
İZMİRLİ girişimci 
Nilay Öztunalı, engel-
li ve yaşlıların sahilde 
yürüyüş yapabilme-
leri için plaj sandal-
yesi ve sahil yürüteci 
tasarladı. Bu sandalye 
ve yürüteç sayesinde 
sahilde keyifli vakit 
geçirmekten mahrum 
kalan engelli ve yaşlı 
vatandaşlar, bu yaz 
hem denize girip 
hem de kumsalın 
tadını çıkarabilecek. 
SAYFA 3’DE

ENGELLI VE YAŞLILAR 
SAHIL YÜRÜTECIYLE 

Kumsalın 
tadını 
çıkaracak

Paylaştıkça farkındalık yarattık
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Gazeteniz Engellim Sesi ile her ay yeni yüzler gülüyor. Ihtiyaç sahibi bir çok engelli
kardeşimize özel sandalyeler gönderiyoruz. Hem gazetemiz engellilerin hayatını 
yansıtıyor hem de adrese teslim sandalyelerin gitmesine vesile oluyor.

Engelliye bisiklet keyfi
İZMİR Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer, 
3 Haziran Dünya Bisiklet 
Günü’nde iki sürücülü bi-
sikletlerin Akıllı Bisiklet 
Kiralama Sistemi’ne dâhil 
edildiğini duyurdu. Başkan 
Soyer, “Türkiye’de ilk kez 
bir belediye, görme engelli 
vatandaşlarımızın da bisik-
let keyfi yaşaması için böy-
le bir hizmete imza atıyor” 
dedi. SAYFA 3’TE

>> HASAT PROGRAMINA

Engelli gençler de 
coşkuyla 
katıldı
IZMIR Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in korona-
virüsle mücadelede “üreticinin 
ürünü dalında kalmasın” diye-
rek başlattığı gönüllü meyve 
hasadı programı sayesinde 
Kemalpaşalı kiraz üreticisi 
rahat bir nefes aldı. Türkiye’nin 
önemli kiraz üretim merkez-
lerinden biri olan Kemalpaşa 
bu sayede salgın döneminde 
de bu konumunu muhafaza 
etmeyi başardı. SAYFA 2’DE

31 yıldır 
emek 
veriyor

Fedakar baba uğrunda 
hayatını değiştirdiği 
engelli çocukları için

AYDIN’IN Kuşadası ilçesinde serebral 
palsi hastası iki çocuğu ve eşiyle yaşayan 
Salih Sezgin, ailesinin mutluluğu için ver-
diği mücadeleyle herkese örnek oluyor. 
SAYFA 7’DE

Engelsiz üniversiteler ödül aldı
YÜKSEKÖĞ-
RETIM Kurulu 
(YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. Yekta 
Saraç, geçen yıl 
80 üniversiteden 
668 başvurunun 
yapıldığı Engel-
siz Üniversite 
Ödülleri'ne bu yıl 
116 yükseköğ-
retim kurumu 
tarafından 841 
başvuru aldık-
larını bildirdi. 
SAYFA 7’DE

IZMIR’DE, farklı spor 
branşlarında başa-
rılar kazanan, 12 yıl 
önce kemik kanserine 
yakalandıktan sonra 
dizindeki tümör nede-
niyle 14 ayrı operasyon 
geçiren ve 1 yıl önce 
sağ bacağını kaybe-
den Serkan Demircan 
(34), atletizmde yeni 
başarılar elde edip milli 
formayı giymek istiyor. 
Demircan’ın tek hayali 
ise ihtiyacı olan koşu 
protezine kavuşup, 
pistlere dönmek. 
SAYFA 7’DE

>> PROTEZIYLE 
HAYALLERINE 

Koşmak 
istiyor

Ömrünü zihinsel 
engelli oğluna adadı
AMASYA'NIN Taşova ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli oğluna 20 yıldır gözü gibi 
bakan 61 yaşındaki Türkan Subaz, fedakarlığıyla örnek oluyor. SAYFA 5’TE

>> ENGELLI ÇIFTIN AŞKLARINA 

Koronavirüs 
engel olamadı

KAYSERI'DE sosyal-
leşmek için gittikleri 
Anadolu Ortopedik 
Engelliler Derneğinde 
tanışan Kıymet Kızıl-
kaya ve Hacı Koşmaz, 
yeni tip koronavirüs 
tedbirleri kapsamın-
da ertelenen nikah 
töreniyle evlendi.
SAYFA 4’TE

>> SP HASTASI BURNUNU KULLANARAK

2. kitabını yazıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalındığı dönemde, en-
gellilerin neler yaşadığını herkesin anladığını düşündüğünü 
belirten Mustafa Erol, pandemi günlerinde evde yeni kitabı 
üzerinde çalıştığını söyledi. SAYFA 8’DE

BIR taşla iki kuş vurmak böyle olur. Engelli, yaşlı ve ihtiyaç 
sahibi bir çok kardeşimiz için devletimiz türlü hizmetlere 

imza atıyor. Yeter mi? diye sorarsanız 
tabi ki yetmez. Bizlerin debu konuda 
duyarlı olmalı ve empati kurmalıyız. 

İşte bu ortak insanlık değerlerini 
taşıyan amaçla yola çıkan Engellim 
Sesi Gazetesi ekibi, yüzlerin gülmesi-
ne tanık oluyor. Bir çok adrese teslim 
sandalyeyi ulaştırdıklarının altını çi-
zen Engellim Sesi Gazetesi Müdürü 
Didem Şensürek, pandemi sürecin-
de hassas durumda olan engelliler 
için, onların yaşam konforlarını 
artırmak adına sandalye yollamaya 
devam edeceklerini söyledi.
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>> ENGELLI ÇOCUKLARA 
ŞIDDETI ENGELLEMENIN 

Tek yolu 
eğitimden 
geçiyor
Uzman Pedagog & Psikolog Ebru Şen, engelli 
çocukların yaşadığı şiddet ve zorbalığa dikkat 
çekti. Özellikle engelli çocukların şiddetin ve zor-
balığın tam ortasında kalabildiğini ifade eden 
Ebru Şen, zorbalığın ve şiddetin önlenmesi için 
öncelikle çocuğun bakımıyla ilgilen kişiler, son-
ra da tüm sosyal çevreyi oluşturan topluma bu 
konuda eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocukların şiddetten ve zorbalıktan en 
çok etkilenen kişiler olduğunun altını 
çizen Uzman Pedagog & Psikolog  

         Ebru Şen, “Özellikle engelli çocuklar, 
şiddetin ve zorbalığın tam ortasında kalabi-
liyorlar. Engelleri nedeniyle de çoğu zaman 
zorbalığın sonucundan daha kötü bir biçim-
de etkileniyorlar.” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 
dünya genelinde yaklaşık 200 milyon engelli 
çocuğun bulunduğuna dikkat çeken Ebru 
Şen, “Bu çocuk nüfusunun %10’una denk 
gelmektedir. Bu istatistikler içinde yer alan 
çocuklar ya engelli olarak doğmakta ya 
da 19 yaşından önce herhangi bir sebeple 
engelli hale gelmektedir.” diye konuştu.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Der-
neği (TOHAD)’ın 2016 yılında hazırladığı 

Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel Cinsel 
Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları 
İzleme Raporu’ndaki verilerden örnek veren 
Pedagog Ebru Şen, “Tablo incelendiğinde 
99’u (%25,32) 15 yaşın altında, 42’si (%10,74) 
ise 16-18 aralığına olmak üzere toplam 141 
engelli çocuk, fiziksel/cinsel saldırı ve kötü 
muamele mağduru olmuştur.” dedi.

TEK YOLU: EĞITIM!

Şiddet ortamında en dezavantajlı kalan 
grupların ise zihinsel engelli ve psiko-sosyal 
engelli çocuklar grubu olduğunu vurgu-
layan Uzman Pedagog & Psikolog Ebru 
Şen, “Şiddet ve zorbalığın engelli çocuklar 
üzerindeki istatistiksel sonuçları son derece 
vurucudur. O vakit zorbalığın ve şiddetin yal-
nızca engelli bireylere değil her canlıya karşı 

olmaması için neler yapılmalıdır? Eğitim, 
eğitim, eğitim!” açıklamasında bulundu.

 Uzman Pedagog & Psikolog Ebru Şen söz-
lerini şöyle tamamladı: “Aile eğitimlerinden 
tutunda, okuldaki öğretmenlere, yönetici-
lere, okuldaki çocuklara bu eğitim mutlaka 
verilmelidir. Zorbalığın ve şiddetin önlen-
mesi verilecek dışsal yani ceza yöntemleri ile 
değil, içsel değişim ile olmalıdır. Bunun için 
de toplumun bilinçlendirilmesi, aile içi eği-
timler, medyanın duyarlı desteği, okullarda 
akran zorbalığı ile ilgili derslerin koyulması, 
kişisel gelişimine katkı sağlayacak kişileri 
örnek alarak empati becerisinin arttırılması, 
değerler eğitiminin üzerinde durulması gibi 
pek çok adım sayılabilir. Çocuklarımız için 
zorbalığın ve şiddetin bir gün tamamen yok 
olacağı bir dünya temenni ederim.” 

İzmirim Kart için üçüncü merkez
Merkezde engelli, 65 yaş, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kart işlemleri yapılıyor.

IZMIR Büyükşehir Beledi-
yesi ESHOT Genel Müdür-

lüğü, İzmirim Kart başvuru mer-
kezlerinin üçüncüsünü Balçova 
Fahrettin Altay Aktarma Merke-
zi’nde hizmete aldı. Merkezde 
engelli, 65 yaş, 60 yaş, öğrenci ve 
öğretmen kart işlemleri yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye-
si ESHOT Genel Müdürlüğü, 
Müşteri Hizmetleri ve Kurum-

sal İletişim Dairesi Başkanlığı 
bünyesindeki kart başvuru 
merkezlerinin sayısını üçe çıkar-
dı. Kentin batısındaki ilçelere 
hizmet vermek amacıyla açılan 
Fahrettin Altay Aktarma Mer-
kezi’nde bulunan kart başvuru 
merkezinde engelli, 65 yaş, 60 
yaş, öğrenci ve öğretmen kart 
işlemleri yapılıyor. 

Merkez hafta içi 08.00-12.00 

ve 13.00-17.30 saatleri arasında 
hizmet veriyor. Başvuru için 
gerekli belgeler hakkında bil-
giye www.eshot.gov.tr internet 
adresinden veya 0 232 320 0 
320 numaralı ESHOT Çağrı Mer-
kezi’nden ulaşılabilir. Ana binası 
Konak’ta bulunan merkezlerin 
ikincisi, Şubat ayında Bostanlı 
İskele Aktarma Merkezi’nde 
açılmıştı.

Engelli dostu otobüsler hizmette
İzmir Büyükşehir Belediyesi 12 milyon 500 bin bedelle satın aldığı 16 yerli otobüsü hizmete aldı. 
Başkan Soyer, “Filomuzu, her geçen gün son teknoloji ürünü, doğaya saygılı, engelli dostu,

IZMIR Büyükşehir Belediyesi 12 
milyon 500 bin bedelle satın aldığı 

16 yerli otobüsü hizmete aldı. Başkan 
Soyer, “Filomuzu, her geçen gün son 
teknoloji ürünü, doğaya saygılı, engelli 
dostu, klimalı, alçak tabanlı, konforlu, 
çevre dostu otobüslerle gençleştirerek 
büyüteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün 
hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz 
16 yeni otobüsümüz işte bu sözümüzün 
gereği” dedi.

52 OTOBÜS DAHA GELIYOR

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi iştirak-
lerinden biri olan 
İZULAŞ A.Ş’nin 
İzmir’de toplu ula-
şım konusunda çok 
önemli bir yere sa-
hip olduğunu ifade 
eden Soyer şunları 
söyledi: “İZULAŞ, 
bugün 290 şehir içi 
yolcu otobüsü ve 9 
adet tur otobüsü ile 
karayolu ulaşımın-
da hizmetlerine aralıksız devam ediyor. 
290 adetlik Türkiye’nin en genç ve çevreci 
otobüs filosuna bugün 16 yeni otobüs 
daha ilave ederek araç sayısını 306’ya 
çıkartıyoruz. Benzer şekilde ESHOT Genel 
Müdürlüğümüz bünyesindeki yaklaşık 
1600 araçlık filomuzu da her geçen gün 

arttırıyor,modern, çevreci ve konforlu yeni 
araçlarla İzmir’in toplu ulaşımını güçlen-
diriyoruz. 2020’ye girmeden hemen önce 
30 Aralık’ta, 15 yeni solo otobüsü hizme-
te sunduk. Yine ESHOT Genel Müdürlü 
;ğümüz , Devlet Malzeme Ofisi’nden direkt 
alım ile 52 otobüs daha satın aldı. Bu 
araçlarımız da, yılsonuna kadar hizmete 
girecek.”

YERLI ÜRETIME DESTEK

Türkiye’nin yerli otobüs markası TEM-
SA’dan alınan bu araçlar ile yerli üretime 

destek verdiklerini 
ve ülke ekonomi-
sine katkı sunmayı 
amaçladıklarını 
vurgulayan Başkan 
Soyer, “Filoya katı-
lan tüm otobüsler 
gibi 16 yeni otobü-
sümüz de Euro 6 
emisyon standart-
larına uygun olup 
karbon emisyonu 
konusunda İzmir’in 
ülkemizde öncü 

şehirlerinden biri olmasına katkı sağlıyor” 
dedi.

KORONA ÖNLEMLERI ALINIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle İzmir’deki 
tüm toplu ulaşım araçlarımızda olduğu 
gibi bu otobüslerde de salgının yayılması-

nı önleyecek gerekli tüm tedbirlerin alın-
dığını hatırlatan Bakan Soyer, “Pandeminin 
minimum hasarla atlatılması için düzenli 
olarak dezenfekte edilen otobüslerimiz-
de ve diğer ulaşım araçlarımızda, tedbiri 
elden bırakmayacağız. Yolcularımızın da 
maske takarak hijyen ve güvenli mesa-
feye dikkat etmesi çok önemli” şeklinde 
konuştu.

KORONA SÜRECINDE MORAL OLDU

TEMSA Teknik Satış Müdürü İrfan Özse-
vim ise ESHOT ve İZULAŞ’ta hizmet veren 
otobüs sayısının bugün 426’ya çıktığını 
belirtti. Koronavirüs nedeniyle ülke olarak 
sıkıntılı bir dönemden geçildiğine dikkat 
çeken Özsevim, “Bu dönemde bu oto-
büslerin alınması TEMSA çalışanlarına, 
fabrikamızdaki iş arkadaşlarımıza moral 
vermiştir. Büyükşehir Belediyemize çok 
teşekkür ediyor, otobüslerin İzmir halkına 
ve belediyemize hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.

ÇEVRE DOSTU, KONFORLU OTOBÜSLER

TEMSA Avenue Plus model 12 metre 
uzunluğundaki klimalı solo otobüsler, 
Euro 6 emisyon kriterlerine uygun olarak 
üretildi. Engelli yurttaşlar için tasarlanmış 
giriş rampası, emniyet kilitli park yeri ve 
yolcuların dışarıyı rahatça görebilmelerini 
sağlayan panoramik cam gibi pek çok 
özellik, yolcuların güvenli ve rahat bir yol-
culuk yapmasını mümkün hale getiriyor. 

>> ENGELLI YOLLARINA PARK EDEN ARAÇLARIN

Kaldırılmasını istedi
BAYRAKLI Belediyesi, 
ilçede temizlik seferber-

liği başlattı. Mansuroğlu Ma-
hallesi’ndeki çalışmalara katı-
lan Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, uygulamanın 
24 mahallenin tamamında 
yapılacağını vurguladı.

Bayraklı Belediyesi Temizlik, 
Zabıta, Park ve Bahçeler ile 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
ilçenin her köşesini baştan 
aşağı temizliyor. Salgın süre-
cinde mahallelerdeki çalış-
malarını 
aralıksız 
sürdüren 
ekipler, 
bir yan-
dan yol 
kenarla-
rındaki 
yabani 
otları 
tıraşlayıp 
süpürür-
ken, bir 
yandan 
da modern araçlarla yolları 
ilaçlayıp dezenfekte ediyor. 
24 mahallede devam edecek 
çalışmalar kapsamında, yol, 
kaldırım ve asfalt gibi ihtiyaç-
lar da giderilecek.

Bugüne kadar rutin yapılan 
çalışmaların yanı sıra ilçenin 
her mahallesinin tamamen 
temizlenmesi amaçlanan 
uygulama sırasında, zabıta 
ekipleri de esnafa uyarılarda 
bulundu. Ekipler, cadde ve 
sokaklardaki kaldırım işgalle-
rine son verilmesini, engelli 
yollarına park eden araçların 
kaldırılmasını istedi.

HER MAHALLEDE SÜRECEK

Ekiplerin çalışmalarını 
yerinde 
inceleyen 
Bayraklı 
Belediye 
Başkanı 
Serdar 
Sandal, 
“Temizlik 
seferberli-
ğine Man-
suroğlu 
Mahalle-
mizden baş-
ladık. 

Ekiplerimiz her köşeyi baştan 
sona temizleyip, dezenfekte 
ediyor. 24 mahallemizin tama-
mında aynı çalışmayı uygula-
yacağız. Bayraklı hepimizin” 
dedi.

IZMIR Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tunç So-

yer’in koronavirüsle mücade-
lede “üreticinin ürünü dalında 
kalmasın” diyerek başlattığı 
gönüllü meyve hasadı progra-
mı sayesinde Kemalpaşalı kiraz 
üreticisi rahat bir nefes aldı. 
Türkiye’nin önemli kiraz üretim 
merkezlerinden biri olan 
Kemalpaşa bu sayede salgın 
döneminde de bu konumunu 
muhafaza et-
meyi başardı. 
11 Mayıs’ta 
başlayıp 10 
Haziran’a 
kadar devam 
eden imece 
çalışmasında 
459 gönüllü 
dönüşümlü 
olarak Kemal-
paşa’daki 21 
mahallede 
95 üreticinin 
bahçesinde 
kiraz hasadı-
na katılarak 
çiftçiye destek 
oldu.

Koronavirüs 
salgını nede-
niyle çiftçinin 
işgücü ihtiya-
cına çözüm 
bulmak için 
başlatılan 
program, 
gönüllü genç-
lerin ilgisi ve 
katılımıyla bir 
iyilik hareke-
tine dönüştü. 
Başkan Tunç Soyer, “Sosyal 
ve demokratik belediyecilik 
anlayışımız gereği dayanış-
mayı önemsiyoruz. Biz Varız 
kampanyası ile İzmir’de büyük 
bir iyilik hareketi ortaya çıktı. 
Üretime destek olmak için çok 
erken saatlerde Kültürpark’ta 
toplanarak kiraz toplamaya 
Kemalpaşa’ya giden gençlere, 
yardım kolilerinin paketlen-
mesi ve dağıtımında görev 
alan gönüllülerimize, Halkın 

Bakkalı’ndan gıda kolisi alıp 
bağışlayanlara kadar İzmir’in 
tüm yüce gönüllü insanlarına 
çok teşekkür ediyorum. Da-
yanışmamız devam edecek. 
Kimsenin dışlanmadığı, çokça 
üreten hakça payla şan İzmir 
için çalışmaya var gücümüzle 
devam edeceğiz” dedi.

Hasat programının son 
gününde İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi’nin koordinasyonuyla 

gönüllüler 
arasına engelli 
gençler de 
katıldı. Bu 
sayede kiraz 
ayıklama işine 
dâhil olan 
Simay Demire-
zen “İlk kez 
kiraz hasadına 
katılıyorum. 
Zor ama güzel 
bir deneyim 
oldu benim 
için. İyi ki gel-
mişim. Bu be-
nim katıldığım 
ilk gönüllü 
proje. Bundan 
sonra gönüllü 
olarak başka 
alanlarda da 
görev almak 
istiyorum” 
dedi. 

Büyükşehir 
Belediyesi, 
bölgenin işgü-
cü ihtiyacını 
dengede tut-
maya çalışarak 
dayanışma 

ruhunu güçlendirdi. Hasat 
öncesi kiraz alım merkezleri 
ile tüm ana güzergahlara 
koronavirüse karşı hazırla-
dığı uyarı ve bilgilendirme 
afişlerini asan Büyükşehir 
Belediyesi, mevsimlik tarım 
işçilerinin aileleriyle birlikte 
konakladığı çadır alanla rında 
da dezenfektan, hijyen paketi 
ve gıda kolisi dağıtarak hasat 
döneminin sorunsuz geçme-
sini sağladı.

>> HASAT PROGRAMINA

Engelli gençler de 
coşkuyla katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla 
başlayan Biz Varız dayanışması 
kapsamındaki gönüllü meyve 
hasadı bir aylık yoğun bir çalış-
manın ardından sona erdi. 459 
gönüllü 95 üreticinin bahçesin-
deki kiraz hasadında görev aldı. 
Başkan Soyer, İzmirliler olarak 
büyük bir iyilik hareketine imza 
attıklarını belirterek “Çokça 
üreten hakça paylaşan İzmir 
için çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi.
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>> SOYER GÖRME ENGELLI TAKIM ARKADAŞIYLA TANDEM BISIKLET KULLANDI

Engelliler de bisiklet 
keyfi yapabilecek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde iki sürücülü 
bisikletlerin Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’ne dâhil edildiğini duyurdu. “Türkiye'de ilk kez bir 
belediye, görme engelli vatandaşlarımızın da bisiklet keyfi yaşaması için böyle bir hizmete 
imza atıyor” diyen Başkan Soyer, görme engelli takım arkadaşıyla tandem bisiklet kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iki sürü-
cülü (tandem) bisikletleri, 3 Haziran 
Dünya Bisiklet Günü’nde törenle Bisim 

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’ne dâhil 
etti. Küresel salgının ardından yaşanan 
normalleşme sürecinde bisiklet kullanı-
mını teşvik etmek için 70 tandem bisiklet 
hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer “Tandem bisikletler 
hem vatandaşlarımıza keyifli bir bisik-
let deneyimi yaşatacak hem de görme 
engelli vatandaşlarımızın erişilebilir ve 
engelsiz bir şekilde yaşama dahil olması-
na katkı sağlayacak. Türkiye'de ilk kez bir 
belediye, görme engelli vatandaşlarımızın 
da bisiklet keyfi yaşaması için böyle bir 
hizmete imza atıyor” dedi.

İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen 
törende konuşan Başkan Soyer, sürdü-
rülebilir ulaşım politikaları çerçevesinde 
motorlu araçların kullanımının azaltılması 
için yapılan çalışmalara değinerek şöyle 
konuştu: “Kent içi bisiklet altyapısının 
güçlendirilmesi, kırsal bisiklet rotalarının 

arttırılması ve şehrimizde bisiklet kültürü-
nün oluşması amacıyla yoğun çalışmalar 
yürütüyoruz. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin bisiklet kiralama sistemi BİSİM 
İzmir’de bisiklet kültürünün oluşmasında 
ve yaygınlaşmasında çok önemli bir yere 
sahip. Bugün 40 bisiklet istasyonu, 810 
park yeri, 550 tek kişilik bisikletimiz bulu-
nuyor. Hizmet vermeye başladığı günden 
bu yana BİSİM’in 2 milyonu aşkın kiralama 
sayısıyla kırılamayacak bir rekora ulaştığı-
nı gururla söyleyebilirim.”

“IZMIR’DE TOPLAMDA 107 KM’LIK 
BISIKLET YOLU OLACAK”

Türkiye’de ilk kez bisiklet kiralama siste-
mine eklenen tandem bisikletlerle filonun 
büyüdüğüne dikkat çeken Soyer, “Her 
istasyonda ikişer adet tandem bisiklet bu-
lunacak. Tandem bisiklet sayısını zamanla 
daha da artırmayı planlıyoruz” dedi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı yatırım 
planları içinde 10 yeni BİSİM istasyonu, 
100 bisiklet ve 120 bisiklet park etme nok-

tasının bulunduğunu vurgulayan Soyer 
şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde 
Fahrettin Altay, Mavişehir İZBAN, Borno-
va Metro, Buca Hasanağa Parkı’nda yeni 
BİSİM istasyonlarını kuracağız. Bisikletiyle 
vapura binen yolcuların ücretsiz seyahat 
etmeleri, bisikleti ile yolculuk yapanlara 
Halkın Bakkalı’ndan çeşitli indirimler 
verilmesi gibi çok çeşitli girişimlerimiz 
olacak. Pandemi sürecinde ‘Ayrılmış 
Bisiklet Yolları’, ‘Paylaşımlı Bisiklet Yolları’ 
ve &lsq uo;Bisiklet Şeritleri’ niteliklerinde 
40 kilometrelik bisiklet yolu planlaması 
planlandı. Şehit Nevres ile Plevne Bulva-
rı’nda ilk uygulamaları yaptık. İzmir’de 67 
kilometrelik bisiklet yolu Körfez çevresini 
kuşatacak şekilde 107 kilometreye çıka-
cak. Bunun yanında kısa vadede artı 103 
kilometre, orta ve uzun vadede ise artı 
248 kilometrelik bisiklet yolu planladık.”

Görme engelli bisiklet sever Neriman 
Dinçer ise “Tandem bisikletle tanışmam 
benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü 
tek başına bisiklet kullanamıyoruz” dedi.

Dünya Bisiklet Günü
12 Nisan 2018’de Birleş-

miş Milletler’in kararıyla 
belirlenen "Dünya Bisiklet 
Günü" ile bireylerin fiziksel 
hareketliliğe özendiril-
mesi ve bisikletli ulaşım 
konusundaki farkındalığın 
artırılmasını amaçlanıyor.

“Bisiklet benim için bir hayaldi”
Törenin ardından Başkan Soyer görme engelli takım arkadaşı Burcu 

Yıldız ile tandem bisiklete binerek sürüş yaptı. Yıldız “Aslında küçüklü-
ğümden beri bisiklet kullanıyordum ama görme yetimi kaybettikten 
sonra hiç bisiklet kullanmamıştım. Iki yıl önce Eşpedal Derneği ile 
tanışınca tandem bisikletlerle tekrar bisiklet kullanmaya başladım. 
Tandem bisiklet ne kadar yaygınlaşırsa bizim de bisiklet kullanma 
imkânımız o kadar artıyor” dedi.

Soyer, çalışma 
arkadaşları ve 
bisiklet severler-
le Dünya Bisiklet 
Günü nedeniyle 
Belediye’ye 
Inciraltı’ndan 
Konak’a kadar 
pedal çevirerek 
geldi.

MANISA'NIN Turgutlu 
ilçesinde, yolcu otobüsü-

nün yanlış yerde indirdiği işitme 
engelli Yusuf Aydın (69) ve iki 
yakını, uzun süre yol kenarında 
beklemelerine rağmen kendi-
lerini alan minibüs olmayınca 
polisten yardım istedi. Gelen 
trafik polisleri, Aydın ailesi-
ni kendi araçlarıyla otogara 
kadar götürdü. 

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 
akrabalarını ziyaretten dönen 
işitme engelli Yusuf Aydın, eşi 
Tazegül Aydın (65) ve torunları 
Serpil Aydın (12), bindikleri 
yolcu otobüsünden yanlış yerde 
indi. Manisa'ya gitmek isteyen 
ancak İzmir - Ankara Karayolu 
Jandarma Kavşağı Bülent Ecevit 
Parkı önünde inen Aydın ailesi, 
çevrede durak olmaması ne-
deniyle saatlerce güneş altında 

bekledi. Hiçbir minibüs şoforü 
aileyi almayınca Yusuf Aydın, 
polisi arayıp, engelli olduğunu 
belirterek yardım istedi. Bunun 
üzerine gelen polis ekipleri, 
bekledikleri yerde durak olma-
dığını belirtip Yusuf Aydın ve 
beraberindekileri kendi araçla-
rına bindirip, otogara bırakmayı 
teklif etti. Polis, güneş altında 
saatlerce beklemekten bitkin 
düşen Yusuf Aydın'ın bavul ve 
çuvallarını ekip otosuna kadar 
taşıyarak, daha sonra aileyi 
otogara bıraktı.

Polislere örnek davranışları 
nedeniyle teşekkür eden Yusuf 
Aydın, "Polisten yardım istedik. 
Hemen geldiler. Bizi otogara 
kadar götürdüler. Bu durumu 
görünce, kendime 'Demek ki 
halen insanlık ölmemiş' dedim" 
diye konuştu.

CUMHURIYET Mahalle-
si'nde oturan Ahmet ve 

Gülşen Çalışkan (66) çiftinin 4 
çocuğunun en küçüğü Yusuf, 10 
aylıkken evde çekyattan düşerek 
başını çarptı. Aile, Yusuf'u Aydın 
Devlet Hastanesi'ne götürdü. 
Yapılan tedavi sonrası acilen 
ameliyat olması gereken Yusuf 
Çalışkan, İzmir 
Ege Üniversitesi 
Hastanesi'ne 
götürüldü. 
Burada yapılan 
tedavi sonrası 3 
ay sonra, düşme 
sonucu beynin 
dış kısmında 
biriken kan pıhtısı 
alındı. Ancak Yu-
suf Çalışkan, buna 
rağmen sol kolunu 
ve sol bacağını 
kullanamaz hale 
geldi. Küçük yaşta 
bedensel engelli 
kalan Yusuf Çalışkan'a, bir süre 
anne Gülşen Çalışkan baktı. 
Manifaturacılık yapan baba 
Ahmet Çalışkan, 11 yaşlarınday-

ken Yusuf'u da 
yanına alarak, 
pazara götür-
dü. 21 yıldır her 
anında yanın-
da olan Ahmet 
Çalışkan, 
oğluna hem 

baba hem de arkadaş oldu.

HER ANIMIZ BIRLIKTE GEÇIYOR

Günün her anını oğluyla 
birlikte geçirdiğine değinen 

Ahmet Çalışkan, "Her gün evden 
çıkmadan önce birlikte kahvaltı 
yaparız. 11 gibi birlikte evden 
çıkarız. Şehir içi otobüslerle gezi-
yoruz. Sonra eve geliriz, yeme-
ğimizi yeriz. Biraz dinlendikten 
sonra akşam üzeri tekrar çıkarız. 
Çayı ve kahveyi sever, durmadan 
ister. Akşama kadar 50 bardak 
içer. Bizi anlıyor. Bizden bir şey 
isterse, tek kelimeyle konuşuyor. 
'Çay içcem, kahve iççem' gibi 
kelimeler eder. İstemediği bir 

şey olursa 'hayır' der tam cümle 
kurarak konuşamaz" dedi.

'KAYBOLDU SANDIK 
TEK BAŞINA EVE GELMIŞ'

Yıllarca pazarlarda giyim üze-
rine tezgah açarak satış yapan 
Ahmet Çalışkan, oğlunu 2 kez 
kaybettiklerini sandıklarını ifade 
ederek, "Bir bayram haftasında 
Ortaklar Pazarı'na Yusuf'u da 
götürdüm. Bir süre yanımda dur-
du ve kayboldu. Her yeri aradık 
belediyeden anons ettirdim. Po-
lise bildirdim ama bulamadım. 
Biz onu ararken, o bir minibüse 
binerek İncirliova'ya eve gelmiş. 
O günü hiç unutmuyorum. 
Babalar Günü dolayısıyla böyle 
çocukları olan anne ve babalara 
kolaylıklar dilerim. Bunu çeken, 
yaşayan bilir. Ama hiç şikayetçi 
değiliz" dedi.

Anne Gülşen Çalışkan, "İlk 
düştüğü zaman ben baktım. 
Büyüdükçe çok zorlanmaya baş-
ladım. Eşime Yusuf'u da pazara 
götürmesini söyledim.  Yıllardan 
beri her şeyiyle hep babası ilgile-
niyor" diye konuştu.

GIRIŞIMCI Nilay Öztunalı, 
engelli ve yaşlıların sahilde 
kolayca yürüyüş yapabilmeleri 
için sahil yürüteci tasarladı. 
Antibakteriyel kumaş ve suda 
paslanmayan malzemelerden 
yapılan, kumda batmayan ve 
suda yüzebilen yürüteç saye-
sinde engelli ve yaşlı vatan-
daşlar, sığ bölgelerde denize 
de girebilecek. Plaj sandalyesi 
ise kişilerin deniz kenarında 
rahat vakit geçirmesini, yü-
zebilmesini ve aynı zamanda 
hareket edebilmesini sağlıyor. 
Nilay Öztunalı, Türkiye'de bir 
ilk olarak ürettikleri ürünlerin 
devlet desteği ile daha fazla 
ihtiyaç sahibine ulaşmasını iste-
diğini söyledi. Firmasının yaşlı, 
engelli ve hareket kabiliyetleri 
kısıtlı kişilerin plajda ve denizde 
rahat edebilmelerini sağlayacak 
ekipmanlar ürettiğini söyleyen 
Nilay Öztunalı, "Sahil yürüteci 
Türkiye'de bir ilk olarak üretildi. 
Özellikle plajlarda engelli, yaşlı 
ve yürüme güçlüğü çeken kişi-
lerin en büyük ihtiyacı kumda 
batmayan ve suda yüzebilen 
ekipmanlardı. Özellikle korona-

virüs döneminde plajlarda, in-
sanlardan uzak doğal ortamlar-
da vakit geçirme ihtiyacı arttı. 
Sahil yürüteci sayesinde engelli 
ve yaşlılarımız, kumsallarda çok 
daha rahat vakit geçirebiliyor. 
Aileleri daha rahat hareket ede-
biliyor. Bu sayede plajlara ulaşa-
biliyorlar. Daha önce ekonomik 
yönden masraflı Avrupa'dan 
ithal edilen ürünler tercih 
ediliyordu. Devlet desteğimiz 
henüz yok, birçok medikal cihaz 
gibi bazı SGK destekleri bu 
ürünlerimizde yok. Gönlümüz-
den geçen, daha fazla insanın 
devlet desteğiyle, bu ürünlere 

daha kolay ulaşabilmesi. Amacı-
mız insanların, plajlarda, yazlık 
yerlerde, otellerde, kamplarda, 
arabasının bagajında rahatlıkla 
bulundurmalarını sağlamak. 
Türkiye'de bu işi yapan ilk ve 
tek yerli üreticiyiz" dedi.

'SUDA SALLANSA DA 
DEVRILMIYOR, ÇOK RAHAT'

Bypass ameliyatı geçirmesi ne-
deniyle yürümekte zorluk çektiği 
için sahil yürütecini kullanan Şe-
ref Candemir (65), "Tekerlekleri 
ve kullanımı çok rahat. Herkese 
tavsiye ederim. Hepimizin ba-
şına bir şey gelebilir, engelli de 

olabiliriz. Suda yüzebilmesi çok 
güzel. Kendimi iyi hissettiğim 
zaman suyun kenarına bırakıyor-
lar beni, sallansa da devrilmiyor. 
Çok rahat kullanılıyor" diye 
konuştu.

Ailesinin yardımıyla sahilde 
plaj sandalyesi ile vakit geçiren 
serebral palsi hastası Barış Bilgiç 
(27) ise, "Denize girdim, çok iyiy-
di. Ama deniz soğuktu, üşüdüm" 
dedi.

Baba Mustafa Bilgiç ise "Plaj-
larda engellilerin kolaylıkla 
denize girebileceği şartlar yok. 
Bizler bu tür ürünleri kendi 
imkanlarımızla edinmeye çalı-
şıyoruz ki çocuklarımızı denizle 
buluşturalım. Keşke herkes için 
mümkün olsa. Bu konuda dev-
letin ve belediyelerin destekle-
rini bekliyoruz. Tüm zorluklara 
rağmen çocuğumuzu denize 
ulaştırmak istiyoruz. Çünkü 
denizdeki tuzlu suyun kaldırma 
kuvveti, özellikle serebral palsi 
hastası çocukların tüm kaslarının 
çalışmasını sağlıyor. Çok faydalı. 
24 yıldır fizyoterapiyle iç içeyiz 
ama en büyük yararı denizden 
aldık" diye konuştu.

Engelli oğluna 21 yıldır gözü gibi bakıyor
Aydın’ın İncirliova ilçesinde Ahmet Çalışkan (72), 10 aylıkken çekyattan düşerek bedensel engelli 
kalan oğlu Yusuf Çalışkan’a (32), 21 yıldır hem baba hem de arkadaş oldu.

Engelli ve yaşlılar sahil yürüteciyle 
kumsalın tadını çıkaracak
İzmirli girişimci Nilay Öztunalı, engelli ve yaşlıların sahilde yürüyüş yapabilmeleri için plaj sandalyesi 
ve sahil yürüteci tasarladı. Bu sandalye ve yürüteç sayesinde sahilde keyifli vakit geçirmekten mah-
rum kalan engelli ve yaşlı vatandaşlar, bu yaz hem denize girip hem de kumsalın tadını çıkarabilecek.

>> YANLIŞ YERDE ININCE ARAÇ BEKLEYEN ENGELLIYE 

Polis yardım etti
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>> BOCCIA HEYECANINI 

Salgın sürecinde 
evlerinde yaşadılar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında boccia antremanlarına gidemeyen 

engelli sporcular, mobil uygulama ile şampiyona düzenledi.

Samsun'da boccia sporunu 
engelli sporcular, salgın 
sürecinde mobil uygulama 

ile evlerinden oynadı.
Engelli sporcular koronavi-

rüs salgını nedeniyle sevdikleri 
spordan teknoloji sayesinde uzak 
kalmadı. Ekran karşısında boccia 
oynayan sporcular, düzenlenen 
şampiyonaya da evlerinde hazır-
lanarak katıldı.

Spinal muskuler atrofi (SMA) 
hastası olan ve sadece sol elinin 
iki parmağını kullanabilen Emre 
Vural da şampiyonaya evinde ha-
zırlanarak katılan sporculardan.

Vural, AA muhabirine, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
nedeniyle sokağa çıkamadıkla-
rını, boccia sporu yaptıkları Ata-
kum Engelsiz Yaşam Merkezi'ne 
gidemediklerini dile getirdi.

Oyunun mobil uygulaması ile 
evlerinden hem pratik yaptık-
larını hem de arkadaşları ile 
müsabakalar yaparak kendilerini 
geliştirdiklerini anlatan Vural, mil-
li takım antrenörlerinin de oyunu 

incelediklerini ifade etti.
"Biz de şampiyona yapmaya 

karar verdik ve ilk Türkiye Boccia 
Sanal Şampiyonası bu şekilde 
başladı." diyen Vural, "Maçlarımı-
zın gerçekle hiçbir farkı yoktu. 
Gerçek maçlarda kazandığımızda 
ne kadar mutlu oluyorsak şu 
anda da kazandığımızda mutlu 
olup yenildiğimiz de de üzüldük." 
değerlendirmesini yaptı.

Ablası Fulya'nın da doğuştan 
engelli olduğunu ve onunla 
birlikte boccia sporunda antre-
manlar yaptıklarını belirten Vural, 
mobil uygulamada da ablası ile 
karşılıklı maçlar oynadıklarını 
söyledi.

TÜRKIYE BOCCIA SANAL 
ŞAMPIYONASI’NA 41 SPORCU 

KATILDI

Vural, "Biz engelli arkadaşlar 
olarak bugüne kadar birçok 
engeli ve zorluğu geçtik. Koro-
navirüs engeli de burada spor 
yapmamıza engel olmadı. Ama 
en kısa sürede antreman sahaları-

mıza geri dönüp gerçek sahada-
larda Türkiye şampiyonalarına 
katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu (TBESF) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Boccia 
Sorumlu Asbaşkanı Selim Özen 
ise salgın sürecini engelli sporcu-
larla sağlıklı bir şekilde atlatabil-
mek noktasında çeşitli çalışmalar 
yaptıklarını belirtti.

Boccia mobil uygulamasının 
engelli sporcuların evlerinden 
spora devam etmelerini sağla-
dığını vurgulayan Özen, şunları 
kaydetti:

"Engelli sporcularımızın evle-
rinde bu süreci sağlıklı bir şekilde 
atlatabilmeleri noktasında sanal 
boccia şampiyonası gerçekleş-
tirdik. Amacımız burada boccia 
mobil uygulaması ile hem strateji 
geliştirmeleri hem de oyun kur-
ma becerilerini mental anlamda 
zinde tutabilmek. Türkiye'de 12 
ilden 22 spor klübü ve 41 sporcu 
ile Türkiye Boccia Sanal Şampiyo-
nası'nı gerçekleştirdik." dedi. 

Dünya Bankası: Kovid-19 eğitimde 
kalıcı kayba neden olabilir
Dünya Bankası, Kovid-19 salgınından dolayı okulların kapanmasının 
eğitimde kalıcı kayıplara neden olabileceğini, bunun zaman içinde kü-
resel ekonomi için 10 trilyon dolarlık kayba dönüşebileceğini bildirdi.

DÜNYA Bankası, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 

salgınından dolayı okulların 
kapanmasının eğitimde kalıcı 
kayıplara neden olabileceğini, 
bunun zaman içinde küresel 
ekonomi için 10 trilyon do-
larlık kayba dönüşebileceğini 
bildirdi.

Bankanın Kovid-19 salgını-
nın eğitime etkilerine ilişkin 
raporunda, salgın nedeniyle 
nisanda 1,6 milyar öğrencinin 
okula gidemediği ifade edildi.

Tüm eğitim sistemlerindeki 
söz konusu küresel şoku derin 
bir resesyonun takip ettiği 
belirtilen raporda, krizin beşeri 
sermaye için tehdit oluştur-
duğu ve milyonlarca çocuğun 
sahip olduğu yaşam boyu 
fırsatlara dönüşü olmayan bir 
şekilde zarar verdiği değerlen-
dirmesinde bulunuldu.

7 MILYONA YAKIN ÖĞRENCI 
OKULU BIRAKABILIR

Raporda, okul kapanmaları-
nın sistem genelinde öğren-
meyi etkileyeceği belirtilerek, 
Kovid-19 salgını nedeniyle 
okulların 5 ay süreyle kapan-
masının eğitimde 0,6 yıllık 

kayba neden olabileceği 
kaydedildi.

Kovid-19 salgını öncesinde 
de dünyanın eğitim kriziyle 
mücadele ettiğine işaret 
edilen raporda, düşük ve orta 
gelirli ülkelerdeki çocukların 
yüzde 53'ünün eğitim yoksul-
luğu yaşadığı bildirildi.

10 TRILYON DOLARLIK 
KAYBA DÖNÜŞEBILIR

Salgın nedeniyle geçim 
kaynaklarının kaybının ve okula 
gidememenin özellikle kız ço-
cuklarını savunmasız hale getire-
bileceği, engelli bireylere yönelik 

de dışlanma ve eşitsizliği daha da 
kötüleştirebileceği aktarıldı.

Raporda, eğitimdeki kayıp-
ların zaman içinde küresel eko-
nomi için 10 trilyon dolarlık 
kayba dönüşebileceği, bunun 
temel eğitimleri boyunca 
öğrencilere yönelik yapılan 
toplam harcamaların yaklaşık 
yüzde 16'sına eşit olduğu 
kaydedildi.

Bankanın raporunda, okul-
ların kapanmasında hükümet-
lerin izledikleri yaklaşımlara 
değinilerek, 130'a yakın hükü-
metin uzaktan eğitime yatırım 
yaptığı bildirildi.

>> ENGELLI ÇIFTIN AŞKLARINA 

Koronavirüs engel olamadı
Kayseri'de sosyalleşmek için gittikleri Anadolu Ortopedik Engelliler 
Derneğinde tanışan Kıymet Kızılkaya ve Hacı Koşmaz, yeni tip koro-
navirüs tedbirleri kapsamında ertelenen nikah töreniyle evlendi.

KAYSERI'DE yaşayan bedensel 
engelli Kıymet Kızılkaya ve Hacı Koş-

maz çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri nedeniyle ertelenen nikah töre-
ninde dünyaevine girmenin mutluluğunu 
yaşadı.

Sosyalleşmek için gittikleri Anadolu 
Ortopedik Engelliler Derneğinde tanışa-
rak evlenmeye karar veren ve nişanlanan 
çift, evlilik hazırlığı yaparken Kovid-19 
engeline takılarak düğünlerini ertelemek 
zorunda kaldı.

Salgının ardından başlayan normalleş-
me süreciyle birlikte evlenmek için Talas 
Belediyesine başvuran çift, hayatlarını 
birleştirmek için gün aldı.

Talas ilçesindeki Tablakaya Nikah Salonu 
bahçesinde Kovid-19 tedbirlerine uyula-
rak gerçekleştirilen nikah töreni ile dün-
yaevine giren çiftin mutluluğuna yakınları 
da ortak oldu.

“VIRÜS DE OLSA AŞKIMIZA ENGEL 
OLAMADI”

Kıymet Kızılkaya, birlikte her türlü zor-
luğun üstesinden gelerek mutlu bir evlilik 
sürdürmek istediklerini söyledi.

Arkadaşlıklarını evlilikte taçlandırdıkları-
nı anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

“Nişanımızı yaptıktan bir süre sonra 
koronavirüs çıktı. Nikahımızı ertelemek 
zorunda kaldık ama virüs aşkımıza engel 
olamadı. Gerçekleşen nikahla da evlendik. 
Çok farklı hayallerimiz vardı. Plan, prog-
ram yapmıştık ama nasip böyleymiş. Virüs 
de olsa aşkımıza engel olamadı.”

Engeli nedeniyle yürüme sorunu çek-
tiğini belirten Hacı Koşmaz da eşini çok 
sevdiğini ve sevgilerine hiçbir şeyin engel 
olmadığını ifade etti.

Evlenmek için uzun süre beklediklerini 
kaydeden Koşmaz, “Şükürler olsun bu 
günümüze. Güzel bir duygu ve mutluluk 
içinde evlendik. Herkese böyle güzel bir 
gün yaşamasını dilerim. Mutluyuz, inşallah 
mutlu olmaya da devam edeceğiz. Bir 
ömür boyu bir yastıkta ömrümüzü tüket-
mek istiyoruz.” diye konuştu.

Kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik 
2. dönem hibe desteği başvuruları başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe 
desteğini 65 bin TL'ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

AILE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama-
sında, 2014'den bu yana kendi 
işini kurmak isteyen engellileri 
desteklemeye devam ettiklerini, 
bu kapsamda, 2 bin 291 engel-
linin kendi işini kurma projesine 
96 milyon 944 bin TL hibe desteği 
sağladıklarını belirtti.

50 bin TL olan engelli kendi işini 
kurma hibe destek tutarının, 65 
bin TL'ye yükseltildiğini vurgula-
yan Bakan Selçuk, hibe desteğin-
den yararlanmak isteyen engelli-
lerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 
tarihine kadar İŞKUR İl Müdür-
lüklerine başvurmaları gerektiğine 
dikkati çekti.

Selçuk, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak 'işe engel yok' 

diyerek yola çıktık. Engellileri-
mizin kendi işlerini kurmalarına 
yönelik projeler, mesleki eğitim 
ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine 
uyumlarının sağlanması, engellinin 

iş bulmasını sağlayacak destek tek-
nolojileri, korumalı iş yeri desteğine 
yönelik projelere destek vereceğiz. 
Bu desteğin amacı, engellilerimizin 
kendi işlerini kurmasına, mesleki 
eğitim alarak istihdam edilmeleri 
ve rehabilitasyonlarına yardımcı 
olmak. Verdiğimiz hibelerle engelli-
lerimizin hayallerine destek olmaya 
devam edeceğiz."

Öte yandan proje sunmak 
isteyen vatandaşların, "www.iskur.
gov.tr" adresinde" "Duyurular" 
bölümünde yayımlanan başvuru 
rehberi ve formuna göre hazırla-
yacakları projeleri, 17 Temmuz'a 
kadar bulundukları illerdeki Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 
elden veya posta yoluyla teslim 
edebileceği aktarıldı.

Dünyanın genetik 
beyazları: Albinoslar
Nispeten nadir, bulaşıcı olma-
yan, kalıtsal bir durum olan albi-
nizm, etnik köken veya cinsiyet 
ayırt etmeksizin dünya genelin-
deki insanları etkiliyor.
DÜNYA Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporlarına 
göre, Afrika’da 5 bin ila 15 binde bir kişi albi-
nizm görülüyor.

Albinizm, Sahra altı Afrika’da ise daha çok 
yaygın. Güney Afrika’da 1000 ve Tanzanya’da 
1400 kişiden birinin albinos olduğu düşünü-
lüyor.

Japonya’da 7 bin 900 ila 27 binde bir kişinin, 
Avustralya ve yeni Zelanda’da ise 17 binde bir 
kişinin albinizmli olduğu tahmin ediliyor.

Albinosların toplam sayısının Hindistan’da 
yaklaşık 150 bin ve Çin’de 90 bin olduğu tah-
min ediliyor.

Avrupa’da albinosların tespiti zor
Kuzey Amerika ve Avrupa’da her 17 bin ila 20 

bin kişiden birinde bir çeşit albinizm olduğu 
tahmin ediliyor.

Hollanda gibi bazı ülkelerde daha yaygın 
albinos görülürken, Kuzey İrlanda’da 4 bin 
500’de yaklaşık 1 kişinin albinizmli olduğu 
tahmin ediliyor.

Ancak, Avrupa’da, albinosların nispeten 
düşük pigmentasyona sahip bir nüfus içinde 
yaşamaları nedeniyle albinizmli olup olmadık-
ları genellikle tespit edilemiyor veya normal-
den daha az fark ediliyor.

Tek bacaklı zıpkıncısı azmiyle örnek oluyor
Tekirdağ'da yaklaşık 22 yıl önce ava giderken arkadaşının kazara tüfekle vurması sonucu 
sol bacağını kaybeden Gökhan Koç, denizde dalarak zıpkınla balık avlıyor.
TEKIRDAĞ’DA arkadaşının kazara tüfekle vur-
ması sonucu sol bacağını kaybeden Gökhan Koç, 
hobi olarak başladığı zıpkınla serbest dalışta ilerle-
yerek diğer engellilere de azmiyle örnek oluyor.

Koç, Marmaraereğlisi ilçesinde 5 Eylül 1998’de 
ava giderken arkadaşlarından birinin malzemeleri 
araca yerleştirirken tüfeğinin kazara ateş alması 
sonucu sol bacağından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Koç, müdaha-
leye rağmen sol bacağını kaybetti.

Koç, yaşadığı bu zor günlerde yaklaşık 2 yıl 
evden ve hastaneden çıkmadı.

Ardından 2000 yılında belediyenin desteği ile 
ilçede çay bahçesi ve kafeterya açan Koç, iş hayatı-

na atılarak yeniden yaşama tutundu.
Koç, bir gün sahilde otururken denizden balıkla 

çıkan yaşlı bir zıpkın avcısını görünce bu hobiye 
merak saldı.

Evli ve 3 çocuk babası Koç, yaşama azmi ile baş-
ta engelliler olmak üzere herkese örnek oluyor. 
Koç, eşinin ve ailesinin de bu spora başlamasında 
ve devam etmesinde büyük katkısı olduğunu dile 
getirdi.

Koç, “Suyun altında rahatım çünkü orada değ-
neklerim yok. Daha özgür hissediyorum. Su yukarı 
kaldırır insanları, o yüzden engelli kardeşlerim bu 
konuda hiç korkmasınlar. Gerekli eğitimleri aldık-
tan sonra bu sporu yapabilirler.” diye konuştu.
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Ömrünü zihinsel 
engelli oğluna adadı
Amasya'nın Taşova ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli oğluna 20 yıldır gözü gibi 
bakan 61 yaşındaki Türkan Subaz, fedakarlığıyla örnek oluyor.

Henüz 5 aylıkken geçirdiği ateş-
li hastalık sonucu zihinsel ve 
bedensel engelli hale gelen 20 

yaşındaki oğlu Mehmet Ali'nin tüm 
ihtiyaçlarını özveriyle karşılayan Subaz, 
8 yıl önce eşini de kaybedince oğlunun 
hem annesi hem de babası oldu.

Fedakar anne, bazı rahatsızlıkları olsa 
da bir yandan ev işleriyle ilgilenirken 

diğer yandan da evladının sıkılmaması 
için onunla oyunlar oynamayı ihmal 
etmiyor.

Türkan Subaz, güne saat 06.30-07.00 
gibi başladığını ve zamanının engelli 
oğluyla geçtiğini söyledi.

Oğlunun beşinci ve son çocuğu 
olduğunu, diğerlerinin engeli bulunma-
dığını anlatan Subaz, evladının engelini 

kabullenmekte başta güçlük çekse de 
daha sonra onunla hayata tutunduğunu 
dile getirdi.

"ONUN BIR YERI ACISA BENIM DE 
CANIM ACIR"

Sabah kalkınca önce oğlunun 
temizliğini yapıp yemeğini yedirdiğini 
belirten Subaz, "Sürekli evin içindeyim. 

Hayatım onunla geçiyor. Bir yere çıka-
mıyorum, bir şey yapamıyorum. Ağa-
beyine, 'Baba' diyor, benim içim eriyor. 
Hiç isyan etmedim ama ben ölürsem 
ona kim bakacak diye düşünüyorum." 
ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olumsuzlukların kendisini 
yıldırmadığını vurgulayan Subaz, "Evlat 
bu, ciğer parçası demek. Rabb'ime hep 

şükrediyorum, hamdolsun diyorum. Ben 
Mehmet Ali ile yaşıyorum, ablaları, ağa-
beyi arada ziyaret ediyor. Onun bir yeri 
acısa benim de canım acır. O benim ev-
ladım, ondan hiç utanmadım. Mevlam 
onu bize bu şekilde vermiş. İlacı, bezi, 
yetiştirmeye çalışıyorum. Allah kimseyi 
evladıyla imtihan etmesin." sözlerine yer 
verdi.

MEB 200 engelli 
öğretmen 
ataması yaptı

MILLI Eğitim Bakanlığı, 200 engelli 
öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet 
sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğret-
men adayları, atama sonuçlarını 
“http://personel.meb.gov.tr/” adresinden 
e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

>> GAZIANTEP'IN LEZZETLERI 

İşaret diliyle 
anlatılıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yöre-
sel lezzetlerin tarifleri işaret diliyle 
anlatılırken, hazırlanan videolar 
sosyal medya aracılığıyla geniş 
kitlelere ulaştırılıyor.

DÜNYACA ünlü mutfağıyla UNESCO 
tarafından gastronomi dalında “Yaratıcı 

Şehirler Ağı”nda bulunan Gaziantep’in lez-
zetlerinin yapılışının işaret diliyle anlatıldığı 
videolar hazırlandı.

Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi 
Engelsiz Yaşam Mer-
kezi ekipleri tarafın-
dan işitme engelli-
lere yönelik yeni bir 
çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda An-
tep mutfağının önde 
gelen lezzetlerinin 
yapılışı işaret diliyle 
anlatılıyor.

İşaret dili tercüma-
nı Pınar İzci’nin an-
latımıyla hazırlanan 
videolar, belediyenin 
sosyal medya hesap-
larından paylaşılarak farklı kentlerdekiler de 
dahil birçok işitme engelliye ulaşıyor.

Kısa sürede beğeni toplayan eğitimlerle 
engelsiz şeflerin yetişmesi de amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler 
ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli-
ler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, dün-
yaya hitap eden kentin gastronomi kültürün-
den, işitme engellilerin yararlanamamasının 
kabul edilemeyeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’in “Dokunmadığınız kesim kalmamalı” 
yaklaşımıyla hareket ettiklerini aktaran Çele-
bi, “Engelsiz Yaşam Merkezinde gastronomi 
mutfağı kuruldu ve burada yapılan yemekleri 
işitme engellilere yönelik işaret diliyle anlatı-
yoruz.” dedi.

İşitme engellilerin de farklı yemekler 
yapmasına imkan sağlamak istediklerini dile 
getiren Çelebi, “İşitme engelli vatandaşla-
rımızın da çok güzel yemekler yapacağına 
inanıyoruz. En kısa sürede gastronomi 
şehrinde işitme engelli şeflerin yetişeceğine 
inanıyoruz.” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Çebi’den engelli 
taraftarın bab asına ‘Yılın Babası’ ödülü
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın taraftarı engelli Samet Karakaş ve ailesiyle bir araya geldi.

BEŞIKTAŞ Kulübünün inter-
net sitesinde yer alan bilgiye 

göre Vodafone Park'taki buluşmada 
Çebi, Samet Karakaş'ın babası Hasan 
Karakaş'a "Yılın Babası" ödülü verdi. 
Başkan Çebi, Samet Karakaş'a ise Be-
şiktaş HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı'nın imzalı formasını 
hediye etti.

Buluşmada; yönetici Fatih Hakan 
Avşar, Beşiktaş HDI Sigorta Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı Genel 
Menajeri Erdem Göksel, takımın idari 
menajeri Handan Karatekin ve antre-

nör oyuncu Kaan Dalay ile sporcular 
da yer aldı.

ÇEBI'DEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Çebi, siyah-beyazlı kulübün sosyal 
medya hesabından paylaşılan vide-
oda, "Dünyadaki babaların Babalar 
Günü kutlu olsun. Hepsini kutluyo-
rum. Tabii Beşiktaş Kulübü Başkanı 
olarak önce Beşiktaşlı babaların Ba-
balar Günü'nü kutluyorum. Hepimize 
sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve bir sonraki 
sene Kovid'in olmadığı bir Babalar 
Günü diliyorum." ifadelerini kullandı.

>> HAYATINI ADADIĞI OĞLUNU 

Tiyatro sahnesinde 
de yalnız bırakmıyor
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zihinsel engelli 
oğlunun topluma adapte olması için her türlü 
fedakarlığı yapan emekli madenci Mehmet 
Dibek, "özel oyuncular tiyatrosu"nda da rol 
arkadaşı olarak destek oluyor.

MEHMET Dibek (66), 5 
çocuğundan en küçüğü 

olan ve aynı ismi paylaştık-
ları oğlu Mehmet Dibek'in 
(37) bebekken yüksek ateş 
geçirmesi nedeniyle doktora 
başvurdu. Muayene edilerek 
evine gönderilen Mehmet'in 
ateşi düşmeyince başvurduk-
ları başka bir doktor menenjit 
teşhisi koydu.

Durumu ağırlaşması üze-
rine yoğun bakıma alınan ve 
beyninde kalıcı hasar oluşan 
Dibek'e, yüzde 70 engelli 
raporu verildi.

Oğlunu hayatı boyunca bir 
an olsun yalnız bırakmayan 
baba Dibek, daha iyi olabil-
mesi için çeşitli rehabilitasyon 
merkezlerine götürmesinin 
yanı sıra topluma adaptas-
yonu ve öz güven kazanması 

için sosyal aktivitelerde yer 
almasını sağladı.

Kızı Nuray Dibek'in kurduğu 
"özel oyuncular tiyatrosu"nda 
yer alan oğlunu rol arkadaşı 
olarak da yalnız bırakmayan 
baba Dibek, yeni tip korona-
virüs nedeniyle ara verdikleri 
"Safinaz'ın Izdivacı" adlı oyu-
nunun provalarını ilçe sahilin-
deki parkta maske takarak ve 
sosyal mesafe kuralına uyarak 
sürdürüyor.

Dibek, her insanın birer en-
gelli adayı olduğuna dikkati 
çekerek, “Ben de engelli ola-
bilirdim. O zaman ‘Bana nasıl 
davranılırdı?’ diye düşünüyo-
rum. Oğluma daha sevecen, 
duyarlı davranıyorum. Bana 
güveni sonsuz, kendimi ona 
adadım, o da bunun bilincin-
de.” diye konuştu.

>> ÖMRÜNÜ +1 FARKA ADAYAN BABALAR, 

Özel ebeveynlere 
rehberlik ediyor
Sakarya’da down sendromlu çocuk sahibi Ferruh Kaledibi ile 
İbrahim Özateş, yaklaşık 20 yıldır kendileri gibi özel gereksi-
nime ihtiyaç duyan çocukları olan ailelere, sağlıktan psikolo-
jiye birçok konuda rehberlik ediyor.

SAKARYA'DA down sendromlu 
çocuk sahibi Ferruh Kaledibi ile 

İbrahim Özateş, yaklaşık 20 yıldır kendi-
leri gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan 
çocukları olan ailelere, sağlıktan psikoloji-
ye birçok konuda rehberlik ediyor.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı 
Yardımcısı da olan, 21 yaşında bir down 
sendromlu erkek evlat sahibi Kaledibi, 
kendisini diğer babalardan farksız hisset-
tiğini anlattı.

Özel bir çocuk sahibi olmanın yaşam 
içerisinde biraz daha zor olduğunu ancak 
güzel bir babalık yaşadığını aktaran 
Kaledibi, "21 yıldır özel bir çocukla 
yaşıyorum. İlk doğduğu gün inanama-
dık. Down sendromu nedir bilmiyorduk, 
bildiklerimizle uyuşmuyor. İlk doğduğu 
gün 5 doktora gittim. Mali müşavirim, her 
doktorun bilmediğini düşünerek 5 özel 
doktora gittim. Bu durumun eğitimle 
daha iyi gelişebileceğini öğrendikten 
sonra bir daha sağlık problemleri dışında 
hekim arkadaşların yanına gitmedim." 
diye konuştu.

Ömrünü bu işe adadığını anlatan Ka-
ledibi, "Bu işi yapmaktan keyif alıyorum. 
Ben mali müşavirim, mali müşavirliğimi 
çalışan arkadaşlarla en aza indirdim. 
Down sendromlu ya da otizmli çocuklar-
da tanı konulduğunda onlara rehberlik 
etmek, deneyimlerinizi bazen ağlayarak 
bazen gülerek anlatmak anlamlı. Kısmen 
dünden bugüne iyiyiz, toplumun bakış 
açısı da yavaş yavaş değişti. O anlamda 
velilere, babalara artık bu işin onlarda ol-
duğunu, annelere büyük destek olmaları 
gerektiğini söyleyerek rehberlik ediyo-
ruz. Her aşamasında da onlarla beraber 
olmak istiyoruz." dedi.

Özel çocuklara sahip babalar arasında 
bir dayanışma öneren Kaledibi, gelecek 
nesillerdeki gereksinime ihtiyaç duyan 

çocukların daha iyi şartlara sahip olacağı-
nı belirtti. Kaledibi, 2015 yılında Sakarya 
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla açı-
lan ve zihinsel yetersizliği olan 8 kişinin 
çalıştığı Engelsiz Kafe'nin çalışma hayatı-
na örnek olması gerektiğini vurguladı.

"BABAM IYI BIRISI, KENDISINI 
ÇOK SEVIYORUM"

Kaledibi'nin oğlu Ekin Kaledibi (21) de 
babasından çok şey öğrendiğini ve ona 
çok şey öğrettiğini söyledi.

Babasıyla tenis, yüzme ve basketbola 
gittiğini aktaran Ekin, "Babam iyi birisi, 
kendisini çok seviyorum. Ne söylerse 
yapıyorum. Hafta sonu ona bir sürprizim 
olacak. Onu ilk gördüğüm andan beri se-
viyorum. Babalar Günü kutlu olsun, tüm 
babaların günü kutlu olsun." dedi.

KENDIMI FARKLI BIR BABA OLARAK 
GÖRMÜYORUM"

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan 
ve 22 yaşında down sendromlu bir kızı 
olan İbrahim Özateş de çocuğunun doğ-
duğu gün hastanede doktorların tanıyı 
koymasınA inanamadıklarını ifade etti.

Kızı Aslı'ya alışma sürecini geçirince 
kendisi için bir şeyler yapması gerektiğini 
düşündüğünü anlatan Özateş, sosyal 
yaşamdan uzak tutmayarak kızını birey 
olması yönünde teşvik ettiklerini kaydetti.

Aslı'nın Engelsiz Kafe'de çalıştığını söy-
leyen Özateş, "Gayet güzel hizmet ediyor. 
Kendisi çok memnun. Onu öyle görmem 
peşinde koşmamı çoğaltıyor. Ben Aslı'yı 
hiçbir zaman izole etmedim. Nereye git-
tiysem yanımda götürdüm. Birey olarak 
davrandık. Eğer öyle yapmayıp himaye 
altına alsaydık, kendini geliştiremezdi. 
Ben kendimi farklı bir baba olarak gör-
müyorum. Aslı'yı engelli olarak görmüyo-
rum." diye konuştu.
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YÖK "engelsiz üniversite"leri ödüllendirdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretim sistemimizde bugün itibarıyla öğrenci sayımız 
7 milyon 852 bin 51'dir. Farklı engel düzeylerindeki bu öğrencilerimizin sayısı ise 50 bin civarındadır. 
Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 0,66'sını teşkil etmektedir" dedi.

YÜKSEKÖĞRETIM Ku-
rulu (YÖK) Başkanı Prof. 

Dr. Yekta Saraç, geçen yıl 80 
üniversiteden 668 başvurunun 
yapıldığı Engelsiz Üniversite 
Ödülleri'ne bu yıl 116 yükse-
köğretim kurumu tarafından 
841 başvuru aldıklarını bildirdi. 

Yükseköğretim Kurulun-
ca, 2020 Engelsiz Üniversite 
Ödülleri töreni, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında video konferans 
yöntemiyle düzenlendi.

Törene Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, YÖK Başka-
nı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK 
Engelli Öğrenci Çalışma Grubu 
Yürütücüsü ve YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha 
Koçak Tufan, YÖK Yürütme 
Kurulu üyeleri, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğından yetkililer, ödül almaya 
hak kazanan üniversitelerin 
rektörleri ile üniversitelerdeki 
engelli öğrenci birim sorumlu-
ları katıldı. 

Saraç, buradaki konuşma-
sında, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından küresel salgın 
ilan edilen olağanüstü durum 
nedeniyle geçen yıl YÖK'te yüz 
yüze gerçekleştirilen törenin 
dijital ortamda düzenlendiğini 
ifade etti. 

Salgın döneminde dünyada 
ve Türkiye'de yükseköğretim 
sistemlerinin önemli değişim-
lerle karşı karşıya olduğuna 
işaret eden Saraç, "Yükseköğ-
retimde uzaktan eğitimin 
tamamen ön plana geçtiği, 
kitlesel çevrim içi açık derslerle 
eğitimin büyük önem kazan-
dığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu 

zorlu süreçte karşı yapılabile-
cekler konusunda ülkelerin, 
kurumların ve üniversitelerin 
verdiği reaksiyonlar, hareket 
kabiliyeti önem kazanıyor." 
dedi.  

"UZAKTAN EĞITIM BIRIMI 
BULUNMAYAN DEVLET 

ÜNIVERSITESI KALMADI"

Yekta Saraç, YÖK'ün iki yıl 
önce başlattığı Yükseköğretim-
de Dijital Dönüşüm Projesi'nin 
içinde bulunulan sürece 

önemli katkıları olduğuna 
değinerek şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında 16 
üniversitemizde 6 bine yakın 
öğretim elemanına Dijital Çağ-
da Yükseköğretimde Öğrenme 
ve Öğretme, 50 binin üzerinde 
öğrencimize de Dijital Okur-Ya-
zarlık dersi verildi. Diğer 
taraftan üniversitelerimizde 
açılan uzaktan eğitim merkez-
lerinin sayısı 100'ün üzerinde 
iken geçtiğimiz günlerde 20 
uzaktan eğitim merkezinin 

daha kurulmasıyla artık uzak-
tan eğitim birimi bulunmayan 
devlet üniversitemiz kalmadı. 
YÖK olarak bu sürecin gerçek-
leri dikkate alan, sükuneti ve 
temkini elden bırakmayan, 
üniversitelerimizin ehliyetle-
rine karar mekanizmalarında 
önem veren bir yaklaşım ile 
yönetilmesine büyük önem 
veriyoruz. İnşallah bu zorlu 
süreci de aşacağımıza inanı-
yorum." 

Yekta Saraç, "Yeni YÖK" ile 
yükseköğretim sistemine çe-
şitlilik ve ihtisaslaşma geldiği-
ne işaret ederek bu çalışma-
ların "araştırma üniversiteleri" 
ve "bölgesel kalkınma odaklı 
üniversiteler" olmak üzere 
iki koldan yürütüldüğünü 
anlattı. 

YÖK 100/2000 Doktora Burs 
Programı'nda ise salgına yö-
nelik ihtiyaç duyulan alanların 
tespit edildiğini hatırlatan Sa-
raç, program kapsamında ayrı-
ca engelli çalışmalarına yönelik 
öncelikli alanları belirleyerek 
Türk işaret dili, engelsiz yaşam, 
özel eğitim, aile psikolojisi 
gibi alanlarda doktora bursu 
verdiklerini aktardı. 

Ergoterapi, dil konuşma te-
rapisi alanlarında nitelikli insan 
kaynağını artırmak üzere yeni 
lisans ve lisansüstü program-
ların açıldığını, 8 üniversitede 
Otizm Spektrum Bozukluğu 
Eğitimi Anabilim Dalı'nın 
açıldığını dile getiren Saraç, 
yurt dışında "gölge eğitici" 
olarak bilinen kişilere akade-
mik ortamda yetiştirmek üzere 
iki vakıf üniversitesinde engelli 
destek ön lisans programı 
açıldığını hatırlattı.

IZMIR Büyükşehir Belediye-
si’nin Bornova’da yapımını 
sürdürdüğü yarı olimpik yüz-
me havuzunun önümüzdeki 
Ekim ayında tamamlanarak 
hizmete girmesi planlanıyor. 
Tesisteki çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan Tunç Soyer, 
kente tam olimpik bir yüzme 
havuzunu da kazandırmak 
için hazırlıkların sürdüğünü 
söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
yüzme sporu ile uğraşan her 
yaştan İzmirlinin yararlana-
cağı yarı olimpik bir yüzme 
havuzunu kente kazandırıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Bornova Aşık 
Veysel Rekreasyon Alanı’n-
daki Buz Sporları Salonu’nun 
hemen yanında geçtiğimiz yıl 
Temmuz ayında temeli atılan 
tesisin yapım çalışmalarını 
yerinde inceledi. İzmir Millet-

vekili Prof. Dr. Kamil Okyay 
Sındır ve Bornova Belediye 
Başkanı Mustafa İduğ’un da 
katıldığı programda Başkan 
Soyer, bürokratlar ve yüklenici 
firma yetkililerinden çalışma-
lar hakkında bilgi aldı. İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Soyer, tesisi Ekim ayında 
hizmete almayı planladıklarını 
ifade ederek, İZBAN Kemer 
İstasyonu yanındaki alanda 
ise su topu müsabakalarının 
da yapılabileceği tam olimpik 

bir yüzme havuzu daha inşa 
edileceğini açıkladı.

Yüzmeyi yeni öğrenen-
ler için çırpınma havuzu, 
zindelik (fitness) salonu ve 
yüzme havuzundan oluşan 
tesis, engelli dostu ve çevreci 
yapı özelliğini taşıyacak. Buz 
Sporları Salonu’nun hemen 
kuzeyinde, 3 bin 200 metre-
kare kapalı alanda yapılan 
yarı olimpik yüzme havuzu 25 
metre boyunda, 12,90 metre 
eninde ve 4 metre derinli-
ğinde olacak. Havuzda 125 
kişilik bir tribün de yer alıyor. 
Geceleri özel bir görüntüye 
sahip olacak binanın cephe-
sinde geri dönüşümlü camlar 
kullanılıyor. Çatısında yer alan 
güneş panelleri ile binanın 
elektrik ihtiyacının bir kısmı 
sağlanacak. Havuzun giriş 
kısmında 235 metrekarelik 
fuaye alanı yer alacak.

MUĞLA'DA engelli 
öğrenciler canlı yayında 

vücut perküsyonu yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 

düzenlenen etkinlikte, engelli 
öğrenciler online olarak vücut 
perküsyonu ritim etkinliği 
gerçekleştirdi.

Bodrum Engelliler Sağlık 
Vakfı öğrencileri, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında, online olarak dü-
zenlenen etkinlikte bir araya 
getirildi. Çalışmaya 30 en-
gellinin  yanı sıra eğitmenler, 
vakıf yöneticileri ve gönüllüler 
katıldı.

Online atölyede yapılan 
egzersizler sonrası çocuklar, 
başarılı bir konser verdi. Ço-
cuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Bodrum Engelliler Sağlık 
Vakfı Başkanı Ibrahim Akkaya, 
yaptığı açıklamada, vakfın 
büyük bir aile olduğunu, zorlu 
süreci hep birlikte atlatabile-
ceklerini söyledi.

Akkaya, vakfın eğitim ve 
rehabilitasyon faaliyetlerine, 
Milli Eğitim Bakanlığının ya-
yınladığı normalleşme süreci 
kurallarını yerine getirerek, 
1 Temmuz'da başlayacağını 
ifade etti.

İŞKUR ile Vestel arasında 
yeni ZEKİ protokolü

TÜRKIYE İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürlüğü ile Vestel arasın-
da "Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ) Projesi" kapsamında 6. 

sözleşme imzalandı. 
İŞKUR'un il müdürlüğü binasındaki törende, protokole, İŞKUR İl Müdü-

rü Eşref Aslan ile Vestel Elektronik Üretim Genel Müdür Yardımcısı Selim 
Göksu imza attı. 

Protokolle Vestel'in göstereceği iş kapsamında ZEKİ'de 10 engellinin 
daha istihdam edileceği ve İŞKUR tarafından ise 353 bin 160 lira engelli 
ücret desteği sağlanacağı belirtildi. 

İŞKUR İl Müdürü Aslan, ZEKİ projesi kapsamında Vestel ile 6. protokolü 
imzaladıklarını söyledi. Selim Göksu ise projede yer almaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

AILE, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile 
YÖK’te düzenlenen “2020 Engelsiz 
Üniversite Ödül Töreni”ne video 
konferans yöntemiyle katıldı.

Engelsiz üniversite düşüncesinin, 
toplumun tüm kesimlerinin önle-
rindeki fiziki, toplumsal, kültürel ve 
ekonomik her türlü engeli aşabildiği, 
“Engelsiz Türkiye” idealinin temel un-
surlarından biri olduğunu kaydeden 
Bakan Selçuk, “Engelli bireylerin yük-
sek öğrenim haklarını tam, etkin ve 
eşit şekilde kullanabildikleri engelsiz 
üniversiteleri, hep beraber bölüm 
bölüm, fakülte fakülte ve kampüs 
kampüs el birliğiyle inşa etmeyi çok 
önemsiyoruz.” diye konuştu.

Verilecek ödüllerin üniversite eği-
timi gören engelli öğrenci sayısını 
artıracağının altını çizen Selçuk, 
insanı merkeze almayan, insana 
önem vermeyen ülkelerin, maddi 

açıdan ne kadar zengin olurlarsa 
olsunlar, insani gelişim açısından 
geride kaldığına işaret etti.

“ENGELLILERIMIZI DAHA IYI AN-
LADIĞIMIZ BIR SÜREÇ YAŞADIK”

2002’den bu yana engellilerin 
hayatını ve eğitimini kolaylaştıracak 
adımlar atıldığını kaydeden Bakan 
Selçuk, şunları söyledi:

“Engelli Vizyon Belgemiz ve 
Engelli Hakları Eylem Planı da son 
şekle geldi. İnşallah son taslağın 
üzerinden geçtikten sonra onu da 
yakında yayınlayacağız. Böylelikle de 
engelli bireylere yönelik Ulusal Erken 
Müdahale Eylem Planı da bu vizyon 
belgesinden sonra başlamış olacak.”

Selçuk, “Hayatımızın belli nokta-
larda kısıtlandığı, bu anlamda da 
engellilerimizi daha iyi anladığımız 
bir süreç yaşadık. Engellilerimizin 
hayatını daha erişilebilir kılma 
noktasında daha büyük adımlar 
atacağız.” ifadelerini kullandı.

2 bin engelliye kendi işini kurma imkanı
ENGELLILERIN kendi işini kurabilmesine önem verdiklerini de dile getiren 
Selçuk, “Geçtiğimiz günlerde, bu kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz 
için hibe desteğini 50 bin liradan 65 bin liraya yükselttik. Bu kapsamda 
şu ana kadar 2 bini aşkın engellimize 100 milyona yakın hibe desteği de 
sağlamış olduk.” dedi.

Çok sevdiği kurgusal kahraman 
"Örümcek Adam"ın dansını, ters 
duruşunu ve ağ atma gibi hare 

          ketlerini yapan Soylu, eğitim ha-
yatını tamamladıktan sonra üç yıl önce 
"süper kahraman" olarak otellerde ve 
sokaklarda boy göstermeye başladı.

Otellerde günübirlik gösteriler yapa-
rak geçimini sağlayan, kalan zamanla-
rında ise kentin en işlek caddelerinde, 
parklarında "Örümcek Adam" kostü-
müyle dolaşıp mini şovlar yapan Burak 
Soylu, zaman zaman ise sosyal sorum-
luluk projelerinde yer alıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 
6,8 büyüklüğündeki depremin ar-
dından küçük mağdurlarının yüzünü 
güldürmek için Elazığ'a giden "Örüm-
cek Adam", bu kez ise İzmir'in Aliağa 
ilçesinde bir engelli genç için özel 
tasarımlı arabasıyla yola çıktı.

Ziyaretin ardından "Örümcek Adam" 
kostümü giyen Soylu, İzmir caddelerin-

de trafiğe çıktı. 
Kentin işlek noktaları Kordon, Gün-

doğdu Meydanı gibi alanları da gezen 
Burak Soylu, müzik eşliğinde çeşitli 
şovlar gerçekleştirdi. Televizyondan 
tanıdıkları kahramanı canlandıran 
Soylu'yu karşılarında gören çocuklar ise 
sunulan gösterilerle doyasıya eğlendi.

Araçların üstüne çıkıp demir kor-
kuluklara tırmanan "Örümcek Adam", 
kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenle-
ri geri çevirmedi.

Burak Soylu, çocukluğundan beri 
sevdiği Örümcek Adam kostümüne 
bürünerek farklı kentlerde çocuklarla 
buluştuğunu ifade etti.

İzmir'e de bir engelli için geldiğini 
dile getiren Soylu, "Örümcek Adam 
benim için bir yaşam tarzı. Böyle olmayı 
çok seviyorum. Çocukları mutlu etmeyi 
de çok seviyorum. İzmir'de yoğun bir 
ilgiyle karşılaştım. Yoruldum ama çok 
keyif aldım." şeklinde konuştu.

>> BIR ENGELLIYLE BULUŞMAK IÇIN GELDIĞI IZMIR’DE

Gösteri yaptı
Yaptığı danslar ve “Örümcek Adam” kostümüyle An-
talya’da ünlenen Burak Soylu, bir engelliyle buluşmak 
için geldiği Izmir’de yaptığı hareketlerle ilgi topladı.

Engelli dostu yeni yüzme 
havuzu Ekim’de açılıyor

 "Dünya üniversitelerini takip ediyoruz"
YÖK olarak, ağır pandemi sürecinde Türk yükseköğreti-
minin etkin bir şekilde yönetilmesi için, devletin aldığı ka-
rarlar çerçevesinde, çevik bir yönetim anlayışıyla hareket 
ettiklerini kaydeden Saraç, "Komisyonlar, marifetiyle 
hızlı, esnek kararlar alarak ve alınan her kararı her gün 
yeniden gözden geçirerek bu süreci yönetiyoruz. Bu 
arada dünya üniversitelerini ve onların aldıkları karar-
ları da takip ediyoruz. Uzaktan öğretim yol haritamızı 
belirledik ve bu süreçte öğrencilerimizin herhangi bir 
mağduriyet yaşamamaları için çok sayıda kararlar aldık. 
Uzaktan öğretim sürecinde ise engelli öğrencilerimiz için 
engel grubuna göre eğitimi erişilebilir kılmak en önemli 
önceliğimiz oldu." diye konuştu. 

Online olarak vücut 
perküsyonu ritim konseri
Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen et-
kinlikte, engelli öğrenciler online olarak vü-
cut perküsyonu ritim etkinliği gerçekleştirdi.

>> BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: 

Engelli Hakları Eylem 
Planı'na son şekli verildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "En-
gelli Vizyon Belgemiz ve Engelli Hakları Eylem Planı 
da son şekle geldi. İnşallah son taslağın üzerinden 
geçtikten sonra onu da yakında yayınlayacağız." dedi.
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İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde 
yaşayan Kadir Acar, genetik ve 

nörolojik bir hastalık olan "Huntington" 
teşhisi konulan biri 41, diğeri 40 yaşın-
daki engelli 2 çocuğunu hayatta tutmak 
adeta savaş veriyor. 

Kadir Acar (75), 25 yıl önce Hunting-
ton hastalığı teşhisi konan eşini, 10 yıl 
önce kaybetti. Aradan geçen zamanda, 
çocuklarından fabrikada çalışan oğlu 
Fatih Acar ile ev hanımı Sibel Akçay'a da 
Huntington hastalığı teşhisi kondu. 

Hastalığın ilerlemesi üzerine hareket-
leri kısıtlanan ve yatağa bağımlı hale 
gelen Fatih Acar ile Sibel Akçay, eş ve 
çocuklarından ayrılıp baba ocağına 
döndü. 

Bir dönem em-
lakçılık yapan ve 
emekli olan Kadir 
Acar, kendisinde 
görülen KOAH 
hastalığına karşın, 
çocuklarıyla tek 
başına ilgileniyor. 

"ONLAR BENİM 
HER ŞEYİM" 

Baba Kadir Acar, 
eşinin tedavisi 
için çalışma hayatı 
boyunca yaptığı 
tüm birikimleri kaybettiğini belirtti.

Çocuklarına teşhis konulduğunda 

buna inanamadığını aktaran Acar, "Yıl-
ladır çocuklarımı yaşatmak için çok mü-

cadele veriyorum. 
Onlar benim her 
şeyim. Artık tıp 
çok gelişti benim 
en büyük isteğim 
çocuklarımın has-
talığına bir tedavi 
bulunup onların 
yeniden sağlıkla-
rına kavuşmaları. 
Artık yaşadığım 
maddi sıkıntılar 
nedeniyle onları 
İzmir'deki hasta-
nelere gibi götü-
recek durumum 

kalmadı." ifadelerini kullandı. 
Acar, yaşadığı her olumsuzluğa karşı 

hiçbir zaman umudunu yitirmediğini, 
her fırsatta evlatlarına iyi olup yeniden 
beraber sokağa çıkıp dolaşacaklarını 
söylediğini ifade etti.

"SON NEFESİME KADAR..." 

Yaşamını evlatlarına 
adadığını gözleri dola-
rak anlatan Acar, şunları 
kaydetti:

"Babalık çok ağır ve 
sorumluluk gerektiren bir 
görev. Evlatlarımın teda-
visi için bir şeyler yapmak 
istiyorum. Çırpınıyorum 
ama elimden bir şey 
gelmeyince bu beni çok 
üzüyor. Sabahlara kadar 
ağlıyorum. İki evladım 
gözümün önünde eriyor ve ben bir 

şey yapamıyorum. Çocuklarım, 'Baba 
bizi tedavi ettir.' diyorlar. Ellerinde cep 
telefonları doktor araştırıyorlar. Ben 
devlet büyüklerimden çocuklarıma 
sahip çıkmalarını istiyorum. Ben son 
nefesime kadar çocuklarıma sahip 
çıkmaya devam edeceğim. Onlar benim 
her şeyim." 

Acar'ın kızı Sibel Akçay da her geçen 
gün hareket kabiliyetinin azaldığını 
belirterek, "Annemi de bu hastalıktan 
kaybettik. Babamız bizim her şeyimizle 
ilgileniyor. Ben ve ağabeyim de her 
geçen gün yatağa bağımlı hale geliyo-
ruz. Tek başımıza yürürken zorlanıyoruz. 
Tedavi olup sağlığımıza kavuşmak 
istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda 
Doktor Öğretim Üyesi olarak görev 

yapan Cihat Uzunköprü 
de Huntington hasta-
lığının genetik geçişli 
bir hastalık olduğunu 
belirterek, "Hastalık 30 ila 
50 yaşlar arasında görü-
lür. Hastalarda yürürken 
dengesizlik, koordinas-
yon problemleri, kollar 
ve bacaklarda istemsiz 
hareketler ortaya çıkıyor. 
Hastada bir bunama hali 
oluyor. Hastalığın henüz 

tedavisi yok." sözlerine yer verdi. 

31 yıldır 
emek veriyor

Fedakar baba uğrunda 
hayatını değiştirdiği 
engelli çocukları için

Aydın'ın Kuşadası 
ilçesinde serebral 
palsi hastası iki 

çocuğu ve eşiyle yaşayan 
Salih Sezgin, ailesinin 
mutluluğu için verdiği 
mücadeleyle herkese 
örnek oluyor.

Ege Mahallesi'nde otu-
ran Ayşe ve Salih Sezgin 
çiftinin hayatı, 1989'da 
ilk çocukları Samet'e, 17 
aylıkken "serebral palsi" 
teşhisi konmasıyla değişti. 
Çiftin ikinci çocuğu Se-
na'ya da 1 yaşına geldiğin-
de aynı teşhis kondu. 

Türk Silahlı Kuvvetlerin-
den tekniker olarak emekli 
olan baba Salih Sezgin, 
tüm zamanını çocuklarına 
adadı. 

Salih Sezgin, evinde 
Sena ve Samet'in rahat 
etmesi için her türlü dü-
zenlemeyi yaptı. Çocukları 
için minibüs de satın alan 
Sezgin, gezmeyi istedikleri 
her yere götürüyor.

"HER ŞEY ALLAH'IN 
BİZE VERDİĞİ LÜTUF" 

Salih Sezgin, çocuklarını 
çok sevdiğini ve onların 
mutluluğunun her şeyden 
önce geldiğini dile getirdi. 

Yaşadıkları karşısında 
asla isyankar olmadığını 
dile getiren Sezgin, "Tüm 
bunlar, Cenab-ı Allah'ın 
bize verdiği bir lütuf 
ve güzellikti. Biz de bu 
güzellik çerçevesinde mü-
cadelemize devam ettik. 

Yaşam şartımız normal bir 
aileye göre değişiktir. Siz 5 
dakikada hazırlanır dışarı 
çıkarsınız ama bizim hazır-
lanmamız dışarı çıkmamız 
saatleri alır. Hayatımızdaki 
her şeyi, 32 yıldır çocuk-
larımıza göre ayarlıyoruz. 
Tüm bunlar mutlu bir 
yaşam için." dedi.

"O MUTLULUK TARİF 
EDİLEMEZ" 

Eşinin de kendisine 
destek verdiğine dikka-
ti çeken Sezgin, şöyle 
konuştu:

"Çocuklarımızın varlı-
ğının verdiği mutluluğun 
sınırı tarif edilemez. Onla-
rın saçlarının teline zarar 
gelmesi beni çok üzer. 
Birçok engelli ailesi 'Al-
lah’ım çocuklarımı benim 
arkama bırakma' der. Biz 
ise şunu diyoruz; 'Rabbi-
miz çocuklarımıza hayırlı 
ömürler versin...' Çünkü 

bizi yaratan, plan ve prog-
ramını ona göre yapmıştır. 
Bugün yaşıyorsak o anda 
mutlu olmaya çalışıyoruz. 
Yarını Allah bilir."

"TEVEKKÜL EDİN" 

Sezgin, engelli çocuk-
ları olan ailelere ise şöyle 
seslendi:

"Lütfen isyan etmeyin, 
tevekkül edin. Hiçbir 
zaman 'Bu beni nere-
den buldu, neden bizim 
başımıza geldi' demedim. 
Çünkü biliyoruz ki herkesin 
imtihanı farklıdır. Bizim de 
imtihanımız budur. Bu tür 
olaylara karşılaşan insan-
lar, metin olacak ve isyan 
etmeyecek. Kadın ve erkek, 
eşine ve çocuklarına sahip 
çıkacak. Babaların evlatla-
rına ve ailelerine sahip çık-
ması lazım. İsyan etmemesi 
lazım. Yoksa hayat kolay, 
herkes bırakır gider. İşte o 
zaman babalık olmaz."

Kuşadası ilçesinde yaşayan Salih Sezgin, uğrunda hayatını yeniden şekillendirdiği serebral 
palsi hastası iki çocuğunun mutluluğu için 31 yıldır çaba harcıyor.

İZMİR'DE yaşayan Serkan 
Demircan, 2008 yılında ke-

mik kanseri hastalığına yakalandı. 
Lise yıllarında hentbol oynamaya 
başlayan ve profesyonel olarak 
atletizmle ilgilenen Demircan, 
hastalığına rağmen spordan 
kopmadı. Sağ bacağı kesildiği 
için protezle yaşamını sürdüren 
Demircan, tekerlekli sandalyede 
basketbol oynasa da engelli bir 
atlet olarak pistlere dönmek 
istiyor.

Özel bir şirketin insan kaynakla-
rı bölümünde çalışan Demircan, 
kemik kanseri tedavisi nedeniyle 
çok zor bir dönemden geçtiğini 
söyleyerek, "Lise döneminde 
hentbola başlamıştım. Hem okul 
takımı hem de belediyenin takı-
mında oynuyordum. Gençliğimin 
verdiği hırsla yükselmeyi hedef-
liyordum. Askerden geldikten 
hemen sonra şikayetlerim başladı. 

Yürüyüşüm bozuldu ve ağrılarım 
arttı. Çok hastane dolaştım ama 
uzun süre teşhis konulamadı. Fizik 
tedavi alıyordum. Fizyoterapistim 
ayağımın ısısının yüksek olduğu-
nu fark etti ve ilaçlı MR çekilmemi 
sağladı. Böylece 2008 yılında 
kemik kanseri teşhisi konuldu. 22 
yaşındaydım. Kemoterapilere baş-
ladım. Hastalık nedeniyle hentbo-
lu bıraktım" dedi.

BACAĞI KESİLDİ, ADAPTE OLDU

Sağ dizindeki tümörün küçül-
mesi için bir süre kemoterapi 
gördüğünü anlatan 75 kilo 
ağırlığında ve 1.90 boyunda olan 
Demircan, tam 14 kez ameliyat ol-
duğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ayağımın içindeki bütün ke-
mikler alındı. Onun yerine protez 
takıldı. Kendi ayağım ve derim 
vardı. Süreç sıkıntılıydı. Ama dizim 
kilitlendiği için ayak fonksiyon-

larımı kaybetmeye başladım. Sol 
ayağım 46 numarayken, sağ aya-
ğım 39 numaraya kadar küçüldü. 
Takıldığım için düşüyordum. Otu-
ramıyordum. Dizimi bükemiyor-
dum. Hep ayaktaydım. Bu durum 
yaklaşık 2 yıl sürdü. Doktoruma 
gidip bu bacağımı istemediğimi 
ve kesilmesini istediğimi söyle-
dim. Yeni bir protez taktı. Çok 
hareketliydim. Protezim 4 kez 
değişti. Ağrılara dayanamamaya 
başlamıştım. Bu süreçte spor ya-
pamadım. Ayağımı bükemediğim 
için tekerlekli basketbol oyna-
yamıyordum. 2019 yılının nisan 
ayında bacağımın kesilmesine 
karar verildi. Sporla ilgili hayalleri-
min peşinden koşmak istiyordum. 
Bacağım diz üstünden kesildi. 
Temmuz ayında protez kullan-
maya başladım. Vücudunuzda bir 
uzvunun kaybolması çok acı bir 
durum. Alışma süreci zordu ama 

>> PROTEZİYLE HAYALLERİNE 

Koşmak 
istiyor
İzmir’de, farklı spor 
branşlarında başarılar 
kazanan, 12 yıl önce 
kemik kanserine yaka-
landıktan sonra dizin-
deki tümör nedeniyle 
14 ayrı operasyon 
geçiren ve 1 yıl önce 
sağ bacağını kaybe-
den Serkan Demircan 
(34), atletizmde yeni 
başarılar 
elde edip 
milli forma-
yı giymek 
istiyor. De-
mircan’ın 
tek hayali 
ise ihtiyacı 
olan koşu 
protezine ka-
vuşup, pist-
lere dönmek.

hızlı uyum sağladım. Ailem için 
güçlü durdum. Onlar benimle her 
acıyı yaşadı. Bacağımın kesilmesi, 
dikişlerin alınması, protezimin 
takılması yaklaşık 3 ayda ger-
çekleşti ve yürümeye başladım. 
Fizik tedavi doktorum inanamadı. 
Koltuk değneği kullanmadım."

'HİÇBİR ZAMAN HAYATA 
KÜSMEDİM'

İki yıldır tekerlekli basketbol 
oynayan Demircan, geçen yıl 
birinci ligdeki Bornova Barış Gücü 
takımında yer bulabildiğini söyle-
yerek, "Boyumun uzun olması, spor 
geçmişim ve azimli olmam başarılı 
olmamı sağladı. Ancak en büyük 
hayalim olan atletizm sporunu ya-
pamıyorum. Çünkü bunun için koşu 
protezine ihtiyacım var. Hep ak-
lımda milli takım var" dedi. Engelli 
bir birey olarak sporda mutlaka bir 
aparata ihtiyaç duyduğunu anlatan 
Demircan, maliyet nedeniyle çare-
siz kaldığını ifade etti. Demircan, 
"Bir koşu protezi ortalama 10 bin 
Euro. Ben yüksek atlama yapmak 
istiyorum. Birçok yerle sponsorluk 
için görüştüm ama olumlu yanıt 
alamadım. Ama bu beni düşürme-
di. Belki koşamıyorum ama spora 
devam ediyorum. Vücudumu ve 
sol ayağımı güçlendirmeye gayret 
ediyorum. Her sabah yürüyüş ya-
pıyorum" diye konuştu. Demircan, 
bununla koşamadığını, atletizm için 
mutlaka bir koşu protezine ihtiyacı 
olduğunu söyleyerek destek istedi. 

Demircan şunları 
anlattı:

"Bir engellinin spor 
yapması çok zor. Bizler 
istekliyiz. Ama mali 
şartlar bizi zorluyor. 
Daha önce maratona 
katılıp 15 kilometre 
yürüdüm. 16 bin adım 
attım. Geçen sene ka-
sım ayında. Bacağımı 
çıkarıp tek ayakla yü-
rüdüm koltuk değne-
ğiyle. Spor insanı zinde 
tutar ve hayata bağlar. 
Çok zor dönemlerden 
geçtim. Yeri geldi kal-
bim durdu yeri geldi 
kemoterapi nedeniyle 
ağrılar çektim. Ama ha-
yatı sevdim ve hayat-
tan beklentilerim var. 
Bunlar uğruna hiçbir 
zaman hayata küs-
medim, yenilmedim. 
Milli formayı giymek 
için uğraşıyorum. Beni 
destekleyen bir ailem 
var. Onları gururlan-
dırıp Türkiye'yi yurt 
dışında temsil etmek 
istiyorum."

“Çaresiz” hastalığa yakalanan çocukları için çırpınıyor
75 yaşındaki Kadir Acar, tedavisi henüz bulunamayan Huntington hastalığı teşhisi konan iki çocuğuna tek başına bakıyor.



Bizim 
çocuklarımızın 

bağışıklık sistemi 
genelde zayıf 
olduğundan 
sorumluluk 

velilere düşüyor.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut TÜRKIYE genelinde, koronavirüs 

salgını nedeniyle 14 Mart'tan 
itibaren resmi ve özel eğitim ku-
rumlarında eğitime ara verildi. Bir 
süre önce açılan kreş ve gündüz 
bakım evleri ile çeşitli kursların 
ardından 15 Haziran'dan itibaren 
özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde de öğrenciler 
kabul edilmeye başlandı. Uzun 
aradan sonra eğitim kurumlarına 
gelen öğrenci ve veliler, sosyal 
mesafe kuralına uyarak, bekleme 
salonlarına alındı.

Otizmli Aslıhan Erbaysal'ın 
(12) annesi Arzu Erbaysal, 3 yıldır 
aynı kuruma gelerek, özel eğitim 
aldıklarını anlattı. Evden çıkma-
dıkları için 3 ayı zor geçirdiklerini 
belirten Erbaysal, "Evde etkin-
likler yapmaya çalıştık, spor 
yaptık. Kurabiye, kek, 
muhallebi yapımı gibi 
mutfak etkinliklerinde 
bulunduk. İnternet 
üzerinden bazı prog-
ramlar araştırdım. Bu 
sayede ders yapmaya 
çalıştık ama yeterli ol-
madı. Burada arkadaş-
lık ilişkilerini geliştirip yaşıtları ile 
bir araya geliyor. Bizim çocuklar 
için en önemli şey bu. Bundan 
uzak kaldı. 3 aylık açığı kapatmak 
için hızlı bir şekilde derslerimize 
başlayacağız. Gerekli önlemleri 
alarak açığımızı kapatmak istiyo-
ruz" dedi.

'OTIZMLI ÇOCUKLARIN BAĞI-
ŞIKLIK SIKINTILARI VAR'

Otizmli Yağızcan Kanat'ın (19) 
annesi Gökçe Kanat ise haftada 3 
saat özel eğitim ve müzik eğitimi 
aldıklarını belirterek, "Yağızcan 
müzik eğitimlerine internet üze-
rinden devam etti. Ama birebir 
eğitim çok önemli. Uzak kaldı-
ğımız için bazı sıkıntılar yaşadık. 
Ama her şeyden önce sağlık. 
Otizmli çocukların genelinde 

bağışıklık sıkıntıları var. Dolayı-
sıyla hepimiz daha da tedbirli 
davranmak zorundayız. Maske 
ve eldiven kullanarak minimum 
düzeyde dışarı çıkmaya çalışıyo-
ruz" diye konuştu. 

KURUM GIRIŞINDE 
ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Narlıdere Zihinsel Engelliler 
Dernek Başkanı Besim Toker de 
3 aylık zorunlu tatilin ardından 
Türkiye'deki özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerin-
de eğitimin başladığını hatırlat-
tı. Toker, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı'nın yayımla-
dığı genelge doğrultusunda 15 
Haziran'dan itibaren özel eğitime 
gereksinim duyan çocuklardaki 

eğitimin biraz daha farklılaşa-
cağını anlattı. Kurumun 

girişinde yer alan 
görsellerde olduğu 
gibi tüm çalışanlar, 

öğretmenler ve öğren-
cilerin maske ve hijyen 

kurallarına uyarak 
eğitime başladığını 
belirten Toker, "Odala-

rın havalandırılması gibi tedbirler 
alıyoruz. Kontrollü bir şekilde 
hareket etmeliyiz. Öğretmen ile 
öğrenci arasında en az 1 metre-
lik sosyal mesafe bulunmalı. 2 
öğrenci arasında en az 1,5 met-
re mesafe olacak. Veli bekleme 
salonunda; veliler arasındaki 
mesafe, genelgedeki kurallar 
çerçevesinde belirlenecek. Bizim 
çocuklarımızın bağışıklık sistemi 
genelde zayıf olduğundan so-
rumluluk velilere düşüyor. Kurum 
girişinde ateş ölçmek tek başına 
yeterli değil. Bugünden itibaren 
daha kontrollü davranarak bu sü-
reci atlatmaya çalışacağız. 'Önce 
sağlık sonra eğitim' diyerek hiçbir 
vaka ile karşılaşmadan eski güzel 
günlere kavuşmayı umuyoruz" 
dedi. 

Aydın'ın Efeler ilçesinde 
yaşayan ve 'beyin felci' 
olarak bilinen doğuştan 

'Serebral palsi' hastası olan 
Mustafa Erol (39), 4 yıl önce 
piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni 
Engelli Sanıyo!' isimli hikaye 
kitabının ardından başka bir 
engellinin hayatını konu alan 
ikinci kitabını klavyeyi burnuy-
la kullanarak yazıyor. 

Girne Mahallesi'nde yaşayan 
emekli memur Mehmet Emin 
Erol (65) ve ev kadını Hatice 
Erol (59) çiftinin 2 çocuğundan 
en büyüğü olan 'Serebral palsi' 
hastası Mustafa Erol ellerini 
ve ayaklarını kullanamasa bile 
yaptıklarıyla görenleri şaşır-
tıyor. Okumayı evde kendi 
imkanlarıyla öğrendikten 
sonra 1999 yılında ilkokulun 
ardından ortaokulu ve liseyi 
dışarıdan bitirerek mezun oldu. 
Daha sonra üniversite sınavına 
girerek Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans 
Programı'nı 2008 yılında 
tamamladı. Aynı okulda yatay 
geçiş yaparak İşletme Fakülte-
si'ni 2011 yılında bitirdi. Adnan 
Men-
deres 
Üniversi-
tesi Türk 
Dili ve 
Edebiyat 
Bölü-
mü'nde 
ise 
yüksek 
lisansını 
geçen 
26 Ağus-
tos'ta tamamladı.

'IMKANSIZI BAŞARIYOR'

Klavyeyi burnuyla kullanarak 
'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' 
isimli kendi hayatını konu alan 

kitabını 7 yılda tamamlayarak 
2016 yılında piyasaya süren 

Mustafa 
Erol, 
şimdi ise 
başka 
bir 
engelli 
gencin 
hayatını 
anlatan 
bir hika-
ye kitabı 
yazmaya 
başladı. 

Doktora yapmaya hazırlanan 
Erol, günün büyük bir bölümü-
nü kitap okuyarak ve bilgisa-
yar başında kitabını yazarak 
geçiriyor. Takvim yaprağı dahil 
okuyabileceği her şeyi okuyup, 

yazdıkları ile adeta imkansızı 
başarıyor.

'KORANAVIRÜS IÇIN 
DUYGULANDIRAN YAZI'

Koronavirüs salgını nede-
niyle evde kalındığı dönemde, 
engellilerin neler yaşadığını 
herkesin anladığını düşündü-
ğünü belirten Mustafa Erol, 
pandemi günlerinde evde yeni 
kitabı üzerinde çalıştığını kay-
detti. Erol, salgın döneminde 
evde kalınmasıyla ilgili düşün-
celerini bilgisayarına şu şekilde 
not düştü:

"'Evlerinize kapandığınız 
zaman neler hissettiniz?', sevgili 
dostlar. Özgürlüğünüzün kı-
sıtlandığını hissettiniz. Hisset-
mekten ziyade bunu yaşıyor-

sunuz. Hep birlikte yaşıyoruz 
öyle değil mi. Evden çıkama-
yıp özgürlüğünüz kısıtlanınca 
kendinizi bir nevi engelli gibi 
hissettiniz mi? Kendinizi bir 
engellinin yerine koyabildi-
niz mi? Bir engellinin nasıl 
yaşadığını bağımsızca dışarıya 
çıkmadığı için neler hissettiği-
ni bir yerden bir yere gitmeye 
ihtiyaç duymanın nasıl bir 
duygu olduğunu anladınız 
mı? Birbirinizden uzak kalınca 
birbirinizin değer ve kıymetini 
daha iyi anlayabildiniz mi? Sizi 
bilmem ama ben dostlarla 
birlikte olmayı çok özledim. 
İnşallah bu zor günler en kısa 
sürede biter. Bu süreç bitene 
kadar da evinizden çıkmayın 
sevgili dostlar." 

'TUTTUĞUNU KOPARAN 
BIRI, HAYATA HIÇ KÜSMEDI'

Mustafa ile yakından 
ilgilenen anne Hatice Erol, 
"Mustafa zor doğum sonrası 
spastik engelli olarak dünya-
ya geldi. Çok sayıda doktora 
götürdük ama çare olmadı ve 
bu zamana kadar fizik tedavi 

aldı. Fizik tedavilerin faydası 
ayağının üzerine basabilmesi 
oldu. Mustafa çok azimli ve 
hayata hiç küsmedi. 3 Mayıs'ta 
Akademik Personel ve Lisan-
süstü Eğitimi Giriş Sınavı'na 
(ALES) girecekti. Ancak sınav, 
koronavirüs salgını nedeniyle 
ertelendi. Onu da tamamladı-
ğı zaman doktorasını yap-
maya hazırlanıyor. Çok kitap 
okur, hiç durmaz boşa vakit 
harcamaz. Tuttuğunu koparan 
biri onunla gurur duyuyoruz. 
O bizim her şeyimiz. Dünya 
klasikleri ve Türk yazarların 
yazdığı 500'ü aşkın kitabı 
okudu. Engeline rağmen bazı 
sağlıklı insanın yapamadığını 
bile yapıyor" dedi.

>> SP HASTASI MUSTAFA

Burnunu kullanarak 
ikinci kitabını yazıyor
Tüm eğitimini dışarıdan tamamlayan Erol, şimdi de doktora yapmaya hazırlanıyor. Koronavirüs 
salgını nedeniyle evde kalındığı dönemde, engellilerin neler yaşadığını herkesin anladığını düşün-
düğünü belirten Mustafa Erol, pandemi günlerinde evde yeni kitabı üzerinde çalıştığını söyledi.

'AKÜLÜ TEKERLEKLI SANDALYEYE IHTIYACI VAR'
Oğlunun yeni bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı oldu-
ğuna vurgu yapan Hatice Erol, "Yürüyemediği için dışarıya 
çıkamayan Mustafa'ya 5 yıl önce Cumhurbaşkanımız tara-
fından akülü tekerlekli sandalye verilmişti. Ancak bu akülü 
tekerlekli sandalye bozuldu. Şimdi yeni bir akülü arabaya ihti-
yacı var. Bizim şu anda bunu alma gücümüz yok. Ev aldığımız 
için kredi borcumuz var. Mustafa'ya akülü tekerlekli sandalye 
konusunda hayırseverler yardımcı olursa memnun oluruz" 
diye konuştu.

Uzmanlar yemek borusuna kaçan 
yabancı cisimler ile ilgili uyarıda bulundu
Tire’de, Ali Kırlı’nın 
(6) oyun oynarken yan-
lışlıkla yuttuğu demir 
para, ameliyatla çıkarıldı. 
Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. 
Görkem Astarcıoğlu, “Ye-
mek borusuna takılma-
dan geçtiyse biraz daha 
rahatlıyoruz, 72 saat içe-
risinde spontane şekilde 
vücuttan atılması takip 
edilmeli. Tıkanıklık, yut-
kunma güçlüğü, ağızdan 
devamlı kanlı da olabilen 
salyanın akması, kusma 
ve ağrı oluyor. Aileler bu 
belirtilerden çocuğun 
bir yabancı cisim yuttu-
ğunu anlayabilir. Böyle 
bir durumda hemen en 
yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmalılar” dedi.

TIRE'DE oturan Serap 
ve Hüseyin Kırlı çiftinin 

oğulları Ali, iddiaya 
göre önceki gün 
oyun oynadığı 
sırada elin-
deki demir 
parayı 
yanlışlıkla 
yuttu. 
Durumu 
fark eden 
aile, parayı 
çıkarmaya ça-
lıştı ancak başarılı 
olamayınca Ali'yi Tire 
Devlet Hastanesi'ne götürdü. 
Burada yapılan kontrollerde 
demir paranın Ali'nin yemek 
borusuna takıldığı tespit 
edildi. Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne sevk 
edilen küçük Ali, ameliyata 
alındı. Yapılan operasyonda 
Ali'nin yemek borusuna takı-
lan demir para çıkarıldı.

Olayı anlatan baba Hü-

seyin Kırlı, "Oğlum dişlerini 
karıştırırken yuttuğu parayı 
geri getirmek istese de bunu 

başaramadığından, 
üstüne su içmiş. 

Para da yemek 
borusuna doğru 
harekete geç-
miş, mideye git-
meden yemek 
borusuna takılıp 

kalmış. Bizi İzmir 
Ege Üniversitesine 

sevk ettiler. Burada 
başarılı geçen operas-

yonla para çıkarıldı. Çocuk-
ların bu işlere çok dikkat 
etmesi gerekli. Allah 
korusun yemek 
borusuna 
değil, nefes 
borusuna da 
kaçabilirdi" 
diye konuş-
tu.

Yemek 
borusuna para 

takılan Ali Kırlı ise, "Baba-
annemde bir şey yiyordum 
dişimin arasına kaçtı. Dişimin 
arasına kaçan şeyi yanımda 
duran bozuk elli kuruş ile 
çıkartmaya çalıştım. Yanlışlıkla 
para elimden kaydı, boğazıma 
kaçtı. Bende oradan gitsin 
diye su içtim. Sonra yemek 
borumda kalmış. Babaanne-
me gittim, söyledim. Anneme 
söylememesini istedim para 
yuttuğumu ama babaannem 
annemlere söyledi. Sonra 
hemen babamlar geldi. Beni 
hastaneye götürdüler. Oradan 

başka bir hastaneye gittik. 
12 saat bir şey yeme-

memi, içmememi 
istediler. Çok 

susadım, 
acıktım. Sonra 
beni ameli-
yata aldılar 
sonra evde 

uyandım" diye 
konuştu.

>> ÖZEL ÖĞRENCILER

Eğitime tedbirli başladı
İzmir’deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 
koronavirüs tedbirleri kapsamında, hijyen ve sosyal 
mesafe kurallarına göre eğitim yeniden başladı. 

VODAFONE, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı hima-
yesinde hayata geçirdiği proje 
kapsamında, ülke genelinde 152 
huzurevine toplam 400 tablet ve 
hat bağışlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıkla-
maya göre, şirket, toplumun her 
kesimini kapsama ve hiç kimseyi 
geride bırakmama hedefiyle ha-
yata geçirdiği sosyal projelerine 
bir yenisini daha ekliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı himayesinde hayata 
geçirilen proje kapsamında 
Vodafone, ülke genelinde 152 
huzurevine toplam 400 tablet ve 
hat bağışlıyor. Her bir tablete 12 
ay boyunca aylık 30 GB ücretsiz 
internet de tanımlayan Vodafo-
ne, böylece salgın nedeniyle sev-
diklerinden uzak kalan yaşlıların 
ziyaretsiz dönemde aileleriyle bu 
tabletler üzerinden görüşerek 
hasret gidermelerine yardımcı 
oluyor. 

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Engelli ve Yaşlı Hizmet-
leri Genel Müdürü Orhan Koç, 
kuruluşlarımızda dijital ziyaret 
dönemini başlattıklarını be-
lirterek, "Yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) sürecinde yüz yüze 
görüşme imkanından mahrum 
kalan, sevdiklerini ve yakınlarını 
özleyen sakinlerimizin hasret-
lerini ve özlemlerini gidermek 
için dijital ziyaret hazırlıkları 
yaptık. Yaşlılarımızı sevdikleriyle 
buluşturuyoruz. Huzurevlerimiz 
bünyesindeki mevcut iletişim 
kaynaklarına ilaveten Vodafone 
ile yürüttüğümüz bu proje ile de 
sevdikleri ve yakınları ile dijital 
ziyaretleşme yapamayan yaşlımı-
zın kalmamasını hedefliyoruz. Bu 
anlamlı günlerde yaşlılarımızın 
sevdikleri ile buluşmalarına bu 
proje ile katkı sağlayan Vodafo-
ne’a teşekkür ederiz.” ifadelerini 
kullandı.

“HUZUREVLERINE TABLET VE 
INTERNET BAĞIŞLIYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy 
ise salgınla mücadelede herkese 
önemli görevler düştüğüne dik-
kati çekerek, şunları kaydetti:

 “Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı'nın himayesin-
de hayata geçirdiğimiz projeyle 
huzurevlerine tablet ve internet 
bağışlıyoruz.”

Huzurevlerindeki 
yaşlılar kavuşuyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında 
Vodafone, ülke genelinde 152 huzurevine toplam 
400 tablet ve hat bağışlıyor.


