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TEK KURUMSAL GAZETE

Bir Gazete Bir Umut

Engellim Sesi Gazetesi ihtiyacı olanlara umut olmaya devam ediyor. Dezavantajlı bireylere yönelik bir yayın 
politikası olan gazete satışlardan elde edilen gelirlerle tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştiriyoruz.

>> ENGELLIM SESI GAZETESI’NIN IYILIK HAREKETI BÜYÜYOR

Engellim Sesi Gazetesi Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi’ne 4 
adet tekerlekli sandalye temin etti. Temin edilen tekerlekli sandal-
yeler ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılacak. Tekerlekli sandalye-
leri ise Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı İlknur Peder ile 
Genel Koordinatör Fatih Gürsoy Tekin aldı.

Engellim Sesi 
Gazetesi’nin 
Genel Müdürü 

Didem Şensürek en-
gelli bireylere yönelik 
çalışmalara devam 
edeceklerini belir-
terek: “Kendilerini 
tanımış olmanın mut-
luluğu ve sevinci ile 
keyifli sohbetimizin 
ardından teslimatımız 
gerçekleşti. Çalışma-
larımızdan bahsede-
rek her daim birlikte 
farklı projelerde yer 
almaktan gazetemiz 
olarak gurur duya-
cağız” dedi.Engellim 
Sesi Gazetesi ile 
iletişime geçmek için 
bizi arayabilirsiniz.

AILE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, engelliler 
başta olmak üzere yaşlı ve 
hamilelerin binalara erişilebilir-
lik düzeyini belirlemek için kısa 
adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik 
Değerlendirme Modülü hazır-
ladı. SAYFA 2’DE

>> BINALARIN ERIŞILEBILIRLIĞI 

‘ERDEM’ ile 
ölçülecek

>> 7 YILDA GEÇIRDIĞI 5 AMELIYATTAN SONRA

Önce yürümeyi sonra 
araç kullanmayı..
Eskişehir'de doğuştan cam 
kemik hastası olan 28 yaşın-
daki Sakçı, 7 yıl boyunca 5 kez 
ameliyat geçirip, yaklaşık 1500 
seans fizik tedavi görmesinin 

ve destekle yürümeye başla-
masının ardından otomobil 
kullanmayı öğrenerek ehliyet 
sahibi oldu. 
SAYFA 2’DE

>> TEDAVI ETTIĞI KARGA ŞAKIR 

En iyi arkadaşı oldu

IZMIR’DE oturan 50 yaşındaki 
doğuştan bedensel engelli 
Murat Duran, günün büyük 
bölümünü, yaralı bulup eşi 
ve oğlunun yardımıyla tedavi 
ettiği kargayla geçiriyor. Murat 

Duran, “Şakir diye seslendiğim-
de dönüp bakıyor. Kulaklarımı 
gagalıyor. Çok mutluyum, onu 
hayatına kavuşturdum. Ailemiz-
den biri gibi oldu” dedi. 
SAYFA 8’DE

>> IEÜ’DE GÖRME ENGELLILER IÇIN 

Akıllı eldiven 
geliştirilecek
ELDIVENIN, kıyafet kombinasyonundan giysi önerilerine kadar 
modayla ilgili birçok konuda görme engellilerin yardımcısı olma-
sı bekleniyor. SAYFA 8’DE

>> AKÜLÜ TEKERLEKLI SANDALYE

İftaiye erine 
teslim edildi
MANİSA’da geçir-
diği trafik kazası 
sonucu yatağa 
bağımlı halde 
yaşayan itfaiye 
eri Ahmet Altınok 
(43), hayalindeki 
akülü tekerlekli 
sandalyeye Gençlik 
ve Spor Bakanı 
Mehmet Muhar-
rem Kasapoğ-
lu’nun talimatıyla 
kavuştu. 
SAYFA 7’DE

>> POLISTEN HASTA GENCE 

Akülü araba sürprizi
NÖROFIBROMATOZIS (NF) hastası İhsan Kıbrıs'ın 
akülü motosiklet hayalini İlçe Emniyet Müdürlüğü 
gerçekleştirdi. SAYFA 5’TE

BU yıl YKS'ye giren ve Temel 
Yeterlilik Testinde (TYT) 139 
puan alan otizmli Onur Önder, 
YÖK'ün özel yetenek sınavıyla 
öğrenci alan eğitim fakültelerinin 

öğretmenlik bölümlerine giriş için 
TYT'de ilk 800 bine girme şartının 
engelliler için uygulanmamasını 
istiyor. 
SAYFA 8’DE

>> OTIZMLI ONUR, MÜZIK ÖĞRETMENI OLMAK IÇIN 

O şartın kaldırılmalı

>> 7 KEZ ÖLÜMDEN KURTULAN MISIRCIYA, 

‘Kedi gibi 9 canlısın 
2 canın kaldı’ 
MARMARIS’TE, bugüne kadar 
3 kez yüksekten düşen, 1 kez 
elektrik akımına kapılan, trafik 
kazası geçiren, pompalı 
tüfekle vurularak yaralanan 
ve denizde bayılıp, boğulma 

tehlikesi geçiren 3 çocuk 
babası Mehmet Övet (42), üst 
üste yaşadığı talihsizliklere 
rağmen hayata tutunmayı 
başardı.  
SAYFA 5’TE

>> BUNGALOV EVLERE

Engelli rampalı 
balkonlar yapıldı
BUCA Belediyesi İzcilik 
ve Doğa Sporları Merkezi, 
pandemi sonrası yenilerek 
ziyaretçilerine kapılarını 
açtı. Turuncu 

çember alan düzenleme-
leri ve eşsiz lezzetleriyle 
Dere Kafe’nin eşlik ettiği 
Merkez, yeni misafirlerini 
bekliyor.  SAYFA 4’TE
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler başta olmak üzere yaşlı ve hamilelerin binalara eri-
şilebilirlik düzeyini belirlemek için kısa adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı.

>> BINALARIN ERIŞILEBILIRLIĞI 

‘ERDEM’ ile ölçülecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler Bakanlığı, engelliler 
başta olmak üzere yaşlı ve 

hamilelerin binalara erişilebilirlik 
düzeyini belirlemek için kısa adı 
"ERDEM" olan Erişilebilirlik Değer-
lendirme Modülü hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından, erişilebilirlik 
alanında standartlara göre tüm 
kurumların çalışmalarını yürüt-
mesi, fiziksel, dijital ve zihinsel 
dönüşümün sağlanması ve bu 
konuda kültürün oluşturulması 
amacıyla 2020 yılı "Erişilebilirlik 
Yılı" olarak ilan edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı da "Erişilebilir 
Türkiye" hedefi doğrultusunda, 
engelliler başta olmak üzere 
yaşlılar, hamileler, bebek araba-
lılar, çocuklar ve geçici engeli 
bulunanların yaşam alanlarındaki 
engellerinin kaldırılması için çalış-
malarını yoğunlaştırdı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu 
kapsamda, şehirleri engellilere ta-
mamen erişilebilir kılmak ve sos-
yal yaşama katılımlarını arttırmak 

için yayımladığı genelgeyle açık 
alanlardan binalara kadar tüm 
kurum ve kuruluşlara erişilebilirlik 
çağrısında bulunmuştu.

"ERIŞILEBILIRLIK RAPORU" 
YOL GÖSTERICI OLACAK

Bu alanda çalışmalarını aralık-
sız sürdüren Bakanlık, kurum ve 
kuruluşların bina ve bahçeler için 
erişilebilirlik çalışmalarının başla-
tılmasından önce yaşam alanının 
erişilebilirlik seviyesini ortaya 
koymak için kısa adı "ERDEM" 
olan Erişilebilirlik Değerlendirme 
Modülü hazırladı.

10 bölümden oluşan modülde, 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Formlarında toplam 281 temel 
erişilebilirlik sorusu bulunuyor. 
Bu sorulara "evet" veya "hayır" 

şeklinde cevap veriliyor. Kurumun 
bahçesinden ofisine kadar tüm 
alanlarla ilgili sorular cevaplandık-
tan sonra sistem tarafından "Erişi-
lebilirlik Raporu" oluşturuluyor.

Kurum veya kişilerin kendi 
binalarına yönelik dolduracakları 
form sayesinde binaların erişilebi-
lir hale getirilmesi için yapılması 
gerekenler, doğru ve ayrıntılı 
olarak belirleniyor.

Modül tarafından üretilen 
yapıyla ilgili "Erişilebilirlik Raporu", 
kurum/kuruluş/kişilere erişilebi-
lirlik tadilatlarını planlamaları için 
olanak sağlarken; sonradan ek 
maliyetin oluşması da önlenmiş 
oluyor.

ERDEM ile erişilebilirlik konu-
sunda farkındalığı arttırmayı, 
erişilebilirlik için gerekli düzen-

lemeleri kolayca tespit etmeyi 
amaçlayan Bakanlık, kurum ve 
kuruluşların "erişilebilirlik belgesi" 
almasını da teşvik etmek istiyor.

Engelli vatandaşların daha 
rahat bir yaşama kavuşması ve 
yapılan hizmetlerle farkındalık 
oluşturulmasını çok önemsedik-
lerini vurgulayan Selçuk, şunları 
kaydetti:

"Bu yıl yaptığımız ve yapacağı-
mız çalışmalarla başta kamu ku-
rumlarımız olmak üzere hayatın 
her alanını engellilerimize erişile-
bilir kılmayı amaçlıyoruz. Erişilebi-
lirlik engelliler için zorunluluktur; 
yaşlıları eklediğimizde nüfusun 
önemli bir kısmı için gerekliliktir. 
Herkes için ise konforlu bir yaşam 
demektir. Çünkü erişilebilirlik 
herkes içindir."

ERDEM'e "https://erdem.aileve-
calisma.gov.tr/" adresinden veya 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü web sayfasında (htt-
ps://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm) 
yer alan "Erişilebilirlik Değer-
lendirme Modülü"ne tıklanarak 
erişilebiliyor.

"Önceliğimiz engellilerimizin toplumsal 
yaşama katılması"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, erişilebilirliğin engelli ve yaşlıların toplumsal yaşama 

katılması için birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Marmara Depremi'nin izlerini silen 
engelli vatandaş Konya'da hayata tutundu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5. kattaki evlerinde ablasıyla Marmara Depremi'ni yaşayan engelli Ertan Öz-
demir, daha sonra yerleştiği Konya'da hem depremin izlerini üzerinden attı hem de yeni bir hayat kurdu.

MERKEZ üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi 
olan 1999'daki Marmara Depremi'n-

de ablasıyla yaşadığı evden komşularının 
yardımıyla dışarı çıkarılan yüzde 94 beden-
sel engelli Ertan Özdemir, Konya'da hayata 
yeniden bağlandı.

Depremden sonra Konya'da yaşayan tey-
zesinin yanına yerleşen Özdemir ve ablası, 
Konya'da yeni bir hayat kurdu.

Ertan Özdemir (50), tersane işçisi bir baba 
ve ev hanımı bir annenin 3 çocuğundan en 
küçüğü olduğunu ve yüzde 94 engelli olarak 
Gölcük'te doğduğunu anlattı.

Babasını 1993'te, annesini de 1995'te 
kaybettiğini belirten Özdemir, bakımıyla 
kendisinden 12 yaş büyük ablasının ilgilen-
diğini söyledi.

Doğuştan rahatsızlığı nedeniyle bazı or-
ganlarını kullanamadığını, tekerlekli sandal-
yeye mahkum olduğunu, evde emekleyerek 
gezdiğini ifade eden Özdemir, arada dışarı 
çıkarak hava aldığını, market alışverişine 
çıkarak kendisini hayattan soyutlamadığını 
dile getirdi.

Özdemir, 21 yıl önce yaşanan Marmara 
Depremi'ni hiç unutmadığını ifade ederek, 
"Gece 03.02'de bir sarsıntı oldu. Yataktan 
kalktım. Televizyon ayağımın dibine düş-
müş. Ablam da içeride yatıyordu. Hemen ab-

lamı çağırdım. 'Ne oldu 
abla?' dedim. 'Deprem 
oluyor.' dedi. Uykuda 
yakalandım. Evimiz 5. 
kattaydı. Apartman 
yıkılmadı. 5. kattan 
çıktım. Ev halkı bana 
yardım etti, beni dışarı 
çıkarttı. 3-5 kişi geldi bir 
çarşafa koydular beni, 
indik." diye konuştu.

Sarsıntıların bir süre 
devam ettiğini hatırla-
tan Özdemir, depremin 
yaşandığı gece ve 
sonrasında 3 geceyi 
dışarıda geçirdiklerini anlattı.

"SAĞ OLDUĞUMA ŞÜKRETTIM"

Özdemir, 3. günden sonra Konya'ya 
gelmeye karar verdiklerini ifade ederek, 
sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada teyzem, eniştem var. Onların 
yanına geldik. Konya'da güzel hayat kur-
dum. Gittiğim yerde hiç yabancılık çekmem. 
Konya, benim evim gibi geldi. 21 yıldır 
Konya'dayız. Zaman zaman Kocaeli'ne 
gidiyoruz. Annemin, babamın mezarı orada. 
Onları ziyaret ederiz, 3-5 gün kalırız, Kon-

ya'ya döneriz. Burada 
arkadaşlarım da var. 
Depremde korktum, 
sağ olduğuma şükret-
tim. Apartman yere 
yattı, kalktı. Ölümden 
döndük. Depremden 
sonra dışarıda kaldık. 
Geceleri soğuk oldu, 
gündüzleri sıcak oldu. 
Depremin 3'üncü günü 
dedim ki ablama 'Haydi 
kalk gidelim Konya'ya. 
Burada bizi bağlayan 
bir şey yok.' (Depremi) 
Aklıma getirmemeye 

çalışıyorum. Bu konuda psikolojik teda-
vi gördüm. Depremde bir hasar atlattık. 
Herkesin başına gelebilir. Bunu atlatmak için 
doktora gittim, geldim. Şimdi iyiyim."

Abla Emel Özdemir ise kardeşinin ha-
yata bağlı bir insan olduğunu belirterek, 
"Nereye olsa beraber gideriz. O bensiz bir 
yere gitmez, ben onsuz bir yere gitmem. O 
evdeyse, ben de evdeyim, o dışarıdaysa ben 
de dışarıdayım. Hiçbir yere gitmem onsuz, 
bırakamam yani. 'Ne olur ne olmaz.' derim, 
evde bırakıp gitmem bir yere." şeklinde 
konuştu.

İki engelli çocuğun koruyucu ailesi oldu
Adıyaman'da yaşayan Sever çifti, rehabilitasyon merkezindeki çocuklardan etkilenip "onların da 
sıcak bir yuvaya hakkı var" diyerek 2 zihinsel engelli çocuğa hem kapılarını hem de gönüllerini açtı.

MÜNEVVER ve Sadık Sever çifti, 20 yıl-
lık evliliklerinin 2. yılında, ilk çocukları 

Gökhan’ın doğumuyla mutluluklarını taçlan-
dırdı. 3 yıl sonra ikinci çocukları Muhammet 
Emre’yi kucaklarına alan Sevir çifti, 4 kişilik 
bir aile olarak yaşamlarına devam etti. 

Bugün biri 18 diğeri 15 yaşında iki ço-
cuğu bulunan ailenin hayatı, yaklaşık 2 yıl 
önce değişti. Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğüne bağlı bir rehabilitasyon 
merkezinde çalışan anne Münevver Sever, 
engelli çocukların durumundan etkilenerek 

koruyucu aile olmak istedi.
Sever çifti, engelli bir çocuğun koruyucu-

su olmak için başvuruda bulundu.
Kısa bir süre sonra A.S.K. (14) ve M.A. (15) 

adlı iki zihinsel engelli çocuğun koruyucu 
ailesi olmayı başaran Sever çiftçi, 6 kişilik 
sevgi dolu bir aileye kavuştu.

“ÖZ EVLATLARIM DA KARDEŞLERINI 
KABUL EDIP SEVIYOR”

Çocuklara bakmak için iş hayatını sonlan-
dıran anne Münnevver Sever, yaptığı açık-

lamada, zihinsel engelli çocuklara bakma 
fikrinin, yaklaşık 9 yıl çalıştığı rehabilitasyon 
merkezinde oluştuğunu söyledi.

Sever, “Kendi çocuklarım sıcak bir yuvada 
mutlu olurken rehabilitasyon merkezindeki 
çocukların da mutlu olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Çünkü engelli çocukların da mutlu 
olma hakları var. Onların da sıcak bir yuvada 
hayatlarını sürdürmesi gerekiyor.” dedi.

Sever, onlarla birlikte oyun oynayıp 
televizyon izlediğini ve birlikte güzel zaman 
geçirdiğini kaydetti.

Baba Sadık Sever ise eşi Münevver Sever’in koruyucu aile olma düşüncesini 
kendisine danıştığını ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

Erişilebilirlik 
Raporu, kurum/
kuruluş/kişilere 

erişilebilirlik 
tadilatlarını 

planlamaları 
için olanak 
sağlarken; 

sonradan ek 
maliyetin 
oluşması 

da ön-
lenmiş 
oluyor. >> DOWN SENDROMLU MUHAMMET'IN 

Polislik hayalini 
gerçekleştirdiler
Kars'ta, özel bir rehabilitasyon merkezinde 
eğitim gören down sendromlu Muhammet 
Özdemir'in polis olma hayali, bir günlüğüne 
de olsa gerçeğe dönüştü.

POLISLERE hayranlık 
duyan Özdemir'in ailesi, 

İl Emniyet Müdürlüğüne 
durumu ileterek, çocuklarının 
polislik hayalinin gerçekleşti-
rilmesini istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü-
ne bağlı Motosikletli Polis 
Timleri, Muhammet'in evine 

giderek engelli gence polis 
kıyafeti giydirdi.

Motorize polis ekipleriyle 
bir günlüğüne polis olan Öz-
demir, şehir turu atarak dev-
riye gezdi. Polislerle bindiği 
motorla gezerek keyifli zaman 
geçiren Özdemir, ekipler tara-
fından tekrar evine bırakıldı.

CAM kemik hastası 
olarak 1992 yılında 

dünyaya gelen Burak Sakçı’ya 
bir yaşında hastalığının teşhisi 
konuldu. Ailesinin koruyup 
kollamasına karşın defalarca 
vücudunun çeşitli yerlerinde 
kırıklar oluşan Sakçı, ilk ve 
ortaokulu örgün öğretimle, 
liseyi ise açık öğretimle bitirdi. 
Tekerlekli sandalyeyle yaşa-
mını sürdüren ancak “Yürüye-
mezsin” diyenlere inat ayağa 
kalkmak için mücadele veren 
gencin hayatı, Ankara Üni-
versitesi İbni Sina Araştırma 
ve Uygulama Hastanesinde 
görev yapan Prof. Dr. Hakan 
Kınık ile tanışmasıyla değişti. 

Kınık’ın ameliyatlarını 
gerçekleştirmeyi kabul ettiği 
Sakçı’nın karşısına bu kez 
de maddi sıkıntılar çıktı. 
Ameliyat için gerekli parayı 
bulmakta güçlük çeken Sakçı, 
2013 yılında Başbakan olan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Eskişehir ziyare-
tinde kendisiyle görüşme 
fırsatı buldu. Dileğini ifade 
ettiği Erdoğan’ın desteğiyle 2 
yılda 5 ameliyat geçiren Burak 
Sakçı, 2013 yılından beri 
gördüğü yaklaşık 1500 seans 
fizik tedavi sürecinin ardından 
yürüteç desteğiyle yürümeye 
başladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Departmanında 2018 yılında 
çalışmaya başlayan genç, 
araç kullanamayacağına dair 
genel kanaatin aksine önce 
ehliyetini sonra da arabasını 
aldı. Kendi gibi cam kemik 
hastalarına umut olmak 
için hayatından ve tedavi 
süreçlerinden kesitler içeren 
“Umutlar Kırılmaz” adlı bir de 
kitap yazan Sakçı, şimdilerde 
desteksiz yürümek için tedavi-
sine devam ediyor.

>> 7 YILDA GEÇIRDIĞI 5 AMELIYATTAN SONRA

Önce yürümeyi sonra 
araç kullanmayı..
Eskişehir'de doğuştan cam kemik hastası olan 28 
yaşındaki Sakçı, 7 yıl boyunca 5 kez ameliyat geçi-
rip, yaklaşık 1500 seans fizik tedavi görmesinin ve 
destekle yürümeye başlamasının ardından oto-
mobil kullanmayı öğrenerek ehliyet sahibi oldu.

Sakçı, cam kemik hastalığıyla verdiği mücadeleyi engellilerin yaşama daha 
sıkı bağlanması ve onlara umut olmak için kaleme aldığına değindi.
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>> ENGELLI YAZARDAN YARDIMA MUHTAÇ ÖĞRENCILERE 

Yardım eli uzandı
Aksaraylı engelli yazar Atalay, yazdığı kitaplardan elde ettiği gelirlerle ihtiyaç sahibi 
öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Yüzlerce öğrenciye türlü yardımlar ediyor.

2011 yılında beyin kanaması 
geçiren ve 3 yılı aşkın süren 
tedavisinin ardından yaşama 

azmiyle ayağa kalkan 40 yaşındaki 
Gamze Atalay, muhtaç durumdaki 
öğrencilere yardım elini uzatıyor. 

İlkokul çağlarında kompozisyon 
kaleme alarak yazarlık hayatına baş-
layan Atalay, her insanın bir yaşam 
öyküsü bulunduğunu söyledi. Kendi 
yaşantısının da hayatta kalma ve 
direnme öyküsü olduğunu belirten 

Atalay, şöyle konuştu:
"Ayakta kalabilmem sadece benim 

için değil, ailem ve okuttuğum 
öğrenciler için çok önemliydi. 2018 
yılında ilk kitabım çıktı. Ondan önce 
de kendi çabalarımla öğrencilere 
destek oluyordum. 2011'de beyin 
kanaması geçirdim. Hastalığımın 
sebebi bulunamadı. Kanamanın 
durması için 9 ay uyutuldum. Sonra 
2,5 yılım hastanelerde geçti. Anne ve 
babam bu süreçte hep yanımdaydı. 

Yatalak olduğum sürede hep onlar 
baktı bana. Kendi iradem ve azmimle 
ayağa kalktım. Şu anda halen sol ta-
rafımda kısmı felç devam ediyor ama 
en azından anne ve babama muhtaç 
değilim."

“BUNUNLA KALMAMALI DÜŞÜN-
CESIYLE DEVAM ETTIM”

Atalay, 2018 yılında ilk kitabı olan 
“Ve Bitti”yi yazarak okuyucuların 
beğenisine sunduğunu söyledi. 

Böylelikle kitap yazarak öğrencilere 
destek olma hayaline adım attığını 
belirten Atalay, şöyle devam etti:

“Bununla kalmamalı düşünce-
siyle yazmaya devam ettim. Çünkü 
etrafımda çok muhtaç durumda olan 
öğrenciler vardı. Hemen ikinci kitaba 
başladım ve bu yıl ‘Mucize Sizsiniz’ 
adıyla ikinci kitabım çıktı. İnşallah 
üçüncü ve dördüncü kitaplarımızı 
da yazarak öğrencilerimizin eğitime 
katkı sağlamak için yayınlayacağız. 
Kitaptan kazandığımız her bir kuruşu 
ihtiyaç sahibi öğrencilere, ailelerine 
veya engelli vatandaşlara harcıyoruz. 
Sosyal medya ve diğer yollardan 
bana ulaşan tüm öğrencilere yardım 
eli uzatmaya çalışıyorum. Yüzlerce 
öğrenciye yardım ettik. Bazılarının 
bir günlük yemek ihtiyaçlarını, 
bazılarının kitap ve defterlerini veya 
yurt ücretlerini ödüyoruz. Sadece 
Aksaray’da yaşayanları değil, Ankara, 
İstanbul, İzmir veya başka bir ilden 
olan öğrencilerimize de yardımlarda 
bulunuyoruz.”

"Yaşamak ve yaşatmaktan kimse korkmasın"
Atalay, öğrencilere, kitaplarını alan tüm okuyucuların yardımda bulunduğu-
nu kendisinin sadece bir aracı vazifesi gördüğünü vurguladı.

Kitaplarını alan herkese teşekkür eden Atalay, şunları kaydetti:
"Kimse yaşamaktan korkmasın. Herkes direnmek ve hayatta kalmak 

zorunda. Engelli bile olsa kimse kimseye muhtaç durumda olmamalı. Bir ku-
ruma veya kuruluşa muhtaç olarak yapmadım hiç bir şeyimi. Kendi ayakla-
rımın üzerinde durabiliyorum. Solumu kullanamıyorum, bazıları sağını veya 
iki ayağını kullanamıyor. Yaşamak ve yaşatmaktan kimse korkmasın. Her 
kitabım öğrenciler için bir gelir veya bir engelliye bir ilaç oluyor. İkinci kitabı-
mın geliriyle inşallah engelli bir öğrenciye akülü sandalye hediye edeceğiz." 

Engelliler İçin Destek 
Programı açıldı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde 
açılan "Engelliler İçin Destek Programı" kapsamında, 
engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına des-
tek olacak "gölge öğreticiler" yetiştirilecek.

YÜKSEKÖĞRETIM 
kurumlarında engelsiz bir 

ekosistemin oluşturulmasının 
bir parçası olan "Engelliler İçin 
Destek Programı", Türkiye'de ilk 
kez Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi bünyesinde açıldı.

Yükseköğretim Kurulu'nun 
(YÖK) 2019 yılında aldığı kararla 
"Engelliler İçin Destek Programı"-
nı eğitim-öğretim programı ola-
rak sisteme dahil etme kararının 
ardından uzun yıllardır engelliler 
için çalışan Prof. Dr. Esra Akgül'ün 
başkanlığında Türkiye'nin yükse-
köğretim düzeyinde ilk "Engelli-
ler İçin Destek Programı" açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde ön lisans düzeyinde 
eğitim verecek "Engelliler İçin 
Destek Programı" kapsamında 
engelli bireylerin toplumsal yaşa-
ma katılımına destek olabilecek 
"gölge öğreticiler" yetiştirilecek.

İlk öğrencilerini 2020-2021 
eğitim-öğretim yılında alacak 
programın açılışına Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu tarafından 
hazırlanarak Yükseköğretim 
Kurulu’na sunulan "Otizm Yaşam 
Liderliği Ön lisans Programı" öne-
risi öncülük etti.

"Engelliler İçin Destek Progra-
mı"nda, bireyin bakımına değil, 
topluma uyumuna odaklana-
rak bağımsız yaşam becerileri 
kazanması yoluyla kendi başına 
veya en az destekle toplumda 
var olabilmesine fiilen destek 
verecek elemanların yetiştiril-
mesi hedefleniyor. Programdan 
mezun olanlar, engelli bireylerin 
aileleriyle eşleştirilerek iş hayatı-
na dahil olabilecek.

Uygulama Merkezi kuruldu"
Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi Engelliler için Destek 
Programı Başkanı Prof. Dr. Esra 
Akgül,  programın açılması için 
YÖK'e teklifin Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üniversitesi tarafından 
yapıldığını bildirdi.

Üniversitenin yüksek seviyede 
sosyal sorumluluğa sahip olduğu 
konulardan birinin özel gerek-
sinimlilerin hayata tam olarak 
katılması olduğuna işaret eden 
Akgül, "Bu özel gereksinimliler 
arasında en çok otizm grubu ön 
plana çıkmaktadır. Söz konu-

su programın açılması teklifi, 
tamamen otizmli bireylerin ve ai-
lelerinin yaşadıkları zorluklardan, 
toplumun yeteri kadar duyarlı 
olmamasından ve otizmli birey-
lerin toplumsal yaşama uyum 
konusunda ihtiyaç duydukları 
yaşam lideri veya gölge öğretici 
gibi yardımcı elemanlara duyu-
lan ihtiyaca yönelik aile istekle-
rinden yola çıkılarak yapılmıştır." 
diye konuştu.

Halihazırda "gölge öğretici" 
olarak otizmli birey ve ailesine 
yardımcı olan elemanlar bulun-
makla birlikte bu elemanların 
takipçisi veya bir eğitim ve 
yetiştirilme standardının bu-
lunmadığını ifade eden Akgül, 
ön lisans programıyla uluslara-
rası standartlarda eğitim veren 
üniversitelerinden eğitim alan 
yardımcı elemanlar yetiştirmeyi 
hedeflediklerini aktardı.

"ADAYLARIN IŞ BULMA FAALI-
YETLERI DESTEKLENECEK"

Prof. Dr. Esra Akgül, programa 
2020-2021 eğitim-öğretim yılın-
da ilk öğrencilerin alınacağını, 30 
kişilik kontenjanın 10 tanesinin 
tam burslu, 20 tanesinin ise yüz-
de 50 indirimli olacağını bildirdi.

Programı tamamlayan aday-
ların öncelikle özel gereksinimli 
grupları temel özellikleri ile tanı-
yabileceğini, davranış yönetimi 
yoluyla öfke nöbetleri gibi ani 
gelişen durumlara müdahale 
edebileceğini aktaran Akgül, 
mezunlarının iş bulma sürecine 
ilişkin şöyle konuştu:

"Mezunlarımız, 'gölge öğretici' 
sıfatıyla özel gereksinimlilere eği-
tim veren kurum ve kuruluşlarda, 
dernekler, vakıflar gibi destek 
kurumlarında veya ailelerin 
istihdamı ile daha özel şartlarda 
çalışma hayatına başlayabilecek. 
'Gölge öğretmen' kavramının 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 
gündeminde olduğu bilinmekte-
dir. Okulların özel eğitim sınıfları 
veya destek eğitim odalarında 
yardımcı eleman olarak görev 
yapabilmeleri de beklenmekte-
dir. Üniversitemiz Mükemmeliyet 
Merkezi çalışmaları kapsamında 
aile ve gölge öğretici eşleştirmesi 
yoluyla da adayların iş bulma 
faaliyetleri desteklenecektir."

Kanatsız meleklerinin 
üzerine titriyor
Antalya'da, 42 yaşındaki Halise Demir, 16, 18 ve 20 
yaşlarındaki zihinsel engelli 3 çocuğuna, büyük bir 
fedakarlık örneği göstererek şefkatle bakıyor.

ANTALYA'DA "ka-
natsız meleklerim" 

diye sevdiği, 16, 18 ve 
20 yaşlarındaki zihinsel 
engelli üç çocuğuna 
şefkatle bakan Halise 
Demir, onlara bir şey 
olmaması için üzerleri-
ne titriyor.

Kepez ilçesinde yaşa-
yan Halise (42) ile inşaat 
işçisi İsa Demir (50) 22 
yıl önce ilk bebeklerini 
sağlıklı şekilde kucağı-
na aldı.

Çiftin daha sonra 
dünyaya gelen Ömer 
(20), Esra (18) ve Emre-
can (16) ismini verdik-
leri çocukları sağlık 
problemleriyle dünyaya 
geldi.

Zihinsel engelli ço-
cuklarıyla bir bebek gibi 
ilgilenen Demir çiftinin 
fedakarlıkları, çevresin-
dekiler tarafından da 
takdirle karşılanıyor.

Hayatını çocuklarına 
adayan Halise Demir, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, çocuk-
larının şifa bulması 
için yıllarca verdikleri 
mücadeleden olumlu 
bir sonuç alamadıklarını 
söyledi.

Evlatlarını hiçbir 

zaman zihinsel engelli 
olarak görmediğini 
vurgulayan Demir, 
çocuklarıyla her zaman 
gurur duyduğunu dile 
getirdi.

“BEN ÜÇ MELEK 
ANNESIYIM”

Demir, zihinsel engelli 
üç gencin annesi olma-
nın çok özel bir durum 
olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu:

“Çocuklarımın çevre 
tarafından dışlanma-
sına çok üzüldüm. 
Yıllarca bu konuda 
mücadele ettim. Ço-
cuklarıma deli gözüyle 
bakanlarla tartışmak 
zorunda kalıyorum. 

Çocuklarım deli değil, 
Allah’ın verdiği birer 
melek. Ben üç melek 
annesiyim. Onları 
‘kanatsız meleklerim, 
cennet kuşlarım, çiçek-
lerim’ diye seviyorum. 
Çocuklarımı sevgiyle, 
aşkla büyütüyorum. 
Tırnakları acısa, benim 
ciğerim yanar. Gece 
rahat uyuyorlar mı, 
diye sürekli başlarında 
duruyoruz. Onlara bir 
şey olacak diye çok 
korkarım. Çünkü onlar 
Allah’ın bize emaneti, 
bir şey olursa yaşaya-
mam. Sürekli öpüyo-
rum, seviyorum. Küçük 
bir bebek gibi çok 
saflar, temizler.”

Devletin, çocukları için gerekli tüm desteği verdiğini vurgulayan Demir, çocukları-
nın gelişimi için ömrü boyunca mücadele edeceğini kaydetti.

>> ŞANLIURFA’DA ENGELLILER 

3 bin yetim ve 
öksüz çocuğu 
sevindirdi

ŞANLIURFA Valiliğinin desteğiyle tekstil 
atölyesi açan Şanlıurfa Omurilik Felçlileri 

İstihdam Derneği üyelerince dikilen kıyafetler, 
ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere bayramlık oldu.

Şanlıurfa’da kendileri için açılan tekstil atölye-
sinde çalışan engelliler, kentteki 3 bin yetim ve 
öksüz çocuğu, diktikleri bayramlık kıyafetlerle 
sevindirdi.

Valiliğin desteğiyle tekstil atölyesi açan Şanlıur-
fa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği, çoğunluğu 
üyesi olan engellilerden oluşan 25 kadınla hem 
sosyal hayata katılıyor hem de ihtiyaç sahipleri ile 
yetim ve öksüz çocuklar için seferber oluyor.

Engellilerin bu kapsamda diktikleri bayramlık 
kıyafetler, kentteki yaklaşık 3 bin yetim ve öksüz 
çocuğa hediye edildi. Dernek Başkanı Habip 
Polat, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde İHH İnsani 
Yardım Vakfı ile yapılan protokolle, yaklaşık 20 
gün önce yetim ve öksüz çocuklar için kıyafet 
dikimine başladıklarını söyledi. 

Kursiyerlerden Hatice Bedel ise dernek bün-
yesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi 
olduklarını belirterek, “Burada bir şeyler yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz kıyafetler 
sayesinde yetim ve öksüz çocuklarımızın mutlu 
olması bize ayrı bir mutluluk veriyor.” diye konuştu.

>> ÖZEL EĞITIM KURUMLARI 

“Birleştirilsin 
veya dönüşsün”

OTIZM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çayan, 
özel gereksinimli çocuklar için haftada 2 

seans eğitimin yeterli olmadığını ve bu sistemden 
vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Özel eğitim 
kurumları dönüştürülebilir, birleştirilebilir. dedi. 

Otizmli çocuğu olan aileler tarafından 2010'da 
"yaşam ve eğitim merkezi" olarak 8 dönümlük 
bir alanda kurulan Otizm Vakfı, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) riski sebebiyle 16 Mart'ta ara 
verdiği hizmetlerine, yaklaşık bir ay önce yeniden 
başladı. 

Salgın sürecinde özel gereksinimli çocuklarının 
evdeki eğitim ve gelişim sürecine ilişkin zorlu bir 
mücadele veren aileler, merkezin tekrar hizmete 
açılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Kovid-19 riskine karşı hijyen, düzenli dezen-
feksiyon, maske ve mesafe kurallarının titizlikle 
uygulandığı merkezde, otizmli çocuk ve gençler 
bisiklet, paten, yüzme, cimnastik gibi spor faali-
yetleri ve eğitimlerle kendi kendilerine yetebilme, 
kendi ayakları üzerinde durabilme becerilerini 
kazanıyor.

>> ENGELLIYE YARDIMIN VIDEOSU 

Yürekleri ısıttı
MUĞLA'DA bir kişinin akülü aracıyla kumsalda 
ilerleyemeyen engelliye yardım ettiği görüntü-

lerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin akülü 

aracıyla kumsalda ilerleyemeyen engelliye 
yardım ettiği görüntülerin yer aldığı video, sosyal 
medyada beğeni topladı.

Turgutreis Günbatımı Plajı’na güneşlenmek için 
gelen engelli bir kişi, denize ve şezlonglara daha 
yakın olmak için tekerlekli sandalyesiyle kumsala 
gitmek istedi.

Bir kişi, akülü sandalyesiyle kumda ilerleyeme-
yen engelliye yardım etti. Her ilerlediğinde teker-
leklerin altına karton yerleştiren kişi, engellinin, 
sahile ulaşmasını sağladı.

Yaşananların bir kısmı cep telefonu kamerasıyla 
görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video, 
ilgi gördü.
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Engelleri kaldıran proje
Koronavirüs vakalarının ülke genelinde artış göstermesinin ardından okulların açılış tarihi 21 Eylül’e ertelenirken, 
Bornova Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim desteği verdiği Dijital Sınıf’a ilkokul öğrencilerini de dahil etti.

Bornova’da oturan ya da eği-
tim gören tüm ortaokul ve lise 
öğrencilerine yönelik olarak 
başlayan Dijital Sınıf’tan 2020 
– 2021 Eğitim-Öğretim Döne-
mi’nde ilkokul öğrencileri de 
yararlanabilecek. Yeni haliyle 
Dijital Sınıf’ın hedef kitlesinde-
ki öğrenci sayısı 55 binden 80 
bine çıktı.

2019 yılı sonunda kullanıma açılan 
40 binin üzerinde öğrencinin 
yararlandığı Dijital Sınıf 1, 2, 3 ve 

4. sınıflara yönelik içeriklerin yüklenme-
siyle ilkokuldan liseye, üniversite hariç 
tüm öğrencilerin kullanımına uygun 
hale getirildi. Toplam video sayısı 
3.700’den 6.600’e çıkarıldı. Ara yüzü 
tamamen yenilenen Dijital Sınıf için 
öğrencilerin genel anlamdaki eksikliği 
göz önüne alınarak  yeni bir paragraf 
modülü oluşturuldu. Çocukların hem 
okuma becerilerini, hem de genel 
kültürlerini geliştirmeleri için yüzlerce 
paragraf eklendi. Öğrenciler, yeni ha-
liyle Dijital Sınıf’ta çalışma takvimini de 
belirleyebiliyor. 

ÇOCUKLARIMIZ GERI KALMASIN

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mus-
tafa İduğ, özellikle koronavirüs salgını 
döneminde uzaktan eğitimin öneminin 
çok daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, 
“Eğitim herşeyden önemli. Bu anlayış-
la Dijital Sınıf’ı tüm öğrencilerimizin 
yararlanabileceği boyuta taşıdık. Artık 

ilkokullar da Dijital Sınıflı oldu. Sal-
gın nedeniyle aksama ve gecikmeler 
yaşanan eğitim alanında, geleceğimiz 
olan çocuklarımızın eğitimlerinden geri 
kalmamaları için herşeyi yapıyoruz” 
diye konuştu. 

ENGELLERI KALDIRAN PROJE

Başta belediyeler olmak üzere bir 
çok kuruma örnek olan Dijital Sınıf tüm 
öğrencilere diledikleri zaman alabile-
cekleri videolu eğitim imkanı sunuyor.  
LGS’ye hazırlanan 8. sınıf ve SYS ile 
AYS’ye girecek 12. sınıf öğrencilerine 
özel canlı yayınlar gerçekleştiriliyor. 
Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine 
dayalı Dijital Sınıfa bilgisayar, tablet ya 
da cep telefonlarından günün her saati 
ulaşabiliyor, dersleri izleyebiliyor ve 
alıştırma sorularını indirip çözebiliyor. 
Destekleyici bir eğitim modeli olan 
sistemde, deneme sınavları da yapılı-
yor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına 
uyumlu içeriklerin yer aldığı Proje ile 
dershane hizmeti, engelli öğrencilerin 
evlerine de götürülmüş oluyor. 

Bungalov evlere engelli rampalı balkonlar yapıldı
Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, pandemi sonrası yenilerek ziyaretçilerine kapılarını açtı. Turuncu 
çember alan düzenlemeleri ve eşsiz lezzetleriyle Dere Kafe’nin eşlik ettiği Merkez, yeni misafirlerini bekliyor.  

Pandemi döneminde faaliyetlerine 
ara veren, binlerce genç ve doğa 
tutkununun buluşma noktası olan 

İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, yemye-
şil doğada 7’den 70’e tüm misafirlerine 
unutamayacakları bir deneyim yaşat-
mak için yeniden hazırlandı. 

BUNGALOVLARA 
ENGELLI DÜZENLEMESI

Merkezdeki ağaç evlerin tamamı 
baştan aşağı yenilendi. Boyama ve 
bakım çalışmalarının yanı sıra bunga-
lov evlere engelli rampalı balkonlar 
yapıldı, koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında dezenfekte, sosyal mesafe ve 
ateş ölçüm önlemleri alındı.  Merkez, 
ağaç evi, bungalovları, çadır alanları, 
bisiklet tamir -kiralama alanı ve çok sa-
yıda aktivite alanıyla doğayla baş başa 
zaman geçirmek isteyen misafirler için 
düzenlendi. 

Toplu ve bireysel olarak tüm orga-
nizasyonlara imkan sağlayan İzcilik 

ve Doğa Sporları Merkezi’nden yarar-
lanmak isteyen doğa tutkunları, Buca 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek. 

İzcilik merkezine muhteşem lezzet-

leriyle eşlik eden Dere Kafe’de nor-
malleşme süreciyle birlikte ziyaretçi 
akınına uğruyor. Masalar arası sosyal 
mesafe, el yıkama bilgilendirmeleri, ka-
rekod sistemli menü, personelin sağlık 

ve hijyen belgeleri, tuvalet temizliği, 
atık maske -eldiven kutusu ile Turun-
cu Çember alan Dere Kafe, özellikle 
hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez 
mekanı oldu.  

Buca Belediyesi İzcilik Merkezi yenilenen yüzüyle kapılarını açtı. İzcilik Merkezi ve Dere Kafe tüm İzmirlileri doğaya davet ediyor .

>> IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI’NDEN OTIZMLI BIREYLER IÇIN ÖNEMLI DESTEK 

Haluk Levent Otizm Yerleşkesi 
Projesi'nin yüzü oldu

Kampanyaya destek vereceğini de söyleyen Levent, “Projenin yüzü olma-
ya çalışacağım. Elimden geldiğince Meclis’i, bakanları rahatsız edeceğim. 
Para toplanması için de elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyo-
rum” diye konuştu. Tören, Levent’in konserinin ardından sona erdi.

IZMIR Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Tunç Soyer ile Anadolu Otizm Vakfı Baş-

kanı Nüvit Uyar, otizmli bireylerin hayatını ko-
laylaştıracak Otizm Yerleşkesi Projesi’nin proto-
kolünü birlikte imzaladı. Ahbap Platformu’nun 
kurucusu sanatçı Haluk Levent, yerleşkenin 
inşaatı için gerekli kaynağın sağlanmasına 
yönelik kampanyanın yüzü oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç So-
yer, engelli bireylere yönelik desteklerini sür-
dürüyor. Başkan Tunç Soyer, Anadolu Otizm 
Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ile mülkiyeti Büyükşe-
hir Belediyesi’ne ait olan Güzelbahçe’deki arsa 
üzerine inşa edilecek Otizm Yerleşkesi Proje-
si’nin protokolünü imzaladı.Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili 
Hamza Dağ, Engelsiz İzmir Kongresi Yürütme 
Kurulu Onursal Başkanı Neptün 

Soyer, Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar’ın eşi 
Yeşim Uyar, Ege-Koop. Genel Başkanı Hüseyin 
Aslan ile eşi Özgür Aslan, Enge lsiz İzmir Kong-
resi Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent 
Köstem ile eşi Güler Köstem, İzmir Kent Konse-
yi Başkanı Nazik Işık, İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı AK 
Partili Ahmet Uğur Baran, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul 
Tugay ve davetliler katıldı.

 “ENGELLI YURTTAŞLAR IÇIN KAPSAMLI 
YEREL POLITIKALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, imzalanan protokol ile 
otizmli bireyler, aileleri ve otizm konusunda 
çalışma yapan profesyonellerin eğitim konula-
rında desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin 
çalışmalar yürütülmesini sağlayacaklarını 

söyledi. 

Tunç Soyer, Türki-
ye’de ilk ve tek olan 
Farkındalık Merke-
zi’nin, Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde 
kurulduğunu da 
belirtiyor.

Engelliler için 
seslendirildi

ALIAĞA Kent Kitaplığı’nın 9. 
yayını olan “Aliağa ve Çevresin-

deki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gr-
yneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”adlı 
kitabın seslendirmesi tamamlandı. 
Program yapımcısı, sunucu ve ses-
lendirmen Yunus Yeşilöz tarafından 
okumaları yapılarak seslendirilen 
kitap, Aliağa ve çevresinin 8500 yıllık 
tarihine ışık tutuyor.

Okuyucularına ücretsiz olarak 
dağıttığı binlerce dörtlü ve altılı 
kitap setleri ile Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde bir kültür rekoruna imza 
atan Aliağa Belediyesi, tarihseverler 
ve arkeoloji bilim dünyası tarafından 
merakla beklenen “Aliağa ve Çevre-
sindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, 
Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”yı 
okuyucu ile buluşturmuştu. Adnan 
Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez’in 
editörlüğünü üstlendiği 200 sayfalık 
eserde Aliağa ve çevresinde yer alan 
antik kentler Kyme, Myrina, Gryne-
ion, Tisna, Elaia, Aigai ve Larisa’da 
yürütülen kazı araştırmalarında elde 
edilen bilimsel bulgular toplu bir 
şekilde bilim dünyasına sunulmuştu.

Kitabın dağıtımının yanı sıra diğer 
yayınlarda olduğu gibi dijital ortama 
da aktarılan eser Aliağa Belediye-
si’nin kurumsal Web Sitesi https://
www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitap-
ligi adresinden kitabın PDF for-
matında ki içeriğini ücretsiz olarak 
indirebiliyorlar, isterlerse aynı adres 
üzerinden eseri sesli olarak dinleye-
biliyorlar.

Lösemiyi yenen Seray 
Performansıyla 
beğeni topluyor

ZONGULDAK’IN Kilimli 
ilçesinde yakalandığı lösemiyi 

gördüğü tedavinin yanı sıra azmi 
ve kararlılığıyla yenmeyi başaran 25 
yaşındaki Seray Kurt, gönül verdiği 
amatör tiyatro oyunculuğundaki 
performansıyla takdir topluyor.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 
yaşayan Seray Kurt, lösemiyi yenerek 
azmi ve kararlılığıyla çevresine örnek 
olmanın yanı sıra tiyatro oyunculu-
ğundaki performansıyla da beğeni 
topluyor.

İlkokul ikinci sınıfta lösemi teşhisi 
konulan 25 yaşındaki Kurt, İstan-
bul’daki tedavi sürecinin ardından 
15 yıl önce Antalya’da gerçekleştiri-
len kemik iliği nakli sonrası hastalığı 
yendi.

Nakil sonrası düzenli olarak 
kontrollerini yaptıran Kurt, hayalini 
kurduğu amatör tiyatro oyunculu-
ğunu gerçeğe dönüştürmek için 
“özel oyuncular tiyatro ekibi”nde yer 
almaya karar verdi.

Engellere rağmen asla pes etme-
yen insanların bulunduğu ekipte yer 
almaktan büyük memnuniyet duyan 
Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında ara verdikleri 
“Safinaz’ın İzdivacı” ve “Rüya Küre” 
adlı oyunların provalarını ilçe sahilin-
deki parkta maske takarak ve sosyal 
mesafe kuralına uyarak sürdürüyor.

Hastalığını yendikten sonra tiyatro 
hayalini gerçeğe dönüştürerek 
hayata yeniden bağlanan Kurt’un, 
oyunculuğuyla ortaya koyduğu 
performans göz dolduruyor.

Hastalık sürecini ağır geçirdiğini 
ancak hiçbir zaman mücadeleden 
vazgeçmediğini anlatan Kurt, LÖSEV 
ile tanışmasının dönüm noktası 
olduğunu ve kendilerine sağlanan 
imkanlarla hastalık sürecini daha 
rahat geçirdiğini dile getirdi.
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Engellilere
devlet şefkati
Ticaret Bakanı Pekcan, Bakanlığın proje ve destekleriyle kadın esnaf 
sayısının son 1 yılda 33 bin arttığını söyledi.

Kooperatiflerin tarımsal ürün-
lerden ulaştırmaya, eğitimden 
enerjiye kadar çok farklı alan-

larda faaliyet gösterdiklerine işaret 
eden Pekcan, "Kooperatifleşme 
yolunda özellikle kadın girişimcileri-
mizin bir araya gelerek nasıl katma 
değer yarattığını birçok başarılı 
örnekte görüyoruz. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde kooperatif 
işletmelerin doğru yapılandırıldıkları 
zaman ekonomilere çok kritik katkı-
lar sağladıklarını görüyoruz." dedi.

Kooperatiflerin kadınların iş gü-
cüne ve ekonomik hayata enteg-
rasyonunu hızlandırdığını anlatan 
Pekcan, Bakanlık olarak kadınların 
ve ekonomik hayata entegrasyon 
sağlayamamış dezavantajlı grupların 
üretken bir ekosisteme dahil olmala-
rını hedeflediklerini kaydetti.

Pekcan, Türkiye'nin kültürel mirası 
ve bereketli topraklarıyla kooperatif-
çiliğin gelişimi açısından büyük bir 
potansiyele sahip olduğuna dikkati 

çekerek, "Tarımsal ürürünlerde, el 
sanatlarında, sanayi ve ticarette, 
turizme dönük faaliyetlerde yerel 
potansiyellerimiz, yerel dinamik-
lerimiz oldukça güçlü, yaratıcı ve 
üretken. Kooperatiflerimiz, bu yerel 
dinamikleri hayata geçirmede son 
derece önemli roller üstleniyor." diye 
konuştu.

KADIN KOOPERATIFLERIN 
GIDERLERINE HIBE DESTEĞI

Bakanlık olarak tüm imkanlarla 
kadın girişimcilerin ve kooperatifle-
rin yanında olmayı amaçladıklarını 
belirten Pekcan, Kooperatiflerin Des-
teklenmesi Projesi'ne de (KOOP-DES) 
değindi.

Bakan Pekcan, KOOP-DES'in, 
kooperatiflerin üretim ve istihda-
ma katkı sağlayacak sürdürülebilir 
projelerine hibe desteği verdiğini 
belirterek, bu yıl ilk uygulama olarak 
kadın kooperatiflerine yönelik des-
tek başvurularının 15 Temmuz'dan 

itibaren alındığını ifade etti.
Pekcan, bu kapsamda koopera-

tiflerin makine, ekipman alımları, 
açılacak yaşlı, engelli ve çocuk 
bakım merkezlerinin demirbaş 
ihtiyaçları, üretilen ürünlerin tanıtımı 
ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve 
fuar katılımları ve nitelikli personel 
alınıma destek sağlanacağını bildi-
rerek, "Aksaray'da faaliyet gösteren 
kooperatiflerimizin bu tip giderleri-
nin yüzde 75'ine kadar, maksimum 
150 bin liraya kadar hibe vereceğiz. 
Beklentimiz kadın kooperatiflerimi-
zin başarılı olması." dedi.

"KOOPERATIFLERIMIZIN IHRACAT 
YAPMASINI ISTIYORUZ"

Ticaret Bakanlığının, kadınların iş 
ve ticaret hayatına atılmaları nokta-
sındaki faaliyetleri hakkında da bilgi 
veren Pekcan, şunları söyledi:

"Tüm projelerimiz ve destekleri-
miz sayesinde kadın esnaflarımızın 
sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 

yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. 
Hedefimiz bunu daha da yukarıya 
çekmek. Pandemi ve uluslararası 
ticaret ortamındaki daralmalara rağ-
men daha fazla kadınımızın ekono-
mik hayata ve uluslararası pazarlara 
entegre olmasını sağlamak."

Pekcan, kooperatifçilik faaliyetleri-
nin Türkiye ekonomisi için önemine 
de değinerek, şunları kaydetti:

"Yerel kalkınmanın hızlandırılması, 
yerelde katma değer yaratılması, 
istihdamın oluşturulması ve göçün 
önlenmesi, kadınlarımız ve ekono-
mik hayata entegre olamamış deza-
vantajlı grupların ekonomik hayata 
entegrasyonunun sağlanması ve çok 
önemli getirileri olan kooperatifçilik 
faaliyetlerininin yürütülmesi için Ba-
kanlığımız tüm destekleriyle yanınız-
da. Kooperatiflerimizin tüm dünyaya 
mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve 
ihracat yapar konuma gelmelerini 
arzu ediyoruz. İhracat alanında çok 
başarılı kooperatifimiz mevcut.”

Polisten hasta gence akülü motosiklet sürprizi
Nörofibromatozis (NF) hastası İhsan Kıbrıs'ın akülü motosiklet hayalini İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

SOSYAL medya hesabından 
"keşke benim de 3 tekerli akülü 

motosikletim olsa" şeklinde paylaşım 
yapan 24 yaşındaki İhsan Kıbrıs için İlçe 
Emniyet Müdürü Nevzat Güneş harekete 
geçti. 

Temin edilen ve emniyet müdürlüğü 
binasına getirilen akülü motosiklet, 
ay-yıldızlı bayrak ve balonlarla süslene-
rek Kıbrıs'ın evine götürüldü.

Motosikleti evinin önünde gören 
Kıbrıs'ın sevinci gözlerinden okunurken, 
İhsan Kıbrıs ile babası, İlçe Emniyet Mü-
dürü Güneş'e ve polislere teşekkür etti.

Aracını teslim alan Kıbrıs, polisler eşli-
ğinde bir süre tur atıp, evine döndü.

>> DÖRT EVIN YANDIĞI OLAYDA ANNEANNESININ KURTULMASINA 

Görme engelli Esma vesile oldu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangını 

fark eden yüzde 80 görme engelli 14 yaşındaki Esma, hem kendisinin hem de anneannesinin hayatını kurtardı.
AMASYA'NIN Gümüşhacıköy 
ilçesine bağlı Pusacık köyünde 

17 Ağustos'ta Sadık Karataş'a ait 
evde henüz belirlenemeyen neden-
le çıkan ve daha sonra bitişikteki 3 
eve sıçrayan yangını ilk fark edenin, 
görme engelli 14 yaşındaki Esma 
Edanur Karadaş olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer Veysel Vardal Gör-
me Engelliler Ortaokulundan mezun 
olan Karadaş, yaz tatili için Pusacık 
köyünde yaşayan anneannesi ve 
dedesinin yanına geldi.

Dedesi Sadık Karadaş'ın dışarıda 
olduğu sırada evlerinde yangın 
çıkan Karadaş, olayı fark ederek, 
anneannesi Necibe Karadaş (70) ile 
yangın büyümeden dışarı çıkmayı 
başardı.

YANGINI HISSETMEMIŞ OLSAYDIM 
ÜZERIME CAMLAR UÇARDI"

Olay anını anlatan Karadaş, yangın 
sırasında Braille alfabesiyle Kur'an-ı 
Kerim okuduğunu, ayağa kalktığın-
da sarı, güneş parlaklığı gördüğünü 
söyledi.

Seslerden yangın çıktığını anladı-
ğını ve korktuğunu belirten Karadaş, 

şöyle devam etti:
"Sonra bir anda camlar içeri doğru 

uçmaya başladı hatta elime bir cam 
sıçradı. Ben korku ile kendimi yere 
fırlattım. Zorla ayağa kalkıp yan 
odada uyuyan anneannemin yanına 
gittim. 'Evde yangın var!' diyerek onu 

uyandırdım. İlk bana inanmadı sonra 
ayağa kalkarak dışarıya doğru bak-
tığında alevleri gördü. O an elimize 
geçen ufak sürahilerle su attık ateşe. 
Mutfak tarafında ufak bir cam vardı 
oradaki sinekliği kırarak camdan 
dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda kom-

şular seslerimize gelerek üzerimize 
su dökerek bizleri sakinleştirdi. Eğer 
ben yangını hissetmemiş olsaydım, 
benim üzerime zaten direkt camlar 
uçardı. Camlardan sonra da ben 
yanardım. Anneannem uyuduğu için 
zaten yanardı."

Yangında kişisel eşyalarının yanı 
sıra kabartma Kur'an-ı Kerim'inin, 
tablet bilgisayarının, telefonunun 
yandığını aktaran Karadaş, şunları 
dile getirdi:

"En önemlisi, gelecekte eğitimimin 
daha iyi olabilmesi için özel okulda 
okumak için hafızlık yarışmalarından 
kazandığım ve biriktirdiğim para-
larım yandı. Ben bu parayla çocuk 
esirgeme kurumlarına ve barınaklara 
da yardım etmek istiyordum. Koyu 
bir Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş 
Kulübü'ne bile bağış yapmak istiyor-
dum fakat bütün param gitti."

TORUNUM OLMASAYDI ÖLÜRDÜM 
HAYATIMIZI KURTARDI 

Anneanne Necibe Karadaş ise tar-
ladan geldiği için yorgun olduğunu 
ve yemek yedikten sonra uyuduğu-
nu belirterek, "Uyuyordum, torunum 

beni uyandırdığında 
ne olduğunu anlaya-
madım. Ev yanıyordu. 
Kendimizi dışarı zor at-
tık. Torunum olmasaydı 
ölürdüm, hayatımızı 
kurtardı." diye konuştu.

Köy muhtarı Muam-
mer Bolat da öğleden 
sonra çıkan yangını ilk, 
görme engelli Esma 
Edanur Karadaş'ın fark 
ettiğini, yangın sırasın-
da diğer ev sahiplerinin 
dışarıda olduğunu 
söyledi.

Bolat, 4 evin kulla-
nılamaz hale geldiği 
yangında tek teselli-
lerinin can kaybının 
yaşanmaması olduğu-
nu ifade etti.

>> ENGELLI SIGORTALILAR IÇIN 

Teşvik süresi 
18 ay olacak

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıkla-

mada, Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında, 
geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bilişim 
ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerle-
rine prim desteği verdiklerini bildirdi.

Söz konusu teşvik uygulaması ile başta bilişim 
ve imalat sektörü olmak üzere diğer tüm sek-
törlerde 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri 
arasında Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler 
arasından mevcut istihdama eklenecek her bir 
çalışana sigorta prim desteği sağlandığı aktaran 
Selçuk, teşvikten faydalanma süresinin 12 ay 
olduğunun altını çizdi.

Bakan Selçuk, özel politika gerektiren grup-
ların iş gücüne katılımını artırmak için pozitif 
ayrımcılık yaptıklarını belirterek, kadınlar, 18-25 
yaş arası gençler ve engelli sigortalılar için söz 
konusu teşvik süresinin 18 ay olduğuna dikkati 
çekti.

Selçuk, “Ocak 2018-Haziran 2020 tarihleri ara-
sında ortalama 732 bin sigortalı ve 249 bin işyeri 
için yaklaşık 12 milyar lira sigorta prim teşviki 
aktardık.” bilgisini verdi.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kı-
nık, devamlı sorumlulukları başkasına atma 

eğilimde olan insanların, önce kendi canından 
ve el uzatacağı etrafındaki insanların canından 
sorumlu olduğunu ifade etti.

Bu nedenle Türkiye’nin de “toplum tabanlı afet 
yönetim sistemine” geçmesi gerektiğini belirten 
Kınık, şu bilgileri verdi:

“Afetlere hazırlık noktasında en önemli görev 
birey olarak hepimizin üzerine düşüyor. İlk 3 
dakika, ilk 3 saat, ilk 3 gün… Bunlar bir afetin kilit 
ve ayrı ayrı hazırlıklı olunması gereken zaman di-
limleri. İlk 3 saatte size bir uzmanın ulaşma şansı 
yok. Ağır bir senaryoyla karşılaştığımızda en az 3 
gün bize profesyonel yardım gelmeyecek. 3 gün 
ayakta kalacaksınız, komşunuza bakacaksınız, 
onu ayağa kaldıracaksınız. Amerika’da bu süre 
5 gün olarak kabul edilmeye başlandı. Deprem 
çantalarını temin etmeliyiz. E-devletten top-
lanma merkezlerini öğrenip, evimize en yakın 
toplanma merkezine gidip oradaki yetkililerden 
bilgi almalıyız.”

“DEPREM SONRASI 
ÖZEL ARAÇ KULLANMAYIN”

Kınık, afetlere hazırlıklı ve dirençli olabilmek 
için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Aile afet planlarının yapılması, motorlu 
ulaşımın sakıncaları için bisiklet temin edilmesi 
gerekiyor. Deprem sonrasında yollarda araçlarla 
ilerlemek mümkün olmayacaktır. Ayrıca, özel 
araçlar, yardım ekiplerinin ulaşımını zorlaştı-
racaktır. Bu nedenle bisiklet tercih edilmelidir. 
Engelli yakınlarımızın, bakım hastalarımızın tah-
liyesinin önceden planlanması çok önemli. Bu bi-
reyler için sosyal dayanışma gerekiyor. Mesela ilk 
yardımı hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Bir gün 
bir yeriniz kanar, nasıl durduracağını bilmiyorsak 
daha olumsuz sonuçlara gidebilir. Afete hazırlık, 
ilk önce bireylerden başlar, sonra daha büyük 
oluşumlara doğru devam eder. Araba alırken 
‘Vuruğu var mı, sorunu var mı?’ diye soruyoruz. 
Ev alırken niye sormuyoruz. İşitme engelliler 
birden fazla yerlerde düdük tutmalılar. İşitme 
engelli kardeşlerimiz sesimizi duyamayacaklar. O 
nedenle afet anında belli aralıklarla bu düdükleri 
çalmaları gerekecek.”

Kızılay’ın deprem hazırlıkları kapsamında ma-
hallelerde örgütlenmeye başlayacağını bildiren 
Kınık, “Mahallemizi tanıyacağız. Kızılay olarak 
mahalle ve sokaklarda örgütlenmeye başladık. 
Her mahallede Kızılay gönüllülerimiz olacak ve 
bu gönüllülerimiz mevcut tehlikeleri düzeltecek 
ve bildirecek.” ifadelerini kullandı.

“DEPREME HAZIRLANMAMIZ GEREKIYOR”

Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı ve İTÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da 
“Deprem olacak mı?” tartışmasının kapatılması 
gerektiğini belirterek, “Deprem olacak. ‘Olunca 
ne yapacağız?’ asıl önemli olan bu. Yarın olacak-
mış gibi hazırlanmamız gerekiyor.” açıklamasını 
yaptı.

>> ENGELLILERIN, TAHLIYESININ 

Önceden 
planlanması 
çok önemli
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca 
(RTÜK) onaylanan 45 saniyelik görün-

tünün televizyon kanallarında kullanılması 
için çağrı yapan DMD Aileleri Derneği 
Başkan Yardımcısı Taylan Çakır, DMD'lilerin 
yaşadığı sorunları anlatarak, farkındalığı 
artırmak istediklerini söyledi.

Küçük yaşlarda belirti veren, hızla ilerle-
yip çocukların tüm hareketlerini kısıtlayan, 
nefes almasına dahi engel olan kas eri-
mesi hastalığı DMD'nin toplumda fazlaca 
bilinmediğine dikkat çeken DMD Aileleri 
Derneği Başkan Yardımcısı Taylan Çakır, 
20 yaşını görebilen çocukların kendilerini 
şanslı saydığını söyleyerek, sorunların çözü-
münün ötelendiğini savundu. Küçücük ço-
cukların yaşamını tehdit eden bu hastalığın 
ailelere ağır vicdani sorumluluk yüklediğini 
anlatan Çakır, her yıl 7 Eylül Dünya Duc-
henne Farkındalık Günü'nde, türlü etkinlik-
lerle yaşanan sorunlara dikkat çekildiğini 
belirterek, "Biz çocukları DMD hastası olan 
ailelerin oluşturduğu DMD Aileleri Derneği 
olarak DMD hastalığına dikkat çekmek, en-
gelli kas hastası çocuklarımızın sorunlarına 
dikkat çekmek için bir kamu spotu hazırla-
dık. Bu kamu spotunu çok sınırlı ekonomik 
koşullarda hazırladık. Engelli çocukların 
ailelerinin zor koşullardaki imkanlarında 
oluşan destekleriyle kamu spotunu çektik. 
RTÜK kamu spotumuzu onayladı. Kuruma 
ait web sitesinde havuzda bulunuyor" dedi.

Yerel ve ulusal bütün televizyon kanalları 

ile basın yayın organlarına çağrıda bulunan 
Taylan Çakır, videonun kullanılmasının 
DMD kas hastası çocukların sorunlarının 
duyurulmasına ve hastalığın daha bilinir 
olmasına katkı sağlayacağına dile getirdi. 
Çakır, şöyle devam etti:

‘DMD HASTASI ÇOCUKLARA TOPLUMSAL 
DESTEK GEREKİYOR’

"Engelli çocuklarımıza desteğin artması, 
onların yaşam koşullarının daha iyi şart-
lara kavuşmasını sağlayabilir. Bu nedenle 
kamuoyundan destek bekliyoruz. Bu bizim 
için çok değerli. Bu hastalık zor bir hastalık. 
Ancak toplumsal destek çocuklarımızın 
yaşamını kolaylaştırabilir. Bunun için 
toplumsal bilinirliğin artması gerekiyor. 
Bu nedenle kamu spotu çekilmesine karar 
verdik. Toplum sorunlarımızı anladığında 
çocuklarımız okulda, sokakta, sosyal yaşam-
da, alışveriş merkezinde toplumsal bilinirlik 
arttıkça iyi yaşayabilecek. Umudumuz var. 
Lütfen destek bekliyoruz. Kamuoyundan da 
duyarlılık bekliyoruz. Zamanın yıkıcı etkile-
rine direnmeye, yaşama tutunmaya çalışan 
binlerce çocuğun umudunu çoğaltacaktır. 
DMD'lilerin yaşadığı sorunların, toplumsal 
desteğin gereğinin vurgulandığı kamu spo-
tumuzun yayınlanmasına, öncelik verme-
nizi talep ediyoruz. RTÜK web sitesinden 
'DMD Aileleri Derneği kamu spotu linkine 
ulaşabilirsiniz."

Nazilli Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi öncülüğündeki orga-
nizasyonda, Hande Çetin için 

sembolik düğün töreni düzenlendi. 
Eğlenceye Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kent 
Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, 
Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
Başkanı Aysun Bademli ile Hande 
Çetin'in babası Mehmet Çetin, annesi 
Gülümser Çetin, ablası Melike Çetin 
Kaygın ve eniştesi Yasin Kaygın katıl-
dı. Davetliler, çalınan davul eşliğinde 

oyunlar oynadı. Hazırlanan 7 katlı 
pasta, eğlence alanına getirildi. Pas-
tayı Çetin ve belediye başkanı birlikte 
keserek, birbirlerine ikram etti.  

Çok mutlu olduğunu belirten 
Hande Çetin, "Hepiniz çok sağ olun. 
En büyük hayalim gelinlik giymekti. 
Bugün gerçekleşti, çok mutluyum" 
dedi.

Abla Melike Çetin ise "Kardeşimin 
en büyük hayali gelinlik giyebilmekti. 
Bunu çok istiyordu. Bizler de karde-
şim için bu ortamı hazırladık. Tabi 

ki bizler de kardeşimin en büyük 
isteğini yerine getirdiğimiz için çok 
sevinçliyiz ve çok mutluyuz" diye 
konuştu. 

Nazilli Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı Bademli ise "Gözü-
müz gibi baktığımız Hande’nin en 
büyük isteği gelinlik giymekti. Biz de 
kızımıza gelinlik giydirip, onu mutlu 
edebilmek için harekete geçtik. 
Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. 
Kızımızın yüzünü güldürdüğümüz 
için çok mutluyuz" dedi. 

İZMİR'DE, kimsesiz ve astım hastası Nazım 
Harputlugil (64), günün 12 saatini oksijen 

makinesine bağlanarak geçiriyor. Makineden 
ayrıldığında nefessiz kaldığını anlatan Harput-
lugil, bir yandan yalnızlıkla bir yandan sağlık 
sorunlarıyla mücadele ediyor. Uzun süredir 
odasından dışarı çıkamadığını belirten Nazım 
Harputlugil, taşınabilir oksijen makinesi için 
hayırseverlerden destek istiyor.

Konak ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde oturan 
Nazım Harputlugil (64), bir göz odada yaşam 
sürüyor. Yaklaşık 
10 yıldır kimse-
siz olduğunu 
belirten Har-
putlugil, astım 
hastalığının 
gittikçe ilerledi-
ğini ve makine 
olmadan nefes 
alamadığını 
söyledi. Çevre 
sakinlerinin 
yardımıyla 
ihtiyaçlarını 
gidermeye 
çalışan Harput-
lugil, "Daha 
önce Ankara'da yaşadım. Bir yıla yakındır hiç 
iyi değilim. Hastalığım çok ilerledi. Ciğerlerim 
bitik vaziyette. Doktorlar bir çare bulamıyor. 
Tek çözüm ciğer naklinin olması. Nakilde de 
öncelik ölüm tehlikesi altında olanlara tanınıyor. 
Doktorlar bana temiz havada bol oksijenli bir 
ortamda yaşamayı öneriyor" dedi.

İmkanlarının kısıtlı olduğunu ve 800 TL'lik 
engelli aylığıyla geçindiğini anlatan Nazım Har-
putlugil, kaldığı oda için 300 TL kira ödediğini ve 
500 TL ile geçinmeye çalıştığını belirtti. Harput-
lugil, "Evlendim, boşandım. 1 oğlum var. Onunla 
da görüşmüyorum" diye konuştu.

'İKİ ADIM ATINCA NEFESİM KESİLİYOR'

Tıkanmadan nefes alabilmek için günde en az 
10-12 saat makineye bağlı kaldığını dile getiren 
Nazım Harputlugil, maskeyi takmazsa nefes ala-
madığını söyle-
di. Tek isteğinin 
taşınabilen bir 
oksijen maki-
nesi olduğunu 
belirten Harput-
lugil, bu cihaza 
kavuşursa deniz 
kenarına gidip 
martıları besle-
mek istediğini 
anlattı. Devletin 
evde kullanılan 
sabit cihazın 
bedelini karşı-
ladığını anlatan 
Harputlugil 
şöyle devam etti:

"Bu makineyle dışarı çıkamıyorum. Taşınır 
cihazım olursa dışarı çıkarım. Yoksa 24 saat bu 
odanın içindeyim. İhtiyaçlarımı hayırseverler 
karşılıyor. Ben insanların içine karışmak istiyo-
rum. Ne yazık ki nefesim, gücüm kuvvetim buna 
elverişli değil. İki adım atınca oturup kalıyorum. 
Nefesim kesiliyor. Makine olmazsa yaşama şan-
sım yok. Ama taşınabilir cihazım olsa yürürüm. 
Makinem olsa ilk olarak deniz kenarına gidip 
martılara simit atmak isterim. 15 yıldır bunu 
yapamadım. 15-20 yıldır denize ayağımı sok-
madım. Çünkü gidemiyorum. İstediğim cihaz 
için vicdan sahibi olanlar bana yardım ederse 
kimseden bir şey istemem. Bana taşınabilir oksi-
jen cihazı temin edilirse ölene kadar o insanlara 
minnettar olurum."

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde-
ki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde 
olan yunus parkı, 'ruhsatsız' 
olduğu gerekçesiyle belediye ta-
rafından mühürlendi.  5 yunusun 
eğitmenleri tarafından beslen-
melerine devam edilen parkı-
nın mühürlenmesi 10 yıldır bu 
amaçla eylem yapan çevreciler 
ile hayvanseverleri sevindirdi.  

Marmaris-İçmeler Karayolu 
7’nci kilometresinde bulunan 5 
yıldızlı bir otelin sahilinde, 14 
yıldır terapi merkezi olarak faali-
yette olan yunus parkı, Marmaris 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekipleri tarafından ruhsatsız 
olduğu gerekçesiyle mühürlendi. 
Yunus parkının faaliyetlerine de 
son verildi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin 
bu hafta yapacağı toplantının 
ardından konuyla ilgili yazılı 
açıklama yapacağı öğrenilir-
ken, belediye yetkilileri, yunus 
parkının ruhsatsız olduğu için 
kapatıldığını bildirdiler. Eğitmen-
lerin halen parkta olan 5 yunusu 
beslemeye devam ettiği tesisin 
yetkilileri de açıklama yapmadı.  

Mühürlenme işleminin ardın-
dan Marmaris Çevrecileri Der-

neğ üyeleri, tesise giderek, ’mü-
hür fekki' yapılıp yapılmadığını 
kontrol etti. Marmaris Çevrecileri 
Derneği Başkanı Ahmet Kuten-
gin, "Şu an Yunanistan ve Alman-
ya'dan yunus parkları ile uzman 
kişilerle yazışmalarımızı yapıyo-
ruz. İçeride bulunan 5 yunusun 
sağlıklı tahliyesi, tesisin çevreye 
zarar vermeden kaldırılması 
önemli. Tarım Bakanlığı yetkilile-
riyle bu konuda görüşmelerimiz 
devam ediyor. Uzun yıllardır 
olduğu gibi bugün de yarın da 
bu konunun hassasiyetle takipçi-
si olacağız" dedi.

>> DOWN SENDROMLU 

Hande’nin gelinlik 
hayali gerçekleşti
Down sendromlu Hande Çetin’in gelinlik giyme hayali, sembolik düğünle gerçek oldu.

>> NEFES ALMAK İÇİN 

Taşınabilir 
cihaz bekliyor

>> DMD’Lİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDEN 

Farkındalığı artırmak için kamu spotu
KAS erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı 
alan çocukların aileleri, hazırladıkları kamu spotuyla bilinirliği artıra-
rak, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

Marmaris’teki dünyaca 
ünlü yunus parkı mühürlendi

ENGELLİLER TEDAVİ 
GÖRÜYORDU

SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği'nin (SGDD-ASAM) UNICEF işbirliği 
ile yürüttüğü Al Farah 
İzmir Çocuk ve Aile 
Destek Merkezi'nde 
danışmanlık hizmeti 
alan mülteci kadın-
lar, koronavirüse 
karşı çocuklar için 
maske dikiyor. Proje 
kapsamında 1000 
maske üretilmesi 
planlanırken, maske-
lerin 5 ile14 yaşında 
çocuklara dağıtılması 
hedefleniyor. Renkli 
ve pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 
maskeleri dikmeye gönüllü olanlar arasında 
Suriyeli iki kız kardeş de bulunuyor. Dikiş 
dikmeyi SGDD- ASAM tarafından daha önce 
açılan kurslarda öğrenen Halime ve Emel 
Hillo, hayatlarında ilk defa maske dikiyor. 
Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
belirten 5 çocuk annesi Halime Hillo (33), 

"Daha önce derneğe danışan çocukların 
hayal ettiği ve tasarladığı oyuncakların yine 

danışan kadınlar 
tarafından dikilmesi 
ile ilgili etkinlikte 
dikiş dikmiştim. Evde 
boş durmak istemi-
yorum. Çocuklar için 
bu dönemde bir şey 
yapınca çok mutlu 
oluyorum" dedi.

Kız kardeşi gibi 
bu aktivitenin bir 
parçası olmak istedi-
ğini söyleyen 6 çocuk 
annesi Emel Hillo ise, 

"Çocuklarım katılmamı çok istedi. Ben de bu 
fikri çok sevdim. Kendimi dikiş konusunda 
geliştirmek istediğim için de katılmak iste-
dim" diye konuştu.

SGDD-ASAM Ege Bölgesi Koordinatörü Esra 
Şimşir, mültecilerin pandemi sürecinde en çok 
maske ve hijyen gereçlerine erişimde sıkıntı 
yaşadığını, çocuklar için maske dikme fikrinin 
de bu ihtiyaçtan ortaya çıktığını söyledi. 

Sığınmacı kadınlar çocuklar 
için kumaş maske dikiyor
İzmir’de Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin 
(SGDD-ASAM) yürüttüğü Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merke-
zi’nde danışmanlık hizmeti alan mülteci kadınlar, koronavirüse 
karşı çocuklar için rengarenk kumaşlardan maske dikiyor. 

1000 adet üretilmesi planlanan kumaş maskeler, 
5-14 yaş arası çocuklara ücretsiz dağıtılacak.
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DEMIRCI ilçesinde 
çarpan otomobil 

nedeniyle yüzde 98 engelli 
kalan Ahmet Altınok, hayali 
olan ve 180 derece yata-
bilen özel akülü tekerlekli 
sandalyeyi alabilmek için 50 
bin lira biriktirip, kalan kısmı 
için hayırseverlerden destek 
istedi. Altınok'un bu yardım 
isteği ulusal ve yerel basında 
yer alınca, Gençlik ve Spor 
Bakanı 
Muhar-
rem 
Kasapoğ-
lu, talep 
edilen 
aracın bir 
an önce 
alınması 
talimatını 
verdi. 
Bakanın 
talimatıyla 
alınan 
akülü 
tekerlekli 
sandalye, 
Altınok'a 
evinde teslim edildi. Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Yunus 
Öztürk, Salihli İlçe Gençlik ve 

Spor Müdürü Oktay 
Ayaz, AK Parti Salihli 
İlçe Başkanı Selçuk 
Dinç ve yardımsever 
Yakup Ateş, Altınok'u 
evinde ziyaret etti. 
Ziyarette, Bakan 
Kasapoğlu Altınok'la 
telefon görüşmesi gerçek-
leştirdi.

BÜYÜK MUTLULUK 
DUYDUM

Bakan 
Kasapoğ-
lu, telefon 
görüş-
mesinde, 
"Sizlerin 
yanında 
olmak, 
her türlü 
ihtiyacını 
karşıla-
mak bizler 
için bir 
görev. 
Sizlerin bu 
isteğinizi 
yerine 

getirmekten büyük bir 
mutluluk duydum. Rabbim 
sizlere her zaman sağlık ve 

afiyet versin. Bu aracı hayırlı 
ve güzel günlerde kullanma-
yı nasip etsin" dedi. Ahmet 
Altınok ise bakana teşekkür 
ederek, kendisini Salihli'de 
ağırlamak istediğini söyledi. 
Altınok, "Bir süre önce de ba-
kanımızla telefonda görüş-
tük. Sağ olsun bizim ihtiya-
cımıza duyarsız kalmadı. Bu 
aracın temini için arkadaşlar 
evime ziyarete gelmişti. 
Bu ziyarette birkaç telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiler. 
Bir anda Ankara devreye 
girdi ve hangi marka model 
lazım diye hemen tedarik 
etme yoluna gittiler. Bu araç 
benim için özel geldi. Bu ara-
cın temininde emeği geçen 
başta bakanımız olmak üzere 
herkese ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum sağ olsun. Beni 
hayata bağlayacak olan bu 
araca kavuştum" dedi.

Binlerce öğrencinin ter dök-
tüğü YKS sınavının sonuçları 
açıklandı. Uğur Okulları Aydın 

Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Ser-
çe, YKS sonuçlarına göre TYT alanın-
da 503 puanla Türkiye birinciliğini 
elde etti. Doğuştan yüzde 60 görme 
engeli bulunan Serçe, aynı zaman-
da EA alanında da Türkiye ikincisi 
oldu. Başarısının mutluluğunu 
okulunda öğretmenleriyle paylaşan 
Halid Oğuz Serçe, basın mensupla-
rının sorularını da yanıtladı.

Doğuştan optik sinirlerdeki 
gen eksikliği nedeniyle yüzde 

60 görme engeli bulunduğunu 
söyleyen Serçe, "YKS'ye engelliler 
için hazırlanan salonda girdim. 
Engelim nedeniyle çok yakından 
bakmadığım sürece net olarak gö-
remiyorum. Ancak hem evde hem 
de okulumda engelime aldırmayıp 
çok çalıştım. Sürekli öğretmenle-
rime sorular sordum. Günde 11 
saatimi derslere ayırdım. Boşta 
kalan zamanlarımda da sosyal 
aktivitelerde bulundum. Derslerde 
hep en ön sıraya oturuyordum. 
Telefonumla tahtanın fotoğrafını 
çekip yaklaştırarak sorularını anla-

maya çalıştım. Tüm bu yaptıklarım 
da bana başarıyı getirdi" dedi.

Sonuçlar açıklanınca hem 
şaşırdığını hem de çok sevindiğini 
söyleyen Serçe, "Sabah kalktığım-
da da telefonlar gelmeye başladı. 
Hem şaşırdım hem sevindim. Bek-
lediğim bir sonuç değildi. Bu kadar 
iyisini beklemiyordum. ÖSYM 
Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tele-
fonla arayıp başarımı kutladı" diye 
konuştu.

Müzik ve satrançla da ilgilen-
diğini söyleyen Serçe, hedefinin 
psikoloji alanında uzmanlaşmak 

olduğunu belirtti.
Uğur Okulları Genel Müdür 

Yardımcısı Barış Sezgin de öğrenci-
leriyle gurur duyduklarını söyleye-
rek, "Halid, bu süreçte okulumuz-
daki uzaktan eğitim sürecini çok 
iyi takip etti. Öğretmenlerimiz de 
gayretleriyle öğrencimize destek 
oldu. Özellikle yapay zeka temelli 
Metodbox adlı uzaktan eğitim 
sistemimiz, çok faydalı oldu. Tüm 
öğrencilerimizin eksiklerini tespit 
etti ve başarıyı getirdi. Bize bu gu-
ruru yaşatan Halid'i canı gönülden 
kutluyorum" dedi. 

>> ENGEL TANIMADI,

Türkiye birincisi oldu Doğuştan 
yüzde 60 
görme en-
geli bulunan 
Serçe, aynı 
zamanda EA 
(Eşit Ağırlılık) 
alanında 
da Türkiye 
ikincisi oldu. 
Psikoloji 
alanında uz-
manlaşmak 
istediğini 
söyleyen 
Serçe, 
başarısının 
ise düzenli 
çalışmak 
ve sosyal 
hayattan 
kopmamak 
ile geldiğini 
anlattı.

Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, bugün açıklanan YKS (Yükseköğretim Kurum-
ları Sınavı) sonuçlarına göre TYT (Temel Yeterlilik Testi) alanında 503 puanla Türkiye birinciliğini elde etti. 

>> BAKAN KASAPOĞLU’NUN ALDIRTTIĞI 

Akülü tekerlekli sandalye
o iftaiye erine teslim edildi
MANİSA’nın Demirci ilçesinde geçirdiği 
trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hal-
de yaşayan itfaiye eri Ahmet Altınok (43), 
hayalindeki akülü tekerlekli sandalyeye 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’nun talimatıyla kavuştu.

Altınok’la telefonda görüşen Bakan Kasapoğ-
lu, “Sizlerin yanında olmak, her türlü ihtiyacını 
karşılamak bizler için bir görev” dedi.

GEÇIRDIĞI kazalardan sonra 
elektronik eşya tamiri yapan 

dükkanını kapatıp malulen emekli 
olan ve plajda eşiyle bardakta mısır 
satan Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 
9 canlısın, 2 canın kaldı" diyor.

Marmarisli elektronik teknis-
yeni Mehmet Övet, ölümle ilk 
kez 7 yaşındayken burun buruna 
geldi. Ailesinin oturduğu üç katlı 
apartmanın korkulukları olmayan 
terasında oynarken, dengesini 
kaybedip, 7 metre yükseklikten 
düşen Övet, kaldırıldığı hastanede 4 
gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. 
Tedavisinin ardından hastaneden 
çıkan Övet, 7 ay sonra bu defa 
Marmaris Yat Limanı'nda, daldığı 
denizin 6.5 metre derinliğinde bir 
teknenin paletlerine yapışan midye 
kabuklarının vücudunda kesiklere 
neden olması sonucu suda bayıl-
dı. Kanlar içinde kalan Övet'in kalbi 
durdu. Suda boğulmak üzere olan 
Övet'i, 9 metre derinlikten vatan-
daşlar çıkardı, duran kalbi doktorlar 
tarafından çalıştırıldı.

ELEKTRIK AKIMINA KAPILDI, 
TERASTAN DÜŞTÜ

İlkokulu bitirdikten sonra eğiti-
mine devam etmeyip, bir elektrik 
firmasında çırak olarak işe başlayan 
Övet, şansızlıklarından burada da 
kurtulamadı. 1991 yılında Övet, 
ustası ile bir asansörü tamir etmek 
isterken elektrik akımına kapıldı. 
Apar topar toprağa yatırılan Övet'in, 
müdahalede bulunulmasına rağ-
men duran kalbi, doktorlar tara-
fından çalıştırıldı. Tekrar hayata dön-
dürülen Övet, iyileşip işinin başına 
döndüğünde kalfalığa yükseldi. Bu 
süreçte Övet, elektronik konusun-
da eğitimler alıp, 2000 yılında, 'sky 

elektronik' adını verdiği kendi iş 
yerini açtı. İlkokulda yarım bıraktığı 
eğitimini dışarıdan bitirmek için ha-
rekete geçti. Övet, sempatik tavırları 
ve işine gösterdiği özenle kısa sü-
rede başarı merdivenlerine tırman-
maya başladı. Hem çalışıp hem de 
dışarıdan ortaokul ve liseyi bitiren 
Övet'in başına gelen talihsizlikler 
yine devam etti. Kapalı Çarşı'daki bir 
apartman içinde çanak anten tak-
maya çalışırken dengesini kaybedip 
9 metre yükseklikten beton zemine 
düştü. Hastanedeki tedavisi sonrası 
tekrar işinin başına dönen Övet, 11 
ay sonra bu defa Kordon Caddesi'n-
deki 3 katlı apartmanın terasında 
çanak anten takarken, çürümüş 
korkuluğun kırılmasıyla, düşüp alt 
kattaki bir iş yerinin tentesine çar-
pıp, yere çakıldı. Vücudunda kırıklar 
meydana geldi. 

ÜZERINE KURŞUN YAĞDIRILDI

Mehmet Övet, 2008 yılında ise 
köfte siparişi verdiği işletmenin 
ustasıyla arasında çıkan  tartışma 
sonucu Kemeraltı Mahallesi Kayma-
kamlık Lojmanı önünde pompalı 
tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 dom 
dom kurşunu isabet eden Övet, ağır 
yaralandı. 60 gün özel hastanenin 
yoğun bakım servisinde tedavi gör-
dü. Vücudundaki kurşunlardan 10'u 
ameliyatla çıkartıldı. Ancak kasık-
larında kalan 5 dom dom kurşunu 
tehlikeli yerde olduğu için alınama-
dı.  Övet, bu nedenle ömür boyu 
kasığındaki kurşunlarla yaşamaya 
mahkum kaldı.

'HEP ŞÜKÜR EDIYORUM'

Bu yaşadıklarını duyanların 'Kedi 
gibi 9 canlı' demekten kendini 
alamadığı Mehmet Övet, "Soyadım 

olan Övet, Arapça'da şükretmek 
anlamına geliyor. Soyadım gibi 
yaşadığım her ana şükrederim. 
Marmaris'te herkes beni eski iş 
yerimin isminden dolayı 'Sky Meh-
met' olarak tanır. Malulen emekli 
olmamdan sonra Marmais Halk 
Plajı önündeki seyyar tezgahım-
da eşimle birlikte bardakta mısır 
satışı yapmaya başladım. Gündüz 
ben, akşam üzeri ise eşim gelip, 
tezgahın başına geçer. Ben, eve 
dönüp, ilaçlarımı alıp, dinlenirim. 
Saat 22.00 gibi tekrar tezgahımın 
başına geçer, ekmeğimi kazanmak 
için çalışırım. Tezgahıma gelen 
maddi durumu olmayanlardan 
para almam. Tezgahıma gelip ik-
ram ettiğim şekerleri alan çocuklar 
ve mısır almak için parası çıkışma-
yanlardan para almadığım zaman 
yüzlerindeki tebessümü görmek, 
onların hayır dualarını almak bana 
yetiyor" dedi.

ARKADAŞLARI 'KEDI GIBI 9 CANLI 
ESPRISI' YAPIYOR

Mahalle arkadaşı tur acentesi 
işletmecisi Mehmet Deniz ve Burak 
Yaylalı, sık aralıklarla mısır tezgahına 
gelerek Övet ile eski günleri yad 
ediyor.

Turizmden ve güncel Marmaris 
konularından bahseden sıkı dost-
ların espri konusu ise 'Sky Mehmet' 
oluyor. Mehmet Deniz, Övet'in yaşa-
dığı tüm kazaları dün gibi hatırla-
dığına dikkati çekip, "Onun sıcak 
sohbetini, samimiyetini severiz. O 
nedenle sık aralıklarla yanına gelip 
mısır yiyip, sohbet ediyoruz. Allah, 
ona daha uzun ömürler versin. Onu 
her gördüğümüzde 'Çok şanslısın, 
Kedi gibi 9 canlısın' diye takılmadan 
edemiyoruz" diye konuştu.

>> 7 KEZ ÖLÜMDEN KURTULAN MISIRCIYA, 

‘Kedi gibi 9 canlısın, 
2 canın kaldı’ esprisi
Marmaris’te, bugüne kadar 3 kez yüksekten düşen, 1 kez 
elektrik akımına kapılan, trafik kazası geçiren, pompalı tü-
fekle vurularak yaralanan ve denizde bayılıp, boğulma teh-
likesi geçiren 3 çocuk babası Mehmet Övet (42), üst üste 
yaşadığı talihsizliklere rağmen hayata tutunmayı başardı. 

TRAFIK KAZASI 
GEÇIRDI
Övet, son olarak da 
2014 yılında iş çı-
kışı evine giderken 
motosikletine Yeni 
Datça Yolu Mola Kent 
mevkiinde yolcu 
transfer minibüsü-
nün çarpması sonucu 
yaralandı. Vücudunun 
çeşitli yerlerinde;  8 
kırık, akciğerlerinde 2 
kesik, beyninde 7 ayrı 
ödem oluşan, bağır-
sağının 1.5 metrelik 
bölümü ameliyatla 
alınan Övet, bu defa 
78 gün yoğun bakım 
sevisinde tedavi görüp 
yaşama döndü. Yaşadı-
ğı bu 7'inci talihsizliğin 
ardından Övet, sağlık 
heyetine başvurup yüz-
de 79 bedensel engelli 
raporu aldı ve malulen 
emekli oldu.

Engelli vatandaşlarımızın 
kullanımına uygun olunca

MAVİ BAYRAĞI HEMEN KAPTIGüvenli bir şekilde, tertemiz, mas-
mavi, engelli vatandaşlarımızın 
kullanımına uygun bir plaj oldu.

IZMIR Büyükşehir Belediyesi’nin yüzüle-
bilir körfez hedefinin önemli adımların-
dan biri daha atıldı. Güzelbahçe Belediye-
si Ikinci Liman Halk Plajı yüzme suyunun 
kalite sembolü olan mavi bayrakla 
taçlandı. Başkan Soyer, Güzelbahçe’nin 
ilk mavi bayraklı plajını hizmete alma-
nın heyecanını yaşadıklarını belirterek, 
“Burası kent merkezine çok yakın mavi 
bayraklı halk plajımız. Bir gün Karataş ve 
Göztepe’de de plaj yapıp mavi bayrağı 
göndere çekmenin gururunu yaşamak 
istiyoruz” dedi.

KARATAŞ, “MAVI BAYRAK KENT 
MERKEZINE YAKLAŞIYOR”

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 

Kuzey Ege Illeri Koordinatörü Doğan 
Karataş, Mavi Bayağın yavaş yavaş 
kent merkezine yaklaştığına dikkat 
çekerek, “Bu plajımız geçen yıldan 
bu yana çok önemli bir değişim 
geçirdi. Güvenli bir şekilde, tertemiz, 
masmavi, engelli vatandaşlarımızın 
kullanımına uygun bir plaj oldu. 
2020 yılında Türkiye sahip olduğu 
486 plaj ile Ispanya ve Yunanistan’ın 
ardından mavi bayraklı plaj sayısında 
üçüncü sırada. Önümüzdeki dönemde 
hem devletimizin, hem yerel 
yönetimlerimizin hem de sivil toplum 
örgütlerimizin çalışmalarıyla ikinci 
ve daha sonra birinci olabiliriz” diye 
konuştu.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

İZMİR Ekonomi Üniversi-
tesinde başlatılan projey-

le görme engellilerin istedikleri 
renk, stil ve bedendeki giysileri 
seçebilmelerine imkan sağla-
yacak "akıllı eldiven" geliştirile-
ceği bildirildi. 

Üniversite-
den yapılan 
açıklamaya 
göre Tekstil 
ve Moda Tasa-
rımı Bölümü 
Öğretim 
Üyesi Doç. 
Dr. Arzu 
Vuruşkan ve 
doktora öğ-
rencisi Başak 
Süller Zor, 
"akıllı eldiven" 
geliştirmek için çalışmalara 
başladı. 

Eldivenin, kıyafet kombinas-
yonundan giysi önerilerine 
kadar modayla ilgili birçok 
konuda görme engellilerin 
yardımcısı olması bekleniyor.

Hafif, antibakteriyel ve yıka-
nabilir bir kumaşla üretilmesi 
hedeflenen eldivenin üzerinde 
kamera olacak. Binlerce tür ve 

renkteki giysilere ait bilgilerin 
tanımlandığı bir yazılım oluştu-
rularak eldivende yer alan elekt-
ronik aksama kaydedilecek.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Doç. Dr. Arzu Vuruşkan, 
görme engellilere yönelik 

mobil uygu-
lamalar, pro-
jeler ve çeşitli 
prototiplerin 
literatürde 
bulunduğunu 
ancak ta-
sarımsal 
ve estetik 
değerlerin 
ikinci planda 
kalabildiğini 
ifade etti.

Vuruşkan, 
"Projemizde kullanıcı odaklı 
arayüze sahip, estetik açıdan 
kullanıcıyı tatmin edecek 
yardımcı teknolojinin geliştiril-
mesini hedefliyoruz. Geliştirme 
aşamasında olduğumuz akıllı 
eldivende yenilikçi malzeme-
ler kullanılarak rahatlık, nefes 
alabilirlik, hijyen gibi özellik-
ler sağlayacağız." ifadelerini 
kullandı.

i zmir'de oturan 50 yaşında-
ki doğuştan bedensel en-
gelli Murat Duran'ın, yaralı 

bulup tedavi ettikten sonra 
omzundan ayrılmayan 
kargayla "arkadaşlığı" 
dikkati çekiyor.

Duran, 
Bostanlı 
semtinde 
21 yıldır 
işlettiği 
müzik 
merkezi 
yakınla-
rında, 3 ay 
önce yolda 
sürünen 
yaralı karga 
yavrusu gördü. 

Aldığı karga 
yavrusuna evde bakma-
ya başlayan Duran, eşi ve 
oğluyla, güçsüz kalan kuşun 
tedavisini yaptı.

"Şakir" ismini verdiği kuşla 
yakından ilgilenen Duran, 
beslediği kargaya, güçlen-
mesinin ardından, eşinin 
yardımıyla iş yerinin etrafın-
da uçuş talimleri yaptırmaya 
başladı. 

Aileyle 3 aydır beraber olan 

"Şakir", omzundan ayrılmadı-
ğı Murat Duran'a, tekerlekli 
sandalyeyle gezintilerinde 
eşlik ediyor.

"İSMİNİ ÖĞRENDİ"

Duran, kargayı 
yerde gör-

düğünde 
ezileceğini 
ya da bir 
kedinin 
kapa-
cağını 
düşünüp 
korktuğu-
nu söyledi.

Kargayı 
ilk hafta 

zorlukla bes-
lediklerini anlatan 

Duran, "Kırığı yokmuş, 
güçsüz kalmış, iyileşti ve onu 
özgürlüğüne kavuşturma 
zamanı geldi. Uçma talimleri 
yaptırdık. Eşim atıyor bana 
doğru, konuyor. 1-2 metre 
mesafeden başladık. Mesa-
feleri artırdık ve kuşumuzun 
kanatları gelişti, manevra 
yapmaya, uçmaya başladı. 
Artık rahat uçuyor, geceleri 
dışarıda kalıyor ve gündüz-

leri mutlaka beni ziyarete 
geliyor. Öpüyor, gagalıyor. Bir 
yaban hayvanını beslemek, 
kurtarmak, büyütmek, haya-
ta kazandırmak çok ilginç bir 
duygu." dedi.

Kargaların zeki hayvanlar 
olduğunu, "Şakir"in ismini 
kısa sürede öğrendiğini 
dile getiren Duran, şunları 
kaydetti:

"Ağaçtayken ya da başka 
yerdeyken 'Şakir' diye seslen-
diğimde dönüp bakıyor. Ci-

simleri alıp saklamakla meş-
hur. Kulaklarımı gagalıyor. 
Çok mutluyum, onu hayatına 
kavuşturdum. Ailemizden biri 
gibi oldu. Bir kere kayboldu, 
oğlum ve eşim çok üzüldük. 
Aradık. Bir başka aile daha 
edinmiş, orada beslenmiş 
ama geri geldi. Sevgisi apayrı. 
İş yerine gelince bizi bulu-
yor. Beni dışarıda görmediği 
zaman kapıdan içeri giriyor, 
bana geliyor. O gün mutlaka 
beni görmek istiyor." 

Tedavi ettiği karga Şakir 
en iyi arkadaşı oldu
İzmir’de oturan 50 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Murat Duran, günün bü-
yük bölümünü, yaralı bulup eşi ve oğlunun yardımıyla tedavi ettiği kargayla geçi-
riyor. Murat Duran, “Şakir diye seslendiğimde dönüp bakıyor. Kulaklarımı gagalı-
yor. Çok mutluyum, onu hayatına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu” dedi.

MÜZİK ve sahne sanatları 
lisesi mezunu otizmli Onur 

Önder, müzik öğretmenliği bö-
lümüne girebilmek için yetenek 
sınavına ek olarak getirilen Yük-
seköğretim Kurumları Sınavında 
(YKS) ilk 800 bine girme şartının 
engelliler açısından kaldırılması 
amacıyla başvuru yaptı.

Narlıdere'de yaşayan 19 
yaşındaki Önder'e 4 yaşındayken 
otizm teşhisi kondu.

Doktorlar Önder'in ailesine 
çocuklarının sanatla uğraşmasını 

önerdi. Çocuklarının müziğe 
ilgisi olduğunu fark eden aile, 
yapılan kontroller sonucunda 
Onur'un "absolut (kusursuz) ku-
lağa" sahip olduğunu öğrendi. 

Ailesinin desteğiyle küçük yaş-
tan itibaren hem müzik hem de 
özel eğitim alan Onur Önder, or-
taokul döneminde girdiği Dokuz 
Eylül Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı Müzik ve Sahne Sanatları 
Lisesi sınavında başarılı oldu.

Liseden mezun olan Önder, 
müzik öğretmeni olarak kendisi 

gibi çocuklara müziği sevdirme 
hayaliyle eğitim fakültesine gir-
mek için çalışmaya başladı.

Bu yıl YKS'ye giren ve Temel Ye-
terlilik Testinde (TYT) 139 puan 
alan Önder, YÖK'ün özel yetenek 
sınavıyla öğrenci alan eğitim 
fakültelerinin öğretmenlik bö-
lümlerine giriş için TYT'de ilk 800 
bine girme şartının engelliler için 
uygulanmamasını istiyor.

Bu konuda YÖK'e başvuru ya-
pan Onur Önder, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, her otizmli 

bireyin bir mucize olduğuna 
inandığını, bu madenin işlen-
mesi gerektiğini, kendisini de 
bu konuda sorumlu hissettiğini 
söyledi.

Anne Melike Önder ise şunları 
kaydetti:

"Engelli olmaları onların öğret-
men olmalarına engel değildir. 
Ne olur onlara engel olunmasın."

Önder, oğlunun yaşadığı zor-
luklar karşısında hiç yılmadığını, 
müzikle hayata sıkı sıkı tutundu-
ğunu dile getirdi.

Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 
“ilk 800 bin şartı”nın kaldırılmasını istiyor

>> İEÜ’DE GÖRME ENGELLİLER İÇİN 

Akıllı eldiven 
geliştirilecek
Eldivenin, kıyafet kombinasyonundan giysi 
önerilerine kadar modayla ilgili birçok konuda 
görme engellilerin yardımcısı olması bekleniyor.

BELEDİYEDEN yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 

2,4 milyon lira bütçeli projeyle 
ilde bulunan otizmli, ortopedik 
engelli ve down sendromluların 
eğitim ve istihdamına yönelik, 
"Gastronomi Mutfağı ve Gastro-
terapi Merkezi" kurulacak. 

Proje kapsamında engelli 
vatandaşlara temel aşçılık eğitimi 
verilerek, yetkinlikleri artırılacak. 
Ayrıca merkez içerisinde kuru-
lacak kafede engelli vatandaş-
ların birlikte vakit geçirebilmesi 
sağlanacak.

Engellilerin erişimine uygun 
hale getirilecek binada, gast-
ronomi şehri Afyonkarahisar'a 
özgü yiyeceklerin üretileceği  
profesyonel mutfak kurulacak.

Üretilen ürünler burada yapı-
lacak kafe ile birlikte, belediye-
nin bünyesinde hizmet veren 
işletmelerde satışa sunulacak. Bu 

kafenin çalışanları da engelliler 
arasından seçilecek.

Engelli vatandaşlara bu 
mutfakta, engel durumlarına 
uygun olarak, aşçılık, garsonluk 
gibi hizmet sektöründe istihdam 
edilmelerini sağlayacak eğitimler 
verilecek.

Eğitimler, Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Turizm Fakültesi bünye-
sindeki Gastronomi Bölümü ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
Özel Eğitim Şube Müdürlüğünce 
görevlendirilen uzmanlarla birlik-
te, Profesyonel Aşçılar Derneğin-
den şefler tarafından verilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Zey-
bek, Afyonkarahisar AK Parti Mil-
letvekili İbrahim Yurdunuseven, 
AK Parti İlçe Başkanı Ziya Coşkun 
Karadeniz, Engelsiz Gastronomi 
Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin 
kurulacağı binada incelemelerde 
bulundu.

>> AFYONKARAHİSAR’DA

“Engelsiz Gastronomi 
ve Terapi Merkezi”
Afyonkarahisar Belediyesinin engelli bireylere 
yönelik hazırladığı “Engelsiz Gastronomi Mutfağı 
ve Terapi Merkezi” adlı projenin, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

DENİZLİ'de, giydiği 
ceketin içine kolunu 

saklayarak engelli gibi 
davranıp vatandaşlardan 
para isteyen kişi, Jandarma 
Suç Araştırma Timi (JASAT) 
ekiplerince yakalandı.  

Olay, saat 13.00 sıraların-
da, Menderes Bulvarı Bakırlı 
Kavşağı'nda meydana geldi. 
Bir kolunu giydiği ceketin 
içerisine saklayan, bu şekil-
de kırmızı ışıkta bekleyen 

araç sürücülerinin yanına 
gidip para isteyen Yaşar 
A.'nın (45) oyununu, JASAT 
bozdu. Uyuşturucu satmak-
tan ve hırsızlıktan sabıkası 
bulunan Yaşar A.'yı tanıyan 
JASAT ekipleri yakaladı. 
Şaşkınlık yaşayan Yaşar A., 
JASAT ekiplerinden özür 
dileyip bölgeden hızlı adım-
larla uzaklaştı. Yaşar A.'nın 
dilencilik yaptığı o anlar ise 
ekiplerce yine görüntülendi.

>> KOLUNU SAKLAYARAK DİLENİRKEN 

JASAT ekibine yakalandı


