenler eşliğinde 
yat ve yelkenciliği öğrenen ve sürekli 
antrenmanlar yapan Akbulat'a arkadaş-
ları 'Engelsiz yelkenci' adını verdi. 

Engin denizlerde 10 yıldır profesyonel 

yelken açan Akbulut, Türkiye ve Avru-
pa'da elde ettiği başarılarıyla Marmaris-
liler'in gururu oldu. Bu başarıları, azmi 
sayesinde Türkiye Paralimpik Yelken Milli 
Takımı kampına çağrıldı. Ekim 2012'den 
itibaren katıldığı yarışlarında Türkiye 
temsil ederek iyi dereceler elde etti. 
2016 yılında Brezilya'da düzenlenen 
Paralimpik oyunlarına katılarak başarıyla 
döndü. İki yıl önce antrenörlük belgesi 
alan 'Engelsiz yelkenci' en son hedefini 
olimpiyat yarışmaları olarak planladı. 
Üst üste 3 yıl Türkiye Engelli Yelkenli 
Şampiyonası'nda birincilikle hayallerine 
ulaştı. 10 yılda engelli olmanın zorlukla-
rını azmi ve mücadelesiyle yendi. Koro-
navirüs salgını ile mücadele kapsamın-
da mesleğini yoğun şekilde sürdüren 
Akbulut, arta kalan zamanlarını 'Dert-
lerimi unuttuğum' dediği yelkenlisiyle 
antrenman yaparak geçiriyor.

Menemen ilçesinde yaşa-
yan Selvi- Kader Çevre 
çiftinin üçüncü çocukları 

olan Asil Efe'ye yaklaşık bir yıl 
önce götürüldüğü Çiğli Bölge 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'n-
de Duchen-
ne Musküler 
Distrofi 
(DMD) teşhisi 
konuldu. 
Küçük çocuk, 
Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.

Anne 
Kader Çevre, 
hayatını 
bebeğine 
adadı. Asil 
Efe'yi, ilk 
adımlarını atabilmesi için hafta-
nın 4 günü fizik tedavi merkezine 
götürdü. 10 aydır süren fizik teda-
viyle, yürümesi çok güç olan Asil 

Efe, ilk adımlarını atmayı başardı. 
Asil Efe'nin ilk adımı, diğer DMD 
hastası çocuklara da umut oldu.

Anne Kader Çevre, "DMD has-
talığını başımıza gelene kadar hiç 

bilmiyordum. 
O annelerin 
feryatlarını 
şimdi çok iyi 
biliyorum. 
Ateş düştüğü 
yeri yakıyor. 
Hastalığı 
duyunca 
dünya başı-
mıza yıkıldı. 
Fizik tedaviyle 
birlikte yavaş 
yavaş ayakta 
durmaya 
başladı şimdi 
Allah'a şükür-
ler olsun ki 
yürüyor. Evde 
oturuyorduk. 

Aniden kalkıp yürüdü, çığlık attık. 
Çığlığımızdan korkup tekrar 
oturdu, evde büyük bir telaş 
oldu. Şimdiyse tek dileğim onun 

konuştuğunu duyabilmek" dedi.

'HAYATA TUTUNMASINI 
SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Asil Efe'nin 10 aylıkken hareket 
güçsüzlüğü çekmeye başladığını 
anlatan anne Çevre, "Desteksiz 
oturamıyordu biraz kilolu bir 
bebekti. Kilodan olabileceğini 
düşündük ancak doktora götür-
düğümüzde kas hastası olduğunu 
anladık. İnanamadık, çocuğumu-
za bu hastalığı konduramadık. Ye-
medik içmedik onu fizik tedaviye 
götürdük. Bu hastalığın oldukça 
maliyetli olduğunu söyleyebilirim. 

Eşim engelli ve asgari ücretle ça-
lışıyor. Vitaminlerini bile alamadık 
ve etle beslenmesi de gerekiyor. 
Elimizden geldiğince çocuğumu-
zun hayata tutunmasını sağlama-
ya çalışıyoruz" diye konuştu.

Baba Selvi Çevre de "Hastalığı 
öğrendiğimizde dünyamız karardı. 
Nasıl bir hastalık olduğunu gün geç-
tikçe araştırarak öğrendik. Türkiye'de 
yaklaşık 6 bin çocukta görülüyor. Bu 
hastalık 7-8 yaşlarında sandalyeye 
düşme ve 17-18 yaşlarında ölümle 
bile sonuçlanabiliyormuş. Çocuğu-
muz gün geçtikçe eriyor ve hiçbir 
şey yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

DMD hastası bebeğin 
ilk adımları umut oldu
Kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler 
Distrofi (DMD) hastası 2 yaşındaki Asil Efe, adım atıp 
yürümeye başlayınca, diğer DMD’li çocuklara umut 
oldu. Hayatını oğluna adayan anne Kader Çevre, 
şimdi, haftanın 4 günü fizyoterapiye götürdüğü Asil 
Efe’nin konuştuğu günleri de görmeyi bekliyor.

>> FETHIYE’DE OTURARAK VOLEYBOL TAKIMININ 

Süper Lig heyecanı
TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu kararıyla Oturarak 

Voleybol Süper Ligi'nde mücadele etme 
hakkı verilen Fethiye Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü Takımı'nda büyük mutluluk 
yaşanıyor. 

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Harun Reşit Yiğit, yeni tip koronavirüs 
salgınından önce takımın bulunduğu lig-
de lider konumunda olduğunu söyledi.

Federasyonun aldığı kararla Süper 
Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirten Yiğit, "Müdürlüğümüz 
bünyesindeki takımımız şu anda ilimizde 

en üst ligde mücadele edecek iki takım-
dan biri. Bizim ve engelli kardeşlerimiz-
den oluşan sporcularımızın omuzlarına 
daha büyük yük bindi. Süper Lig'de en 
iyi şekilde mücadele edip, başarımızı 
sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Yiğit, özel sporcuların başarısının il 
genelinde diğer branşlara da örnek 
olacağını dile getirdi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlü-
ğü Oturarak Voleybol Takımı Antrenörü 
Aycan İnaluk da sporcularla azimle 
çalışarak Süper Lig'de başarılı olmayı 
hedeflediklerini kaydetti.

Engelli yelkencinin azmi
KÜÇÜKLÜKTEN bu yana 
denizleri ve doğa sporlarını 
çok sevdiğini söyleyen Pa-
ralimpik Yelken Milli Takım 
sporcusu Hüseyin Akbulut, 
"Bir şeyi başarmak için engelli 
olup olmamamız fark etmiyor. 
Başarıya ulaşmak beyinde biti-
yor. Topluma örnek olabilmek, 
bir elimde neler yapabildiğimi 
gösterebiliyorsam bu başarı-
dır. Yelkenlimde motora bağlı 
kalmadan rüzgar ve su sesi ile 
mest oluyorum. Denizde yel-
kenlimi açtığımda hiçbir sorun 
aklıma gelmiyor. Tamamen 
kendimi özgür ve her yere git-
me arzusu başlıyor. Dünya'da 
her şey engelsiz insanlara göre 

yapılıyor. Engellilere göre yapı-
lan çok az şey var. Böyle oluyor 
diye umudu yitirmemek lazım. 
Türkiye'de bir ilki gerçekleştir-
dim. Türkiye Engelli Yelkenciler 
Grubu'nu kurdum. Benim gibi 
altı arkadaşımızla hedefimiz 
olimpiyatlarda ülkemizi temsil 
etmek. Sıfırdan başlayıp 10 
yılda başarılara imza atmak 
kadar gurur verici bir şey yok. 
Yaşamı hiçbir zaman bırakma-
yın, zorluklar ve dertler her 
zaman vardır. Önemli olan 
hedefinize ulaştığınızda yaka-
ladığınız başarının gururudur. 
Engeller beyinde aşıldıktan 
sonra başarılamayacak hiçbir 
şeyin yoktur" dedi.

Bir şeyi başarmak için engelli 
olup olmamamız fark etmiyor

>> MUĞLA'DA BELEDIYE BAŞKANI, 

Engelliler Haftası'nı 
işaret diliyle kutladı

IZMIR'IN Menderes ilçesine 
bağlı Tekeli Mahallesi'nde 
yaşayan emekli Süleyman Tu-
runçcu, ateş ve halsizlik şika-
yetiyle 28 Nisan'da Gaziemir 
Nevvar Salih İşgören Devlet 
Hastanesine başvurdu.

Süleyman Turunçcu'ya uy-
gulanan Kovid-19 testi pozitif 
sonuç verdi. Turunçcu'nun, 
bedensel engelli SMA hastası 
eşi Huriye Turunçcu'ya uy-
gulanan test de 
pozitif çıktı.

Turunçcu çifti, 
evlerinde karan-
tinaya alındı. 

Huriye Tu-
runçcu sağlığına 
kavuşurken 
durumu kötüye 
giden Süleyman 
Turunçcu, 6 gün 
sonra, 112 Acil 
Sağlık ekiple-
ri tarafından 
Gaziemir Nevvar 
Salih İşgören 
Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. 

Hastanenin 
yoğun bakım servisinde 10 
gün tedavi gören Turunçcu, 
uygulanan immün plazma 
tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Turunçcu, sağlık çalışanları-
nın alkışları arasında hastane-
den ayrıldı.

"ONLARA, YERYÜZÜNÜN 
MELEKLERI DIYORUM"

Süleyman Turunçcu, evinin 
bahçesinde,, televizyon 
haberlerinden duyduğu 
Kovid-19 hastalığını ken-
disine teşhis konuluncaya 
kadar umursamadığını, teşhis 
konulduğunda ise çok kork-

tuğunu dile getirdi. 
Sağlığına kavuştuğu için 

şükrettiğini belirten Turunç-
cu, "Rahat nefes almak çok 
güzel bir şey." dedi. 

Tedavi sürecinde sağlık 
çalışanlarının fedakarca 
görev yaptığına tanık oldu-
ğunu belirten Turunçcu, "Ben 
onlara yeryüzünün melekleri 
diyorum. Benimle yiyecekle-
rini paylaştılar, beni alkışlarla 

uğurladılar. Has-
tanede yatarken 
ülkemizin ne 
kadar güçlü bir 
sağlık sistemine 
sahip olduğunu 
gördüm." ifade-
lerini kullandı. 

Herkesi, yetki-
lilerin Kovid-19 
konusunda 
yaptığı uyarı ve 
çağrılara kulak 
vermeye davet 
eden Turunçcu, 
"Çevreye ve 
duvara bakmak, 
tavana bakmak-
tan daha iyidir. 

Ben yoğun bakımda bunu 
bizzat yaşadım. Bir de bu 
hastalığı gördüğü tedavi so-
nucu yenen vatandaşlarımız 
mutlaka plazma bağışında 
bulunsunlar. Karantina sürem 
bitince plazma bağışında 
bulunacağım." diye konuştu.

Huriye Turunçcu ise "Veri-
len ilaçları kullanarak sağlığı-
ma kavuştum ama eşim bu 
hastalığı daha ağır geçirdi. Bu 
süreçte sağlık çalışanlarımız 
çok emek harcadı. Eşim yeni-
den sağlığına kavuşup evine 
geldiği için çok mutluyum." 
ifadelerini kullandı. 

65 yaşındaki hasta 
taburcu edildi
İzmir’de immün plazma tedavisi ile yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) hastalığından kurtulan 65 
yaşındaki Süleyman Turunçcu, sağlık çalışanla-
rının alkışları arasında hastaneden ayrıldı. 

Tedavisi tamamlanan Sü-
leyman Turunçcu, "Rahat 
nefes almak çok güzel 
bir şey. Karantina sürem 
bitince plazma bağışında 
bulunacağım" dedi.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

>> JANDARMADAN 

Fenerbahçe forması

>> ENGELLERI AIKIDOYLA AŞAN TAKIMDAN 

Kovid-19 
tedbirli
antrenman

 Izmir’de karma engellilerden oluşturulan “Aikido Engel Tanımıyor” takımı, özel 
izinle 2 ay sonra sahilde toplanarak antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) sürecinde bir araya 
gelemeyen "Aikido Engel Ta-

nımıyor" takımı, 2 ay aradan sonra, 
verilen özel izinle İzmir Karşıyaka 
sahilinde antrenman yaptı. 

Karşıyaka Belediyesinin des-
teklediği, aikido antrenörü Engin 
Ergin'in öncülüğünde 2011'de 
kurulan, ortopedik, görme, işitme, 
bedensel ve zihinsel engelli 15 
sporcudan oluşan takıma, 10-16 
Mayıs Engelliler Haftası kapsamın-
da birlikte antrenman izni verildi. 

Sahilde buluşan engelliler, ilk 
olarak ellerini dezenfekte edip 
sosyal mesafe kuralına uyarak 
hasret giderdi.

Yüzlerinde koruyucu maske olan 
sporcular, aikido eğitmeni Ali Üner 
yönetimde yaklaşık 1 saat çalıştı. 

"BU ETKINLIK BIZI ÇOK MUTLU 
ETTI"

Ortopedik engeli bulunan Hayal 
Öksüz, mart ayından itibaren evde 
olduğunu ve çok sıkıldığını anlattı.

Çalışmalara uzunca bir süre ara 

vermek zorunda kaldıklarını vur-
gulayan Öksüz, şöyle konuştu:

"Bu hepimiz için çok iyi oldu. 
Antrenmanlardan da uzak kal-
mamış oluyoruz. Çünkü zamanla 
unutulabiliyor. Çok iyi oldu. Arka-
daşlarımla 
uzun za-
man sonra 
ilk defa 
bugün 
bir araya 
geldik. 
Birbirimize 
sarılmak, 
dokun-
mak, 
öpmek 
istiyoruz 
ama bu Kovid-19 nedeniyle yakla-
şamadık. Yüzlerimizi bile unutmu-
şuz. Arkadaşlarımı çok özlemişim. 
Yan yana gelip sesimizi duymak 
hepimize çok iyi geldi."

"ENGELLILER IÇIN DAHA ZOR" 

Bedensel engelli sporcu Ozan 
Kağan Çevik de Türkiye ve dün-

yanın pandemi nedeniyle zor 
bir süreçten geçtiğini söyledi.

Sağ bacağının protez olduğu-
nu belirten Çevik, salgın sürecin-
de kimsenin olmadığı saatlerde 
yürüyüş yaparak bacağını 

güçlen-
dirdiğini 
belirtti. 

Böyle 
bir süreçte 
ara ara 
da olsa 
bir araya 
gelmenin 
kendisini 
çok mutlu 
ettiğini 
aktaran 

Çevik, "Zaten insanlar evlerine 
kapandılar. Biz engelliler için 
daha da kötü bir durum. Çün-
kü engelimizden dolayı zaten 
hareket edemiyoruz. Takım 
olarak böyle bir süreçte böyle 
bir haftada etkinlik yapmak bizi 
çok mutlu etti." dedi.

Ortapedik engeli bulunan Onur 

Bayatsapan, sosyal birisi olarak 
evde kalmanın zorluğunu yaşadı-
ğını dile getirdi. 

 "SOSYAL MESAFEDE 
ÇALIŞMAMIZI YAPTIK"

Eğitmen Ali Üner ise yaklaşık 2 
aydır çalışma yapamadıklarını, ve-
rilen izinle sporcularının motivas-
yonunun arttığını ifade etti. 

Takım için etkinliği organize 
eden Engelliler İçin Japon Sanat-
ları ve Sporları Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Oğuz Erbatu da 10-
16 Mayıs Engelliler Haftası'nda 
her yıl çeşitli etkinlikler düzen-
lendiğini, ancak bu yıl Kovid-19 
nedeniyle etkinliklerin olmadığı-
nı belirtti.

Açık havada sosyal mesa-
fe kurallarına uyarak takımın 
antrenman yapmasına karar 
verdiklerini anlatan Erbatu, 
sporcuların maskelerini takıp, 
ellerini dezenfekte ettikten sonra 
hocalarının gösterdiği hareketleri 
açık havada yaparak sporlarını 
yaptığını kaydetti.

>> SOSYAL MESAFELI 

İzmir’de Engelliler 
Haftası kutlaması

IZMIR'DE yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri 

kapsamında rehabilitasyon  mer-
kezinde kalan engelli çocuklar için 
sosyal mesafe kurallarına dikkat 
edilerek Dünya Engelliler Haftası 
kutlama programı düzenlendi.

Karabağlar Kaymakamlığı ile 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü tarafından Ayşe 
Sevinç Solmaz Bakım Rehabili-
tasyon ve Aile Danışma Merkezi 
önünde düzenlenen etkinlikte 
ellerinde 100 balon bulunan 
25 müdürlük görevlisi, engelli 
çocuklar ve eğitmenlerine moral 
vermek için şarkılar söyledi.

Sosyal mesafe kurallarına 
nedeniyle müdürlük görevlileri, 
etkinlik boyunca rehabilitasyon 
merkezi bahçesinde bulunan ço-

cuklara uzaktan şarkılar söyler-
ken merkezin önünde bulunan 
yol, etkinlik nedeniyle bir süre 
trafiğe kapatıldı.

Söylenen şarkıların sonunda 
balonları havaya bırakan görevli-
ler tüm engelli çocukların Dünya 
Engelliler Haftasını kutladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürü Nesim Tanğlay, Ko-
vid-19 salgını nedeniyle bu sene 
İzmir'de Dünya Engelliler Haftası 
olmasını farklı bir etkinlikle kut-
lama kararı aldıklarını söyledi. 

Tanğlay, "Amacımız uzun süre-
dir izole olarak kuruluşumuzda 
kalan engelli çocuklarımıza kısa 
da olsa keyifli zaman geçirmek 
ve Engelliler Günü için kamu-
oyunda farkındalık yaratmak." 
dedi. UŞAK'IN Ulubey ilçesin-

de jandarma ekibi, 41 
yaşındaki bedensel engelliye 
Fenerbahçe forması ve atkısı 
hediye etti. 

Valilikten yapılan açıklama-
ya göre, İnay köyünde yaşa-
yan Cemil Hayırlı, Vefa Sosyal 
Destek Grubu çalışmaları 
kapsamında kendisini ziyaret 
eden jandarmadan, taraftarı 
olduğu Fenerbahçe'nin for-
masını istedi. 

Ekipler, Gençlik Haftası 

kapsamında gerçekleştirdik-
leri sürpriz ziyarette Hayırlı'ya 
forma ve atkı hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Vali Funda Kocabıyık, 
jandarmayı tebrik ederek, 
"Cemil Hayırlı'nın yüzündeki 
mutluluk hepimizin içini ısıttı. 
Bu vesileyle tüm Vefa Sosyal 
Destek Grubu çalışanlarımızı 
kutluyor, Gençlik Haftası ve 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı’nı tebrik 
ediyorum." ifadelerini kullandı.

MANISA'NIN Tur-
gutlu ilçesinde polis 

ekipleri, 8 yaşındaki en-
gelli Ali Darçın'a doğum 
günü sürprizi yaptı. 

Serebral 
palsi (beyin 
felci) hastası 
Ali Darçın'ın 
polislere 
hayranlığını 
öğrenen 
Turgutlu Ilçe 
Emniyet Mü-
dürlüğü ekip-
leri, doğum 
gününde 
sürpriz kutlama yapmak 
üzere harekete geçti.

Trafik Tescil Şube Amir-
liği ekipleri, engelli çocu-
ğu evinde ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle evin 
bahçesinde çocukla soh-

bet eden polisler, "Iyi ki 
doğdun Ali" yazılı pastayı 
birlikte üfledi, oyuncak 
polis arabası hediye etti.

Ali'nin babası Muhar-
rem Darçın, 
oğlunun 
doğuştan 
serebral 
palsi hastası 
olduğunu 
ve polisleri 
çok sevdiğini 
belirterek, 
"Kendisi polis 
hikayeleri, 
polis oyun-

cakları ve çizgi filmlerini 
seviyor. Bugün Ali'nin 
doğum günü, haberini 
almış emniyet mensup-
ları, kendilerine çok 
teşekkür ediyoruz. Ali'yi 
çok sevindirdiler." diye 
konuştu.

>> MANISA’DA ENGELLI ÇOCUĞA 

Polislerden sürpriz 
doğum günü

Karşısında polisleri gören Ali'nin mutluluğu gözlerin-
den okunurken polisler, çocuğu ekip aracıyla gezdirdi.

TIRE Belediyesi'nin 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı kut-
lamaları kapsamında düzenle-
diği gençlik koşusunda yüzde 
90 görme engelli sporcu 
Enver Kala da koştu.

Tire Devlet Hastanesi kav-
şağında başlayan koşu öncesi 
Tire Belediye Başkanı Salih 
Atakan Duran, genç sporcula-
ra meşale verdi.

Yarışmacılardan görme 
engelli Enver Kala, gurur dolu 
olduğunu belirterek, "Yaklaşık 
2009’dan beri sporcuyum. 
Görme engelim yüzde 90. 
Spora engel olmadığını dü-
şünüyorum. Koşmama engel 

değil." dedi. 
Genç kızları temsilen koşan 

Hatice Batı da "Öğretmenle-
rimizin tavsiyesi ile geldim. 
Arkadaşımla koşacağım için 
çok mutluyum. Tirelileri temsil 
edeceğiz” dedi.

Genç sporcular Tire Kent 
Müzesi önüne dek sürdür-
dükleri koşunun sonunda el-
lerindeki meşale ile buradaki 
büyük meşaleyi Tire Belediye 
Başkanı Salih Atakan Duran ile 
yaktılar.

19.19’da hoparlörlerden İs-
tiklal Marşı'nın seslendirildiği 
ilçede Halk Oyunları Eğitmeni 
Ahmet Köyük zeybek gösterisi 
sundu. 

>> TIRE'DE GÖRME ENGELLI SPORCU, 

Gençleri için koştu

65 üzeri kişilerle 
parklar doldu
UŞAK'TA uzun bir aradan sonra 4 saat süreyle sokağa 
çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler, cadde, sokak ve parkları dol-
duru, güneşli havada gezmenin keyfini yaşadı.

Engelli olan 70 yaşındaki Gülerdem Özdemir, uzun süre 
sonra dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 
Özdemir, "Çok şükür parkta yeşillikler arasında mutlu-
yuz. Allah'ım bu salgından bizi kurtarıp, milleti selamete 
çıkarsın. 5-10 dakika daha durup, eve döneceğim. Engelli 
olduğum için fazla oturamıyorum" diye konuştu.


