
MUĞLA’DA yürüme 
engelli 60 yaşındaki 
Ali Yukarlı, 47 yıl önce 
başladığı ayakkabı ta-
mirciliğini ve sandalet 
üretimini ilk günkü 
heyecanla yapıyor. 
SAYFA 8’DE

Kalplere imza attık
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Siz değerli okurlarımız gazetenize sahip çıktıkça, biz de elimizden geldiği kadar engellilerin 
yaralarını sarmaya, özellikle engelli sandalyeleri alıp, ücretsiz bir şekilde adrese teslim 
yapmayı sürdüreceğiz. Trabzon Farabi Hastahanesi’nin ihtiyacı olan sandalyeleri teslim ettik!

>> SIZ KOPYA ÇEKMEYE DEVAM EDIN, ENGELLIM SESI KALPLERE IMZA ATAN TEK GAZETE OLDU!

Engelli insanların 
hayat konforunu 
artırmak  ve destek 
olmak için varız 

diye konuşan Engellim 
Sesi Gazetesi Genel 
Müdürü Didem Şensürek, 
“Biz piyasada gözüken in-
sanımızın ulvi duygularını 
sömüren kişilerden asla 
olmadık. Tüm hemşehrile-
rimiz bu tip kişi ve kişilere 
dikkat etsin lütfen. Her 
ay yayınımızda yardım 
ettiğimiz ve ücretsiz bir 
şekilde adreslerine kadar 

engelli sandalyesi gön-
derdiğimiz kardeşlerimi-
zin resimlerini istemesek-
te yayımlıyoruz. Çünkü 
okurlarımızın bu kaya gibi 
gerçeğe ulaşmasını ve 
gönüllerini ferah tutma-
sını hedefliyoruz. Yardım-
larımız sürecek. Gücümüz 
yettiğince gazetemizden 
elde ettiğimiz gelir ile 
engelliler için varolmayı 
sürdüreğiz. “ diye konuşa-
rak çalışmalarının devam 
edeceği hakkında bilgi 
verdi.

Burası 
Trabzon, 
Farabi 
Hastanesi

>> GÖRME ENGELLI GENCIN YAMAÇ PARAŞÜTÜ HAYALI GERÇEKLEŞTI

Bir hayal gerçek oldu
Görme engelli Bayram Sönmez,  “Çok güzel bir deneyimdi. Hayallerimden bir tanesini ger-
çekleştirdim. Hocam çok profesyoneldi ve hiç strese girmedim, adeta kuş gibi hissettim” dedi.

MANISA’DA 28 yaşın-
daki yüzde 80 görme 
engelli Bayram Sönmez, 
uçma hayalini İzmir Para-
şüt Okulu eğitmenleriyle 
paylaştı.

Görme engelli gen-
cin isteğini kırmayan 
eğitmenler, Bayram 
Sönmez’e Manisa’nın 
Saruhanlı ilçesine bağlı 
Çınaroba Mahallesi’ndeki 
460 rakımlı Çınarlıtepe’de 
yamaç paraşütüyle uçuş 
deneyimi yaşattı. 
SAYFA 8’DE

>> KORTLARIN PARALIMPIK YILDIZI BÜŞRA'NIN 

Hedefi bu kez Tokyo için
Kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 Rio Para-
limpik Oyunları'na kota alarak bir ilki gerçekleştiren 
milli sporcu Büşra Ün, aynı başarıyı Tokyo Paralimpik 
Oyunları öncesi yakalayabilmek için çalışıyor.
TEKERLEKLI sandalye tenisinde 
2016 Rio Paralimik Oyunları’na 
katılma başarısı gösteren ilk kadın 
sporcu olarak Türk spor tarihine 

geçen Büşra Ün, yeni hedefini 
Tokyo Paralimpik Oyunları olarak 
belirledi.  
SAYFA 2’DE

4 yaşında yakalandıkları kas ve omurga 
hastalığı olan Duchenne Musküler Dist-
rofi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı 
hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler 
Emre ve Barış Gümüş’ün, dışarı çıkabil-
mek için evlerinin balkonuna asansör 
yapılma isteği gurbetçi hayırsever 
tarafından yerine getirildi.
SAYFA 5’TE

Yıllar sonra 
dışarı çıktı

 Engelli ikizler, yapılan asansörle 

MANISA'DA, çocuk yaşta resme gönül veren bedensel 
engelli iş insanı Ramazan Göktaş (68), evde geçirdiği 
pandemi süresinde, koronavirüse karşı ön safta mücade-
le veren sağlık çalışanları için resim yaptı. SAYFA 6’DA

>> IŞ INSANI PANDEMI SÜRECINDE 

Sağlıkçılar için çizdi

ESKIŞEHIR'DE doğuştan 
bedensel engelli Nadir 
Koç, 12 yıldır yurt içi ve 
dışında birçok programda 
semazenlik yaptı. Engel-
lilerin de sema gösteri-
lerinde yer alabileceğine 
inanan 39 yaşındaki Koç, 
4 arkadaşıyla çıktığı yolda 
önemli mesafeler katetti.
SAYFA 2’DE

“Sema ederken 
ruhum ayakta”

>> TEKERLEKLI SANDALYELI SEMAZEN

TEKERLEKLI SANDALYENIN KONTROLÜNÜ KAYBEDEN 

Yaşlı adamı kurtardılar
TEKERLEKLI sandalyesiyle yokuştan indiği sırada kontrolünü kay-
beden ve Emel Bozkurt ile Berkay Atış tarafından kurtarılan Musa 
Taşdöndüren teşekkür etti. SAYFA 7’DE

ALI USTA, HAYALINI KURDUĞU AYAKKABILARI 

  Başkalarına 
  giydiriyor
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Eskişehir'de doğuştan bedensel engelli Nadir Koç, 12 yıldır yurt 
içi ve dışında birçok programda semazenlik yaptı. Engellilerin 
de sema gösterilerinde yer alabileceğine inanan 39 yaşındaki 
Koç, 4 arkadaşıyla çıktığı yolda önemli mesafeler katetti.

“Sema ederken 
ruhum ayakta”

>> TEKERLEKLI SANDALYELI SEMAZEN ENGELLERI KALBININ SESIYLE AŞIYOR

Kentteki özel bir kursta yaklaşık 3 ay sema-
zenlik eğitimi gören Koç, özellikle Eskişe-
hir'in "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olduğu 

2013 yılı ve sonrasında Türkiye'de 10, yurt dışında 
ise 7 programda sahne aldı.

Semazenlik öyküsünü anlatan Nadir Koç, engel-
lerin beyinde bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Ne kadar çok istek ve inanç olursa başarının da 
insana o kadar yakın olduğunu vurgulayan Koç, 
“Hiçbir şey yapamayacağımızı düşünenler olabilir, 
aslında bizim için zor, biraz zaman alıyor; hepsi 
bu. İnanarak başlayacağımız her işi başarabilece-
ğimizi bizzat gördüm.” dedi.

Koç, Almanya’da bir programda salondaki kala-
balığın tamamı kendilerini ayakta alkışladığında 
büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

“SEMA EDERKEN RUHUM AYAKTA”

Sema ve tasavvuf eğitimini 2008’de aldığını 
anlatan Koç, ilk programlarında çok heyecanlan-
dığını ifade etti.

İlk sema gösterisinde yaşadıklarını aktaran Koç, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir anda Kur’an-ı Kerim okunmaya başladı ve 
hepimiz durduk. Hissettiğim duygu inanılmaz-
dı. Gözümden akan yaşlara mani olamamıştım. 

Sema anında engel falan kalmıyor. Kalbimin 
sesiyle ayağa kalkıyorum. Aslında sema ederken 
ruhum ayakta. Sema etmek herkesin yapabilece-
ği bir şey değil, istemeniz gerekiyor.

Ayakta bunu yapan birçok arkadaşımız var. 
Kabul ediyorum, onlar da ibadet ediyor fakat 
bedensel engelli birilerinin tekerlekli sandalyede 
sema etmesi de diğer engelli arkadaşlarımız için 
pozitif bir örnek teşkil ediyor. Sesimiz duyulsun 
istiyoruz. Örnek bireyler olarak ülkemizin her 
yerinde programlar yapmak en büyük arzumuz.”

Koç, sema gösterilerindeki her dönüşte kal-
binin Allah’ı zikrettiğini belirtti. Aynı zamanda 

kalbinin yumuşadığını, tarifsiz duygular yaşadığı-
nı bildiren Koç, “Sema halindeyken Kur’an-ı Kerim 
tilavetini, Besmeleyi duyduğum an başka bir 
aleme geçiyorum sanki. İyi ki eğitimini almışım.” 
diye konuştu.

Nadir Koç gibi doğuştan bedensel engelli olan 
eşi Reyhan Koç (36) ise onu heyecanla izlediğini 
anlatarak, “Nadir’i sahnede sema ederken görmek 
beni çok duygulandırıyor. Engeli olan herkese 
örnek olması gurur verici. 6 yıldır evliyiz ve mutlu 
bir hayatımız var. Engeller beyinlerde. Hayat çok 
güzel ve yaşamaya değer.” ifadelerini kullandı.

>> KORTLARIN PARALIMPIK YILDIZI BÜŞRA'NIN 

Hedefi bu kez Tokyo için kota
Kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na 
kota alarak bir ilki gerçekleştiren milli sporcu Büşra Ün, aynı başarıyı 
Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi yakalayabilmek için çalışıyor.

TEKERLEKLI sandalye tenisinde 2016 
Rio Paralimik Oyunları'na katılma 

başarısı gösteren ilk kadın sporcu 
olarak Türk spor tarihine geçen 
Büşra Ün, yeni hedefini Tokyo 
Paralimpik Oyunları olarak 
belirledi.

Milli sporcu Büşra Ün, 
Antalya'daki milli takım 
kampında henüz 
6 aylıkken kanser 
olduğunun anlaşıl-
masının ardından iki 
ameliyat geçirdiğini, 
kemoterapi sonrasında 
ise tekerlekli sandalye 
kullanmak zorunda kaldı-
ğını belirtti.

Okuldaki beden eğitimi 
derslerinde arkadaşlarını izle-
mekten sıkıldığı için 2009'da spora 
başlamaya karar verdiğini anlatan Ün, "Bir gün 
tenis kulübüne denk geldik. 'Bakalım, engellilere 
masa tenisi dersi veriyorlar mı?' diye düşündük. 
'Masa tenisi değil, kort tenisi dersi veriyoruz.' de-
diler. Önce inanamadık. Hem tekerlekli sandal-
yede oturmak hem de raketi tutup, topa yetişip 
vurmak bana imkansız gözüktü. O günden beri 

tenis oynuyorum." diye konuştu.
Yaklaşık 11 yıldır tenis oynadığını aktaran 

Ün, 2016’da Rio Paralimpik Oyunla-
rı’na katılma hakkı elde ederek 

branşında bunu başaran ilk 
Türk kadın sporcu olma-

nın gururunu yaşadığını 
kaydetti. 

“KOTA IÇIN ILK 32’YE 
GIRMEM GEREKIYOR

Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınından 
dolayı 2021’e ertele-
nen Tokyo Paralimpik 

Oyunları’na katılmak 
istediğini ifade eden Ün, 

şunları söyledi:
“Şu anda dünya sıralama-

sında 35. durumdayım. Kota 
alabilmek için ilk 32’ye girmem ge-

rekiyor. Kota alınması en zor branşlardan bir ta-
nesi. Kotalar, oyunlara üç ay kala belli oluyor. Şu 
anda kota alınmış bazı branşlar var ama teniste 
böyle bir şey yok. Dolayısıyla bizim yaşadığımız 
stres biraz daha fazla oluyor. Yapabileceğimize 
inanıyorum. İnşallah bu sefer yalnız değil, takım 
arkadaşlarımla birlikte giderim.”

"Tek başıma yurt dışında 
yüksek lisans yaptım"
Tenisten önceki Büşra ile tenisten 
sonraki Büşra arasında çok fark ol-
duğunu anlatan milli sporcu, bu spor 
sayesinde hayatının değiştiğini dile 
getirdi.

Ün, "Tiyatro ve gitar kurslarına gittim. 
Yine de tedirgin olduğum konular vardı. 
Yalnız kalmak gibi. Tenise ilk başladığım 
zaman, otobüse binerek antrenmana 
tek başıma gittim. Ondan 10 yıl sonra 
tek başıma yurt dışında yaşayarak yük-
sek lisans yaptım." ifadelerini kullandı.

EKPSS tarihi yeniden belirlenecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme 
Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu.

ÖSYM'NIN internet 
sitesinde yer alan açık-

lamada, 11 Ekim'de yapılması 
planlanan EKPSS'nin, Sağlık 
Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel 
Danışma Kurulu"nun sınavın 

ilerleyen bir tarihte gerçekleş-
tirilmesi önerisi doğrultusun-
da, ÖSYM Yönetim Kurulunca 
yeniden belirlenerek adaylara 
ve kamuoyuna duyurulacağı 
belirtildi. 

Açıklamada, sınav için ek 
başvuru ile kuraya katılacak 
adayların müracaat tarihlerinin 
de sınav tarihine göre yeniden 
düzenlenerek duyurulacağı 
kaydedildi.

>> MILLI EĞITIM BAKANI SELÇUK 

'Otizmli müzik dehası' 
için harekete geçti
Müzikte üstün kabiliyete sahip olan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar 
lisesi yetenek sınavı başvurusu kabul edilmeyen otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği talimatla, bu isteğine kavuşacak.

MÜZIKTE üstün kabili-
yete sahip olan ancak yaş 

durumu nedeniyle güzel sanatlar 
lisesi yetenek sınavı başvurusu 
kabul edilmeyen otizmli Yıldırım 
Beyazıt Yakar, Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk'un verdiği talimatla, 
bu isteğine kavuşacak.

Otizmli 20 yaşındaki Yakar, 
İstanbul Üniversitesi Itri Güzel 
Sanatlar Lisesinin ay sonunda ya-
pacağı yetenek sınavına alınacak.

Anadolu Ajansı (AA) “Otizmli 
müzik dehası, eğitimi için bir 
şans istiyor” başlığıyla yayımladı-
ğı haberde, bağlaması ve sesiyle 
gönülleri titreten, ud, gitar gibi 
müzik aletlerini de çalabilen, söz 
yazıp beste yapan, performan-
sıyla 2016’daki Dünya Otizm 
Festivali’nde ikincilik kazanan an-
cak yaş durumu nedeniyle güzel 
sanatlar lisesi yetenek sınavlarına 
başvurusu kabul edilmeyen 
Yakar’ın eğitimini tamamlayabil-
mek için yaptığı destek çağrısını 
gündeme taşımıştı.

İstanbul’un Sultangazi ilçe-
sinde annesi ve iki ağabeyiyle 
maddi imkansızlıklarla dolu bir 
yaşam süren Yakar, ilk ve ortao-
kulda doğru yönlendirilmemesi 
ve karşısına çıkan bazı engeller 
nedeniyle açık liseye kaydetti-
rilmiş, üstün yeteneğini online 
bir festivalde fark eden Kabataş 
Erkek Lisesi müzik öğretmeni 
Özgen Zeybek’in yönlendirmele-
riyle de güzel sanatlar liselerinin 
yetenek sınavlarına başvurmaya 
karar vermişti.

Yetenek sınavı için öğretme-
niyle bir güzel sanatlar lisesine 
giden Yakar, açık liseden kaydını 
sildirmiş olmasına rağmen, yaşı 

ve güzel sanatlar liselerine geçişe 
ilişkin mevzuat nedeniyle baş-
vuruda bulunamamış ve sınava 
giremememişti.

BAKANLIKTAN MÜJDELI 
HABER GELDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
otizmli gencin “Lütfen eğitimim 
için bana bir şans verin.” sözle-
riyle yaptığı çağrıyı karşılıksız 
bırakmadı.

Selçuk’un verdiği talimatın 
ardından aileyi arayan Milli 
Eğitim Bakanlığı bürokratları, Yıl-
dırım Beyazıt Yakar için İstanbul 
Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar 
Lisesi ile görüşüldüğünü, Yakar’ın 
yetenek sınavı başvurusunun el-
den alınacağını bildirerek, gerekli 
belgeleri okula iletmelerini istedi.

Yakar, lisenin 23-25 Eylül’de 
düzenlenecek yetenek sınavları-
na katılabilecek.

“UMUTLARIM YENIDEN 
CANLANDI”

Eğitimini tamamlayabilmesi, 
hayallerini gerçeğe dönüştüre-

bilmesi için önünde yeni bir şans 
kapısı aralanan Yıldırım Beyazıt 
Yakar, yaptığı açıklamada, mutlu-
luğunu dile getirdi.

“Güzel sanatlar lisesinde oku-
yabilmem için bir şans elde ede-
bildim, çok mutluyum.” ifadesini 
kullanan Yakar, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanımız Ziya 
Selçuk’a, yetkililere sesimi duy-
dukları için çok teşekkür ederim. 
Anadolu Ajansına da sesimi 
duyurduğu için çok teşekkür 
ederim. Umutlarım yeniden can-
landı. İnşallah ben de vatanıma 
hizmet edebileceğim. Yetenek 
sınavında başarılı olacağıma 
inanıyorum. Diğer otizmli, 
engelli kardeşlerim için de bir 
umut olacak inşallah. Şimdi çok 
çalışmam ve yetenek sınavlarına 
hazırlanmam gerekiyor. Bunu da 
mutlulukla yapacağım.”

Yakar, ileride, güzel sanatlar 
lisesi ve ardından konservatuarı 
bitirerek Türkiye ve dünyada ta-
nınmış bir bağlama üstadı, sanat 
yönetmeni olmayı hedeflediğini 
söyledi.

“Bir mucize gerçekleşti”
Anne Meryem Yıldız ise sevincini “Hala inanamıyorum, çok 
şaşkınım. Mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım. Bir mucize 
gerçekleşti. Her gece çocuğumun gözyaşını silmekten çok 
yıpranmıştım. Derin bir nefes aldım, üstümden ağır bir yük 
kalktı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” sözleriyle 
anlattı.

Önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak oğlunun yetenek 
sınavında başarı sağlayacağına ve eğitimini de güzel şekilde 
tamamlayacağına inandığını vurgulayan Yıldız, “Beya-
zıt’ımın da hayatını istediği gibi şekillendirme, kendine 
bir gelecek çizme şansı olacak. Inşallah Rabb’im muvaffak 
eder.” dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin 2030'a kadar engellilik alanındaki 
ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyacak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" hazırladı.

>> AILE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIĞINDAN 

‘2030 Engelsiz 
Vizyon Belgesi’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
yaptığı yazılı açıklamada, 

2002'den bu yana evde ve kuruluşta 
verilen bakım hizmetlerinden erişile-
bilirlik çalışmalarına, istihdamdan eği-
time kadar pek çok alanda engellilerin 
toplumsal hayata katılımını güçlendi-
recek adımlar attıklarını belirtti.

Engellilik kavramının zaman içinde 
değişen ve dönüşen bir kavram 
olduğuna işaret eden Selçuk, "Bu 
değişimden hareketle Engelsiz Vizyon 
Belgemizi hazırladık. Bu Vizyon Belge-
si, ülkemizin 2020'den 2030'a kadar 
engellilik alanındaki ulusal vizyonu ve 
yol haritasını ortaya koyacak." ifadele-
rini kullandı.

Hazırlanan vizyon belgesinin içeriği-
ne de yer verilen açıklamada, engelli 
vatandaşlara yönelik geliştirilecek 
politikaların "İçermeci ve Erişilebilir 
Toplum", "Hakların Korunması ve Ada-
let", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı 
Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağım-
sız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan 
Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzle-
me" olmak üzere 8 başlıkta ele alındığı 
ifade edildi.

Açıklamada, 31 hedef ve 111 eylem 
planından oluşan belgedeki hedefler 
şu şekilde sıralandı:

"- Kamu ihalelerinde erişilebilirlik 
kriterlerine yer verilmesi sağlanacak. 
Erişilebilirliği güçlendirmek için gerekli 
mevzuat düzenlemeleri yapılacak. 
Kamu ve özel sektörde yürütülen her 
türlü mimari ve kentsel hizmetlerin, 
erişilebilir şekilde hayata geçirilmesi 
için teknik elemanların bilgi ve bilinç 
düzeyi artırılacak. Erişilebilirliğin artırıl-
ması için teşvik programları geliştirile-
cek. Ayrıca, uygun maliyetli erişilebilir 

konut tahsisi için model geliştirilecek 
ve toplu taşıma araçlarının erişilebilir 
olarak üretimi için gerekli tedbirler 
alınacak.

- Engellilere yönelik ayrımcılığa 
karşı ulusal mevzuat gözden geçi-
rilecek. Engelliliğe dayalı ayrımcılık 
içeren hükümlerin ayıklanmasına 
yönelik revizyon çalışması yapılacak. 
Herhangi bir hakkın ihlali iddiası 
durumunda başvuru yapılmasına 
imkan veren şikayet mekanizmaları 
ve prosedürlerinin engelliler açısın-
dan erişilebilir hale getirilmesine 
ilişkin gerekli yasal ve idari tedbirler 
güçlendirilecek.

- Engellilerin adalet hizmetlerine 
erişimi ve siyasal yaşama katılımı güç-
lendirilecek. Adalete erişimi konusun-
da farkındalık çalışmaları yapılacak. 
Engellilerin adli süreçlerde haklarını 
kullanırken yaşlarına ve engel du-
rumlarına uygun uyumlaştırmaların 
sağlanmasına yönelik yasal ve idari 
tedbirler güçlendirilecek. Engellilerin 
seçim süreçlerine bağımsız bir şekilde 
katılabilmelerinin sağlanmasına ilişkin 
çalışmalar artırılacak.

- Engelliler için erişilebilir sağlık 
hizmetlerinin güçlendirilmesi sağla-
nacak. Bu doğrultuda, doğuştan ve 
sonradan oluşabilecek engellilik riski 
taşıyan alanlarda koruyucu ve önleyici 
çalışmalar yapılacak. Erken tanı prog-
ramları yaygınlaştırılacak ve erken 
müdahale programları oluşturulacak. 
Sağlık kuruluşlarının engellilerin fizik-
sel erişim, uygun araç-gereç, donanım 
ve erişilebilir bilgi gibi ihtiyaçlarına 
cevap verebilme niteliği artırılacak. 
Engellilerin engel durumuna bağlı 
olarak gereksinim duyduğu ilaç, tıbbi 
malzeme ve cihazlara erişimleri kolay-

laştırılacak, desteklenecek.
- Engelli bireylerin zihinsel ve fiziksel 

yetenekleri değerlendirilerek eğitim-
lerinin güçlendirilmesi sağlanacak. 
Bu kapsamda erken çocukluk eğitimi 
dahil eğitimin her kademesinde görev 
alan tüm personel nitelik ve nicelik 
olarak güçlendirilecek. Eğitim müfre-
datı ve materyaller engelliliğe dayalı 
ayrımcılık açısından revize edilecek.

- Engellilerin ekonomik statüsü 
güçlendirilecek. Engellilerin, becerileri 
ile işe uyum sağlamalarına yönelik 
yapılan faaliyetler yaygınlaştırılacak. 
İş ilanları ve başvuru formları, işe alım 
süreçleri, istihdam edilme koşulları, 
kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli ça-
lışma şartları dahil çalışma ve istihdam 
hakkına ilişkin mevzuat, engelliler açı-
sından revize edilecek. İdari Para Ceza-
ları Fonu ile engellilerin kendi işlerini 
kurmaları için verilen hibe desteğinin 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi 
sağlanacak. Engellilerin Türkiye İş 
Kurumu bünyesindeki işe yerleştirme 
hizmetlerinin tüm unsurlarından etkin 
şekilde yararlanmaları için tedbirler 
alınacak.

- Engellilerin engelli hakları ve kamu 
hizmetlerine ilişkin farkındalığını 
arttırmak üzere çalışmalar yapılacak. 
Kamu kurumlarının web sayfaları 
erişilebilir hale getirilecek. Bankacılık 
hizmetlerinin erişilebilirliği yaygınlaştı-
rılacak. Acil durum çağrı hizmetlerinin 
erişilebilirliği güçlendirilecek.

- Engellilerin sosyal ve kültürel 
yaşama, turizm, seyahat, eğlence ve 
dinlence faaliyetlerine katılımı güç-
lendirilecek. Engelli vatandaşların eşit 
fırsatlarla sportif etkinliklere katılım-
larının sağlanmasına yönelik gerekli 
altyapı ve idari tedbirler alınacak."

>> GEÇIDE PARK EDILEN OTOMOBIL NEDENIYLE KARŞIYA GEÇEMEYEN 

Engellinin yardımına polis koştu
Adana'da bir trafik polisi, yaya geçidine park edilen otomobil nedeniyle karşıya 
geçemeyen engelliye yardım eli uzattı, araca ceza yazdı.

ADANA'NIN merkez 
Seyhan ilçesi Atatürk 

Caddesi'ndeki bir yaya 
geçidine kadın sürücünün 
aracını park ettiği ihbarında 
bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine 
giden trafik polisi, araca 
ceza yazarak çekici çağırdı. 
Bu sırada yaya geçidinden 
geçmekte zorlanan engelli 
H.G’ye trafik polisleri yardım 
etti.

Polis memuru Abdullah 
Göçer, H.G’yi kaldırımdan 
dikkatlice indirdi. Diğer 
trafik polisi ise trafiği keserek 
H.G’nin caddeden geçmesine 
yardımcı oldu.

Bu anlar başka bir vatandaş 
tarafından cep telefonuyla 
görüntülendi. Sosyal medya-
da yer alan görüntü beğeni 

topladı.
Öte yandan, bir süre 

sonra olay yerine gelen araç 

sürücüsü S.K’ye görüntüler 
izletilerek engellinin yaşadığı 
zorluk gösterildi. Üzüntü 

yaşayan S.K. trafik cezası ya-
zılmasının ardından aracıyla 
olay yerinden ayrıldı.

Kronik hastaların raporları ikinci 
bir duyuruya kadar geçerli olacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 

yaptığı yazılı açıklamada, kronik 
hastaların ve yüksek risk grubunda 
bulunanların reçete 
yazdırmak için sağlık 
hizmeti sunucularına 
başvurma zorunlulu-
ğunun geçici olarak 
kaldırıldığını belirtti.

Selçuk, "Normal-
leşme sürecinde de 
kronik hastalarımızın 
1 Ocak itibarıyla 
süresi dolan sağlık 
raporları ve reçeteleri 
ikinci bir duyuruya 
kadar geçerli olacak. Böylece, kronik 
hastalığı nedeniyle sağlık raporuna 
dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan 
hastaların yeniden reçete düzenleme-
lerine de gerek kalmayacak." ifadelerini 
kullandı. 

Bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme 

bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanacağını bildiren 
Selçuk, daha önce bir aylık verilen 
ilaçların da üç aylık olarak verilmeye 

devam edileceğini 
vurguladı. 

Bakan Selçuk, ay-
rıca kronik hastalığı 
bulunan vatandaş-
larla kronik hastalık 
nedeniyle idari izinli 
sayılan kişilerin, ilaç 
ihtiyacının karşı-
lanmasında 1 Ocak 
itibarıyla MEDULA 
sisteminde kayıtlı 
olan raporların ge-

çerli olacağını belirtti. 
Öte yandan Selçuk, engelli ve yaşlı 

aylığı ile evde bakım yardımlarında sü-
reli engelli raporu bulunan hastaların 
mevcut raporlarının ikinci bir duyu-
ruya kadar geçerliliğini koruyacağını 
kaydetti. 

Engelsiz mimari için 
Erişilebilirlik Kılavuzu
2020 Erişilebilirlik Yılı çalışmaları kapsamında, 
mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu ya-
yımlanarak kamu kurumları, belediyeler, akade-
misyenler, öğrenciler ile tasarımcı olarak çalışan 
mimar ve mühendislerin kullanımına sunuldu.

2020 Erişilebilirlik Yılı ile pek 
çok farklı faaliyeti hayata 

geçiren Bakanlık, engelli ve yaşlı-
ların kamuya sunulan hizmetlere 
kolay ulaşabilmesi için de yol 
haritası oluşturacak “Erişilebilirlik 
Kılavuzu”nu hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
konuyla ilgili AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, engellilerin 
daha rahat bir yaşama kavuşması-
nı ve bu çerçevede erişilebilirlikle 
ilgili belli standartların hayata 
geçirilmesini çok önemsediklerini 
vurguladı. 

Selçuk, “Bilindiği üzere 2020 
yılı Cumhurbaşkanımız sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
Erişilebilirlik Yılı ilan edildi. Biz de 
Erişilebilirlik Yılı’nda, mimari tasa-
rımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu 
yayımlayarak kamu kurumları, 
belediyeler, akademisyenler, 
öğrenciler ve tasarımcı olarak 
çalışan mimar ve mühendislerin 
kullanımına sunduk.” ifadesini 
kullandı.

KAYNAKLIK EDECEK

Kılavuzun, ulusal standartları 
baz alan ve mevzuattaki son 
düzenlemeleri de kapsayan yazılı 
ve görsel içeriğe sahip bir rehber 
niteliğinde olduğunu aktaran 
Selçuk, “Erişilebilirlik Kılavuzu’nu 
yapılarda tasarımın ilk aşamasın-
dan son aşamasına kadar başvu-
rulabilecek, açıklayıcı metinlerin 
yanı sıra mimari çizimlerin üç 
boyutlu görseller ile desteklen-
diği bir kaynak olarak planladık.” 
bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, “Kılavuz, hem 

tasarımcı hem de uygulayıcılar 
açısından farkındalığı artıracak. 
Aynı zamanda üniversitelerin 
teknik eğitim veren bölümleri için 
de kaynak yayın olarak kullanıla-
bilecek.” şeklinde konuştu.

STANDARTLARI ANLATILIYOR

Mimari tasarımlar için Erişile-
bilirlik Kılavuzu’nda “engelsiz” 
yapıların oluşturulmasına yönelik 
bir binadaki tüm fiziki mekanlar 
ve donanımların nasıl olması 
gerektiği, ayrı ayrı bölümlerde 
kapsamlı bir şekilde anlatılıyor.

Kılavuzun “Erişilebilirlikte Öl-
çüler ve Temel Tasarım Kuralları” 
başlığı altındaki ilk bölümünde, 
farklı engel gruplarındaki vatan-
daşların ve yaşlıların hareketli-
liklerini sağlamaları için mimari 
tasarımda yer verilmesi gereken 
ilkeler açıklanıyor.

“Bina Yakın Çevresi” ve “Oto-
parklar” bölümlerinde bina 
bahçeleri ve iç mekanlar için 
erişilebilirlik standartları anlatı-
lırken “Bina Girişleri” ile “Kapılar 
ve Pencereler” bölümlerinde, 
binaya girişte, iç kapılarda ve 
pencerelerde yapılması gereken 
erişilebilirlik düzenlemelerine 
yer veriliyor.

Kılavuzda “Bina Içi Dikey Dola-
şım”, “Alarmlar ve Bina Tesisatı”, 
“Işaretlemeler” ile “Hissedilir 
Yürüme Yüzeyi Işaretleri” bölüm-
lerinde asansör, merdivenler ile 
alternatif erişim yöntemleri ve 
düzenlemeler, “Diğer Kullanım 
Alanları” bölümünde ise mutfak, 
banyo ve odalarda uygulanması 
gereken erişilebilirlik koşulları 
bulunuyor.

Mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu’na Bakanlığın “https://www.ai-
levecalisma.gov.tr/eyhgm/yayin-kaynak” internet sitesinden ulaşılabilecek.



GÜNCEL
www.engellimsesigazetesi.com04 Sesi

Engellim

>> YENI PARKLARDA 

Engelli bireyler de 
unutulmadı Ayvalık’ın çeşitli semtlerinde 

yedi yeni park yapıldı, üçü de 
tepeden tırnağa yenilendi

A yvalık Belediyesi, kentin çeşitli 
bölgelerinde yedisi yeni, üçü 
yeniden düzenlenen on parkı 

birden hizmete açmaya hazırlanıyor. 
Çamlık’tan Sarımsaklı’ya, Altınova’dan 
Kazım Karabekir Mahallesi’ne kadar 
uzanan bölgede açılacak olan parklar-
da engelliler de unutulmadı. Ayvalık 
Adliyesi karşısındaki Aksoy Caddesi 5. 
Sokak’ta açılışı yapılacak olan engelsiz 
park alanında engelli bireyler sıkıntı 
yaşamadan parkın tadını çıkaracak. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 

Ergin, göreve geldikten sonra sürdü-
rülen çalışmalar kapsamında, uygun 
parseller bulunduğunda Ayvalık’ın her 
semtine, park ve oyun alanları kazan-
dırmaya devam edeceklerini söyledi. 
Başkan Ergin, “Kamuya ait ister bir 
dönüm ister 500 metrekarelik bir alan 
olsun; çocukların oynayacağı, büyük-
lerin nefes alıp gezip dolaşacağı yeşil 
alanlar haline getiriyoruz. Toplamda 
on bin metrekarelik alanı kaplayan 
parkların peyzaj çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından vatandaşla-

rın hizmetine açıyoruz” dedi.
Yedi parkın yeni yapıldığını, üç 

parkın da tepeden tırnağa yenilene-
rek oyun grubu, spor aletleri ve çevre 
düzenlemeleriyle 7'den 70'e herkesin 
yararlanacağı alanlar yaratıldığını 
ifade eden Başkan Ergin, “Çocuk 
oyun alanı, spor aletleri, banklar, çöp 
kutuları, mevsimlik çiçekler, herkesin 
emeğine sağlık. Biz parkları yapıp 
mahalle sakinlerine teslim ediyoruz, 
koruyup, sahip çıkacaklarını düşünü-
yoruz” diye konuştu.

>> ILETIŞIM GÜÇLÜĞÜNÜ AZALTACAK

İzmir’de işitme engelliler 
için şeffaf maske üretiliyor
Pandemi döneminde iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretilmeye 
başlandı. Dudak okumayı kolaylaştıran şeffaf maskeler İzmir’de dört noktadan temin edilebilecek.

KORONAVIRÜSLE mücadelede 
maske kullanım zorunluluğu getiril-

mesi nedeniyle dudak okumakta zorlanan 
işitme engelli bireyler için şeffaf maske 
üretilmeye başlandı. Hem işitme engelliler 
hem de işitme engellilere hizmet üreten 
bireyler için üretilen şeffaf maskeyle ileti-
şim kolaylaşacak, farkındalık artacak.

Şeffaf maske temin etmek isteyenlerin 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli 
Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, 
Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği 
ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçmesi 
yeterli olacak.

ILETIŞIM GÜÇLÜĞÜNÜ AZALTACAK

Pandeminin engelli gruplar için çok 
daha zor bir sürece dönüştüğünü söyle-
yen İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli 
Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın 
“Maske kullanım zorunluluğu, işitme 
engelli bireylerin iletişim kurarken güçlük 
yaşamalarına neden oluyor. Bu durumu 
ortadan kaldırabilmek için İzmir Büyük-

şehir Belediyesi şeffaf maske üretmeye 
başladı. Hem işitme engelliler hem de işit-
me engellilere hizmet sunan başta kamu 
personelleri olmak üzere tüm bireylerin 
bu maskeyi kullanması iletişim güçlüğünü 
azaltacak ve farkındalık yaratacaktır” dedi.

5 BUÇUK MILYON MASKE ÜRETILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugüne 
dek 5 buçuk milyon maske üretip dağıttı. 
Büyükşehir’e bağlı Meslek Fabrikası’nda 
üretimin devam ettiğini söyleyen İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube 
Müdürü Zeki Kapı “Ülkemizde 17 Mart’ta 
pandemi ilan edildi. Büyükşehir Belediyesi 
olarak 21 Mart’ta maske üretimine başla-
dık. Günlük maske üretme kapasitemiz 2 
bindi. Bu maskeleri Aile Sağlığı Merkez-
leri ve alanda çalışan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi personeline ulaştırdık. Günlük 
üretimimiz kademeli olarak artış göster-
di ve günde 100 bin maske üretmeye 
başladık. Maskeleri İzmirli hemşerilerimi-
ze maskematikler aracılığıyla ulaştırdık. 
Birimlerimizden, İzmir’deki sivil toplum 

kuruluşlarından ve derneklerden gelen 
talep ve ihtiyaçları karşılamaya çalıyoruz. 
Bugün itibariyle 5 buç uk milyon maske 
üretim rakamına ulaşmış durumdayız. 
Şimdi de işitme engelli bireylere yönelik 
dudak okumaya uygun maske üretmeye 
başladık. Bundan sonraki süreçte de gelen 
talepler doğrultusunda üretim kapasitemi-
zi artırmaya ve üretimimizi çeşitlendirme-
ye devam edeceğiz” dedi.

ŞEFFAF MASKE TEMIN NOKTALARI:
-İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak 

Engelli Hizmet Birimi
Milli Kütüphane Caddesi Çok Katlı Oto-

park Altı No:39 Konak Center
İletişim:232. 293 98 46
-Karşıyaka Sağırlar Derneği
1716 Sokak No:46/A Alaybey Mahallesi
-Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği
Mustafa Kemal Caddesi 556 Sokak No:5 

Bornova
-Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor 

Kulübü Derneği 
Torbalı Mahallesi 5017 Sokak No:11 

Torbalı

Engelli sporcu çift birlikte hazırlanıyor
Paralimpik milli atıcı Hakan ve Suzan Çevik çifti, Tokyo Paralimpik Oyunları'na beraber hazırlanıyor.

TÜRKIYE Paralimpik 
Atıcılık Milli Takımı 

sporcuları Hakan ve Suzan 
Çevik çifti, 2021 yılına ertele-
nen 2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları'nda derece elde et-
mek için birlikte ter döküyor.

Erdemli ilçesindeki atış 
poligonunda Ukrayna ile 
ikili kampa giren paralimpik 
milli atıcılar, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) nedeniyle 
2021'e ertelenen paralimpik 
oyunlarının hazırlıklarını 
sürdürüyor.

Takımda yer alan 50 yaşın-
daki Hakan ve 45 yaşındaki 
Suzan Çevik çifti de dünya-
nın yakından takip edeceği 
organizasyonda Türk bay-
rağını göndere çekmek için 
birlikte çalışma yapıyor.

Hakan Çevik, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, eşiy-
le 2008 yılındaki Türkiye 
Şampiyonası'nda tanıştıktan 
sonra evlendiklerini belir-
terek, spora başlamasında 
eşinin büyük desteğini 
gördüğünü anlattı.

Çevik, "Karımla birbirimizin antrenörlüğünü yapıyoruz. Benim 
eksiğimi o, onun eksiğini ben söylüyorum. “ dedi.

Evde sağlık hizmetinden yararlananların sayısı 

1,5 milyonu aştı
Sağlık Bakanlığının, hastalıkları nedeniyle hastaneye 
gitme imkanı bulunmayanlara sunduğu evde sağlık ola-
naklarından 9 yılda 1 milyon 724 bin 6 kişi yararlandı.

SAĞLIK Bakanlığı verile-
rinden derlenen bilgilere 

göre, bazı hastalıkları nedeniyle 
sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan 
bireyler, muayene, tetkik, tahlil, 
tedavi, tıbbi bakım ve rehabili-
tasyon hizmetlerinden evlerinde 
yararlanabiliyor. 

Evde sağlık hizmetleri, kimsesiz, 
engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, 
kanserli, palyatif bakım gereken, 
hastaneden taburcu edilip idame 
tedavisi evde yapılacak hastalar ile 
kaza geçiren ve kısa süreli hem-
şirelik hizmetlerine gereksinim 
duyanlara veriliyor.

Ücretsiz olan evde sağlık  
hizmetinden yararlananların,  
ilaç yazdırmak için aile  
hekimlerine gitmelerine de  
gerek kalmıyor.

İhtiyaç duyanlar, Evde Sağlık 
Hizmetleri İletişim Merkezine 
"444 38 33" numaralı hat üze-
rinden ulaşılabiliyor. İletişim 
Merkezi, Merkezi Hekim Randevu 
Sistemine (MHRS) entegre olarak 
hizmet veriyor, hasta başvuruları-

nı karşılıyor.

519 BIN 549 HASTAYA EVDE 
SAĞLIK HIZMETI SUNULUYOR

Bakanlık verilerine göre, 2011 ile 
Temmuz 2020 arasında 1 milyon 
724 bin 6 kişi evde sağlık hizmet-
lerinden yararlandı. Türkiye'de 
halen 519 bin 549 hastaya evde 
sağlık hizmeti sunuluyor.

Evde sağlık hizmeti alanların 
büyük bir çoğunluğunu nörolojik 
hastalık grupları oluşturuyor. Yatağa 
bağımlı kas hastaları, kardiyovas-
küler, kronik-endokrin, hemato-
lojik onkolojik, akciğer-solunum, 
ortopedi-travmatoloji ve psikiyatrik 
rahatsızlıkları bulunanlar da evde 
sağlık hizmetinden yararlanıyor. Yaş 
aralığına göre de evde sağlık hizme-
ti alanların çoğunluğunun 65 yaş ve 
üzeri kişiler olduğu görülüyor.

Evde sağlık hizmetleri 81 ilde, 86 
Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordi-
nasyon Merkezi, 722 hastane, 147 
Ağız Diş Sağlık Merkezi ve Hasta-
nesi, 309 birinci basamak sağlık 
biriminde yürütülüyor.

>> ÇOBANLIK YAPARKEN HAZIRLANDI
20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 

Birinci oldu
İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde 
düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 
3 bin metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan 
milli sporcu İbrahim Karateker, büyük sevinç yaşıyor.

MUŞ'UN Konukbekler 
beldesinde yaşayan ve 

çalışmalarını çobanlık yaparken 
sürdüren 18 yaşındaki İbrahim 
Karateker, 2021 yılına ertelenen 
Tokyo Olimpiyatları'na kota 
alabilme hedefiyle hazırlıklarına 
devam ediyor.

Karateker, yaptığı açıklamada, 
20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası 
öncesi yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını nedeniyle kırsalda 
antrenman yapmak zorunda 
kaldığını söyledi.

Elde ettiği başarının kendisini 
gururlandırdığını dile getiren 
Karateker, şöyle konuştu:

“Balkan Şampiyonası’ndan önce 
Denizli’de yapılan Türkiye seçme-
lerinde Fenerbahçe Kulübü adına 
yarışarak birinci oldum. Daha 
sonra İstanbul’da 12 ülkeden spor-

cuların katılımıyla düzenlenen 
şampiyonada 3 bin metre engelli 
koşuda Balkan birincisi olarak Türk 
bayrağını dalgalandırdım. Çok 
sevinçliyim. Tokyo Olimpiyatla-
rı’na katılabilmeyi istiyorum. Kota 
alabilmem durumunda orada en 
iyi şekilde yarışarak ilk 3’e girmeyi 
ve Türk bayrağını dalgalandırmayı 
hedefliyorum.”

Baba Hadi Karateker ise oğluy-
la gurur duyduğunu belirterek 
“İbrahim hem ev işlerine yar-
dımcı oluyor hem de beldemize 
2 kilometre uzaklıktaki dağda 
antrenman yaparak müsabakalara 
hazırlanıyor. Burada hocalarının 
büyük bir desteği var. Şu anda 
istediğimiz noktaya ulaştı. Aile 
olarak çok mutluyuz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” ifadele-
rini kullandı.
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MAHIR Çağrı, namıdiğer 
'İnternet Mahir', 1999 yılında 

açtığı kişisel web sitesiyle tüm 
dünyada tanınan bir isim haline 
geldi. Mahir'in günlük yaşamından 
fotoğraflarını paylaştığı 'www.ikiss-
you.org sayesinde birkaç saat içinde 
tam 800 bin kişi onunla iletişime 
geçti. İkissyou.org, 1 günde çektiği 
50 bin ziyaretçiyle 
Guiness Rekorlar 
Kitabı'na girdi. 
Mahir ayrıca, 2000 
yılında Forbes 
dergisi tarafından 
en ünlü 100 isim 
listesinde yer 
buldu. Guiness 
kayıtlarına göre 
Mahir'in sitesini 
1999 Kasım-2000 
Nisan arasında 3 
milyon 173 bin 
973 kişi ziyaret etti. 
Ayrıca Yahoo'nun 
10'uncu yıl dönü-
mü için belirlediği 'internetin akıl-
larda yer etmiş en önemli 100 olayı' 
içinde de, Mahir'in sitesi 3'üncü sıra-
da yer aldı. İzmir'de yaşadığı lüksten 
uzak ve sakin hayatıyla dikkat çeken 
Mahir, kendini geniş kitlelere taşı-
yabilecek projelere açık olduğunu 
ancak sosyal medya kullanmaktan 
uzak durduğunu dile getirdi. İzmir-
liler ise 'internet Mahir'in Türkiye'yi 
dünyaya tanıtmasında büyük kat-
kısı olduğunu belirterek, kendisiyle 
gurur duyduklarını söyledi.

İnternet denildiğinde mutlaka 
'İnternet Mahir' adının geçtiğini 
söyleyen Mahir Çağrı, o dönemlerde 

de fenomen olup para kazanma 
amacında olmadığını belirterek, "O 
yıllarda hem dünyada hem Türki-
ye'de internetin yeni yeni geliştiği 
zamanlardı. Site kurmaya karar 
verdik. Yurt dışında yaşayan arka-
daşlarımla konuştum site kurmaya 
karar verdim. Ondan sonra patladı. 
Guinness'e girdi. İlk 10 dakika içinde 

site kilitlendi. 800 
bin kişi 1 günde 
giriş yaptı. Bizim 
kontrolümüzde 
olmadı. Doğal bir 
şeydi. Para kazanıp 
fenomen olayım 
diye değildi. Güzel 
ve doğru bir sitey-
di sadece kendi-
mi tanıtmıştım. 
Basit bir siteydi ve 
tarihe geçti. Yahoo; 
internet tarihinin 
en büyük olaylarını 
seçti. İlk 3'e girdim. 
Olay o kadar büyü-

dü ki internet denilince benim adım 
mutlaka geçti. Dünyanın en çekici 
50 insanı arasına kullanılan oylarla 
girdim. Benim seçildiğim şeylere 
dünyada hiçbir Türk girmemiş. Dün-
yanın en tanınan ilk 100 insanının 
arasına girdim. Başka hiçbir Türk bu 
sıralamaya giremedi. Bunları ben 
yapmadım kendiliğinden gelişti. 
Şimdi dünyanın her yerinden ünlü, 
ünsüz çok sayıda arkadaşım var. 
İnternetle de şu an fazla ilgilenmi-
yorum. Şimdi fenomen olmak için 
yapılanları çok fazla doğru bulmu-
yorum. Kendi hayatıma daha çok 
zaman ayırıyorum" dedi.

Çeştepe Mahallesi'nde an-
nesi ve ağabeyleri ile bir-
likte yaşayan ikiz kardeşler 

Emre ve Barış Gümüş'e, 4 yaşına 
geldiklerinde bir tür kas hasta-
lığı olan Duchenne Musküler 
Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. 
İkizler, 12 yaşına geldiklerin-
de ise yürüyemez ve hareket 
edemez hale geldi. İlkokuldan 
sonra eğitimlerine devam ede-
mediler. İkiz çocukları 7 yaşına 
geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü 
kaybeden Fethiye Gümüş (50), 
çocuklarına hem anne hem de 
babalık yapmaya başladı. Yıllar-
dır yaşamlarını evde sürdürmek 

zorunda kalan Emre ve Barış 
Gümüş, kitap okuyup televizyon 
seyrederek, türkü söyleyip inter-
nette gezinerek vakit geçirmeye 
çalışıyor. Tek istekleri ise yaşıtları 
gibi dışarı çıkıp gezmek. Bunun 
için 7 Temmuz 2019'da hayır 
severlere seslenen kardeşler, 
ikinci kattaki evlerinin balkonu-
na asansör yapılmasını istedi. 
DHA'nın haberi sonrası ikizlerin 
sesini, İngiltere'de yaşayan bir 
gurbetçi hayırsever Cebrail 
Çiçek duydu. Asansör yaptırıldı. 
Yapılan asansörle yıllar sonra 
tekerlekli sandalyeleriyle dışarıya 
çıkma mutluluğunu yaşayan 

ikiz kardeşler, hayırsever Çiçek'e 
teşekkür etti.

'SESIMIZI INGILTERE'DEN 
DUYDULAR'

Yıllardan beri 4 duvar arasında 
yaşamak zorunda kalan Barış ve 
Emre Gümüş, geçen hafta takılan 
asansörle bir yakınlarının yardı-
mıyla rahatça aşağı inip dışarıda 
dolaşarak eve dönmenin sevin-
cini okudukları 'Sarardı yaprağım 
kurudu dalım' adlı türküyle kutla-
dı. Emre, "İkiz kardeşimle birlikte 
1 yıl önce asansör yapılması için 
yardım talebinde bulunmuştuk. 
Sesimizi duyarak İngiltere'den 

bir ağabeyimiz bizi aradı. Bizim 
için asansör yapacağını söyledi. 
Sonunda asansörümüz yapıldı. 
Dışarıya çıkmak çok güzel. Yıllar-
dır evin içinde olunca bir anda 
dışarıya çıkmak çok güzel bir duy-
gu oldu" dedi. Barış ise, "Biz çok 
mutlu olduk. Dışarıya çıkmak çok 
güzel. Dışarının havası, kuşların 
ötüşü, ağaçların rüzgarla gelen 
sesi bunlar bizi çok mutlu etti. 
Bize bu mutluluğu yaşatan ve 
maddi manevi destekte bulunan 
Cebrail Ağabeyimize ve herkese 
sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız 
Allah sizlerden razı olsun" diye 
konuştu.

 Engelli ikizler, yapılan asansörle 
yıllar sonra dışarı çıktı
4 yaşında yakalandıkları kas ve omurga hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi hastalığı nedeniyle 
yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş’ün, dışarı çıkabilmek için 
evlerinin balkonuna asansör yapılma isteği gurbetçi hayırsever tarafından yerine getirildi.

>> ‘I KISS YOU MAHIR’, YARDIMA MUHTAÇLAR IÇIN 

Vakıf kurmayı hedefliyor
‘I Kiss You’ (Öperim Seni) cümlesiyle internet dünyası-
na giriş yaparak birçok ülkede geniş hayran kitlelerine 
ulaşan ‘İnternet Mahir’ lakaplı Mahir Çağrı, sosyal med-
yadan uzak durduğunu belirterek, yardıma ihtiyacı 
olanlar için Mahir Vakfı kurmayı hedeflediğini söyledi.

Görme engelli bisikletleri 
ile yeni bir ödül kazanıldı
Izmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler 
Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen 
“Sağlıklı Şehirler En Iyi Uygulama Yarışması”n-
da dört ödül birden kazandı.

SAĞLIKLI Kentler Birliği 
tarafından bu yıl 11’incisi 

düzenlenen “Sağlıklı Şehirler 
En Iyi Uygulama Yarışması”-
nın kazananları belli oldu. 35 
üye belediyenin 102 projeyle 
başvurduğu yarışmada Izmir Bü-
yükşehir Belediyesi dört ödüle 
birden layık görüldü. Sekiz pro-
jeyle yarışmaya katılan Büyük-
şehir, Sağlıklı Şehir Planlaması 
kategorisinde “Izmir’de Sosyal 
Mesafe ve Bisiklet Yolları” ile 
ödül kazanırken, Sağlıklı Çevre 
kategorisinde “Tarımsal Tahmin 
ve Erken Uyarı Sistemi”, Sağlıklı 
Yaşam kategorisinde “Pandemi-
de Ruh Sağlığımızı Koruyoruz” 
ve Sosyal Sorumluluk kategori-
sinde “Halkın Bakkalı” projeleri 
ile Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Yarışmanın ödül töreninin 
Ekim ayı içerisinde Edirne’de 
yapılması planlanıyor.

ÖDÜL ALAN PROJELER:
Sosyal Sorumluluk Ödülü - 

“Halkın Bakkalı”
Izmir başta olmak üzere 

Türkiye’nin her yerinden üretici 
kooperatiflerinin ürünlerinin 
aracısız olarak satışa sunulduğu 
Halkın Bakkalı şubelerinde mey-
ve sebze, et, süt ürünleri, çeşitli 
kahvaltılıklar, bakliyat, zeytin-
yağı, baharat ve hijyen malzeme 
si gibi ürün gruplarından 400 
farklı ürün bulunuyor.

Sağlıklı Yaşam Ödülü - “Pan-
demide Ruh Sağlığımızı Koru-
yoruz”

Pandemi döneminde özellikle 

sokağa çıkma kısıtı olan 20 yaş 
altı ve 65 yaş üstü yurttaşlar 
başta olmak üzere psikolojik 
desteğe gereksinim duyan tüm 
kesimlere yönelik bilgi ve farkın-
dalığın arttırılması, güven telkin 
edilmesi ve psikososyal destek 
sağlanması amacıyla hazırlanan 
proje, bilgilendirme materyalleri 
ve psikolojik destek hattından 
oluşuyor

Sağlıklı Çevre Ödülü - “Ta-
rımsal Tahmin ve Erken Uyarı 
Sistemi”

Küresel iklim değişikliği ne-
deniyle alışılmışın dışında hava 
değişimlerinin üretici üzerindeki 
etkisini azaltmayı hedefleyen 
“Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı 
Sistemi” projesiyle, üreticilerin 
yerel olarak arazilerine yönelik 
sıcaklık, hava nemi, yağış mik-
tarı, rüzgâr hızı ve yönü, toprak 
sıcaklığı, güneşlenme, toprak 
nemi ve benzeri bilgilere sahip 
olmaları amaçlanıyor.

Sağlıklı Şehir Planlaması Ödü-
lü - “Izmir’de Sosyal Mesafe ve 
Bisiklet Yolları”

Bisiklet kullanıcılarının trafik-
te güvenliğinin sağlanması ve 
daha rahat bekleme yapabilme-
leri amacıyla 400 adet el ayak 
dayama aparatı için çalışma 
başlatan Büyükşehir, yaklaşık 
40 noktada 500’e yakın bisiklet 
park aparatı uygulaması yaptı.  
Görme engelli bisikletlilerin 
kullanımı için paylaşım sistemi-
ne eklendi.

IZMIR Büyükşehir 
Belediyesi tarafın-

dan 27-29 Mayıs 2021 ta-
rihlerinde yapılacak “Kriz 
Belediyeciliği ve Kamusal 
Hizmetlere Erişim” temalı 
4. Uluslararası Engelsizmir 
Kongresi kapsamında 
düzenlenen “10 Dakika 
Engelli” konulu ulusal kısa 
film yarışması için başvu-
rular başladı. Engellilerin 
kentsel ve sosyal yaşama 
katılımlarının kolaylaştı-
rılmasına dikkat çekerek 
bu konuda duyarlılığa 
sahip olanların duygu ve 
düşüncelerini ifade etme-
lerine olanak sağlayacak 
yarışmaya katılım için 
son tarih 9 Nisan 2021. 
Sonuçlar 7 Mayıs 2021’de 
açıklanacak, ödül töreni 
ise 27 Mayıs’ta yapılacak. 
Yarışmaya katılmak iste-
yenler başvuru belgeleri-
ni Kültürpark’ta yer alan 
İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür ve Sanat Şube 
Müdürlüğ ü’ne teslim 
edebilir. 

Tek kategori
Engelsiz İzmir 4. Ulusal 

Kısa Film Yarışması, 18 yaş 
ve üstü olmak üzere tek 
kategoride düzenlendi. 
Katılım için filmin yasal 
sahibi yani yapımcı ya da 
yönetmen başvuru yapa-
bilir. Yarışmaya bireysel 
ya da ekip olarak katılım 
mümkün. Ayrıntılı bilgi 
için www.engelsizmir.org 
adresi ziyaret edilebilir. 

Jüride kimler var?
Asil Jüri Üyeleri: Yönet-

men Türkan Derya, Oyun-
cu Yiğit Özşener, Görüntü 
Yönetmeni Meryem 
Yavuz, Yazar-Yönetmen 
ve Kadir Has Üniversitesi 

Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü Öğre-
tim Görevlisi Tan Tolga 
Demirci, Sinema Yazarı 
Engin Ertan. 

Yedek Jüri Üyeleri: 
Yaşar Üniversitesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bö-
lümü Öğretim Üyesi Ürün 
Yıldıran Önk, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Film Tasarımı 
Bölümü Öğretim Gö-
revlisi Hakan Ergin,  TRT 
Belgesel Kanal Koordina-
törlüğü Kurgu Yönetmeni 
Erdem Çelik. 

Danışman Jüri Üyesi: İz-
mir Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Ertuğrul Tugay.

Raportörler: İBB Kültür 
ve Sanat Şube Müdür-
lüğü Personelleri Emine 
Uysal Berger, Erdem 
Denizlioğlu.

Birinciye 30 bin
Birinciye 30 bin, ikin-

ciye 15 bin, üçüncüye 
10 bin lira ödül verilecek 
yarışmada jüri özel ödülü 
ise 5 bin lira olarak belir-
lendi. Jüri gerekli görürse 
birden fazla jüri özel 
ödülü verebilecek. 

Türkiye’de ilk
Engelsiz yaşamın ön-

cüsü olabilmek için yola 
çıkan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, engellilerin 
sorunları ve çözüm-
lerine yönelik olarak 
2013 yılında Türkiye'de 
ilk kez uluslararası bir 
kongre düzenledi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 27-29 Mayıs 
2021 tarihlerinde ise “Kriz 
Belediyeciliği ve Kamusal 
Hizmetlere Erişim” temalı 
4. Uluslararası Engelsizmir 
Kongresi yapılacak.

Engelsiz Izmir 4. Ulusal Kısa Film Yarışması için

Başvurular başladı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4. Uluslara-
rası Engelsizmir Kongresi kapsamında dü-
zenlediği “10 Dakika Engelli” konulu ulusal 
kısa film yarışmasına başvurular başladı. Ya-
rışmaya katılım için son tarih 9 Nisan 2021.
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Görme engellilere 
özel sözleşme

İZMİR Doğalgaz, görme engelli aboneleri 
için Braille alfabesiyle hazırlanmış sözleşme 

uygulaması başlattı.
İzmir Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, yeni 

uygulamayla doğal gaz bağlantı anlaşması ve 
abonelik sözleşmesi imzalanması aşamalarında 
görme engellilerin yanlarında vekil bulundurma 
zorunluluğunun ortadan kalktığı belirtildi. 

Görme engellilerin abone merkezlerine giderek 
bu hizmetten faydalanabileceği vurgulanan açık-
lamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında görme 
engelli vatandaşlarımızın yanı sıra ileri yaştaki 
abonelerimizin de faydalanabileceği Doğalgaz 
Acil Müdahale 187 merkezine ulaşımla ilgili çalış-
malar tüm hızıyla sürüyor. İletişim teknolojilerinin 
imkanları kullanılarak engelli vatandaşlarımızın 
önündeki engelleri kaldırma gayreti içerisindeyiz. 
Bundan böyle görme engelli ya da az gören va-
tandaşlarımız abonelik ya da sözleşme işlemlerini 
hiçbir yardım almadan Braille alfabesiyle basılmış 
evrakları okuyarak çok daha kolay yapabilecekler. 
Öte yandan, bu uygulamaya ek olarak görme en-
gelli vatandaşlarımıza Braille alfabesiyle basılmış 
özel fatura uygulamasını da devreye almak için 
çalışmaları başlattık."

KÖŞGER, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, esnek çalışma 

modelinin ayrıntılarını paylaştı. 
Bu kapsamda kentte sağlık müdürlü-

ğüne bağlı personel, kolluk kuvvetleri, 
AFAD'a bağlı personel, 112 Acil Çağrı mer-
kezi müdürlüğü emrinde görevli personel 
ve mülki idari amirleri hariç olmak üzere, 
Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultu-
sunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebe-
liği bulunan) yasal süt izni kullananlar ve 
Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantaj-
lı gruplar idari izinli sayılacak. 

60 yaş ve üstü personel, il müdürleri ha-
riç olmak üzere idari izinli olacak. Engelli 
çalışanlardan yüzde 40 ve üzeri raporlu 

olan personel ikinci bir emre kadar evden 
çalışacak. Diğer personel, haftalık dönü-
şümlü olarak çalışacak. 

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve 
gelmedikleri süre zarfında ihtiyaç olması 
halinde ilde vali, ilçede kaymakam ta-
rafından mahalle denetim ekiplerinde 
görevlendirilebilecek. 

Esnek çalışma modeline göre hazır-
lanan görevlendirme listeleri, valilik ve 
kaymakamlık oluru alınarak il ve ilçe yazı 
işleri müdürlüklerine gönderilecek.

Esnek çalışmaya tabi personel, görev 
mahallinden amirinden izin almadan 
ayrılamayacak, çağrıldıkları anda göreve 
dönecek. 

Germencik'in Mesudiye Mahal-
lesi'nde yaşayan inşaat işçisi 
Muhammet Duru ve ev kadını 

Yüksel Duru (24) çifti, ikinci çocukları 
Mustafa’nın 6 aylıkken boynunu destek 
olmadan tutamadığını fark etti. Mus-
tafa'nın İzmir Ege Üniversitesi Hasta-
nesi'ne yapılan tahlil ve incelemelerin 
sonucunda, SMA Tip 1 hastası olduğu 
belirlendi. Doktorlar, tedavisine baş-
lanan Mustafa’nın sağlığına tamamen 
kavuşabilmesi için sadece birkaç ülke-
de uygulanan zolgensma gen tedavisi 
alması gerektiği söyledi. Yatağa bağlı, 
karnından mideye uzanan hortumla 
beslenen Mustafa'nın, sağlığına kavuş-
ması için ABD'deki hastanede zolgens-
ma gen tedavisi görmesi gerekiyor. 
Duru ailesi, ihtiyaç duyulan 16 milyon 
86 bin lirayı karşılayacak imkanlarının 

olmadığını söyleyerek, destek istedi.

'NEFES ALMASINI, GELECEĞİNİ DÜ-
ŞÜNMEK İSTİYORUZ'

Oğlunun tedavisi için maddi im-
kanlarının olmadığını söyleyen baba 
Muhammet Duru, ''Oğlum Mustafa, 
SMA Tip 1 hastası. 10 aylıkken başladı, 
şu ana kadar 8 doz ilaç aldı ve gözle 
görülür faydası var. Ama bu bizim 
için yeterli değil. Şu an sadece yar-
dım olmadan başını tutup, desteksiz 
oturabiliyor. Bizde çocuğumuzun yü-
rüyebilmesini, rahat bir şekilde nefes 
almasını, her anne baba gibi gelece-
ğini düşünmek istiyoruz. Askerliği ve 
evliliğini görelim istiyoruz. Ama onlar 
bizim için şu an hayal. Oğlumuzun tam 
olarak sağlığına kavuşabilmesi için 
dünyanın en pahalı tedavilerinden biri 

olan zolgensma gen tedavisi olması 
gerekiyor. Zolgensma gen tedavisi tek 
seferde verilebiliyor ve ABD'deki fiyatı 
16 milyon 86 bin lira. Ülkemizde bu te-
davi olmadığından, yardım toplayabil-
mek için kampanya da başlatamıyoruz. 
Biz de diğer SMA hastalarının aileleri 
gibi yurt dışından kampanya başlat-
maya çalışacağız. Oğlum Mustafa'yı bu 
süreçte sürekli fizik tedaviye götürüyo-
ruz. Bunun için engelli bebek arabası 
gerekiyor. Onu dışarıda gezdirebilmek 
için de bu arabaya ihtiyacımız var ama 
alacak gücümüz yok. Bu konuda da 
yetkililerden ve hayırseverlerden de 
yardım bekliyoruz" dedi.

Yüksel Duru ise, "Evladım da diğer 
akranları gibi yürüsün, dışarıda gezip 
oynasın istiyorum. Kardeşi yemek 
yerken o ağlıyor" diye konuştu.

>> MUSTAFA’NIN GEN TEDAVİSİ İÇİN 

16 milyon liraya 
ihtiyaç var Spinal Musküler Atrofi (SMA) 

Tip 1 hastası Mustafa Duru’nun 
(2), tamamen iyileşmek için yurt 
dışında tedavi görmesi gerekiyor. 
Baba Muhammet Duru, tedavi 
için 16 milyon liraya ihtiyaçları 
olduğunu söyleyerek, ‘’Zolgens-
ma gen tedavisi tek seferde ve-
rilebiliyor ve ABD’deki fiyatı 16 
milyon 86 bin lira. Yetkililerden ve 
hayırseverlerden de yardım bekli-
yoruz” dedi.

>> İZMİR’DE 14 EYLÜL’DEN İTİBAREN ESNEK ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİLECEK

Engelliler de evden çalışacak
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte esnek çalışma modeline geçileceğini bildirdi. 

>> KÜTAHYA'NIN SEVİLEN YÜZÜ 

"Mıstık"ın vefatı üzdü
KÜTAHYA'DA doğuştan 
engelli olan ve "Mıstık" 

lakabıyla bilinen Mustafa 
Sarı'nın vefatı kentte üzün-
tüyle karşılandı.

Yenidoğan 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
67 yaşındaki 
Mustafa Sarı, 
geçirdiği ani 
rahatsızlık 
nedeniyle 
kaldırıldığı 
Kütahya Sağ-
lık Bilimleri 
Üniversitesi 
Evliya Çelebi 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde hayatını kaybetti.

Kütahya kent protokolü, 
ilde daha önce görev yapan 
mülki amirler başta olmak 
üzere çok sayıda kişi, sosyal 
medya hesaplarından "Mıs-

tık"ın fotoğrafını paylaşa-
rak, başsağlığı mesajları 
yayımladı.

Vali Ali Çelik paylaşı-
mında, "Zaman zaman 

hepimizin 
karşılaştığı, 
yeri geldiğin-
de ekmeğini 
paylaştığı, 
sohbetine 
konuk ettiği 
şehrimizin 
sahiplerinden 
'Mıstık' diye 
bilinen Mus-
tafa Sarı'nın 
vefatını üzün-

tüyle öğrendim. Rabbim, 
mekanını cennet eylesin." 
ifadelerini kullandı.

Sarı'nın cenazesi, merkeze 
bağlı Tepeköy'de kılınan 
cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

ALTERNATİF Bank 
Genel Müdürü Kaan 

Gür, “Alternatif Bank’ı 5 yıl 
içerisinde engelsiz banka-
cılığın örnek kurumu ya-
pacağımıza söz veriyoruz. 
Bugüne kadar yaptığımız 
çalışmalar sadece bir 
başlangıç. Engelliler 
tarafından en çok tercih 
edilen banka olabilmeyi 
arzu ediyoruz.” dedi. 

Gür, Alternatif Bank’ın 
geliştirdiği "Engelsiz 
Bankacılık" uygulamasına 
ilişkin video konferans 
yöntemiyle düzenlenen 
basın toplantısında yaptı-
ğı açıklamada, Alternatif 
Bank’ın son birkaç yıldır 
dönüşüm sürecinde 
olduğunu belirterek, 
yaptıkları çalışmalarla 
bankayı adım adım yeni 
bir kültüre dönüştürdük-
lerini kaydetti. 

Bunu yaparken odak-
larına insanı aldıklarını 
ifade eden Gür, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Hepimiz pandemi gibi 
olağanüstü dönemden 
geçerken sağlığımızı 
korumak adına belli 
konularda kısıtlanıyo-
ruz. Biliyoruz ki salgın 
gibi dönemlerde en çok 
engelliler etkileniyor. Ted-
birler onlar için zorlayıcı 
oluyor. Toplum sağlığını 
koruma odaklı bile olsa 
alınan önlemler zaman 
zaman engelsiz bireylere 
ağır gelebiliyor. Halbuki 

engelliler her dönemde 
çeşitli sıkıntılarla karşı 
karşıya kalabiliyor. Engel-
siz Bankacılık dediğimiz 
zaman tüm hizmetleri-
mizin herkes tarafından 
kolaylıkla kullanılmasını 
anlıyoruz. Türkiye’de mil-
yonlarca engelli birey var. 
Uzmanlar engelli sayımı-
zın 5 milyonun altında 
olmadığını belirtiyor. Bu 
bireyler gerek çalışma 
hayatı gerek günlük yaşa-
mın temel bileşenlerine 
ulaşmakta zorluk çekiyor.”

Gür, kendi ihtiyaçlarını 
karşılayarak hayatın bir 
parçası olmanın engelli 
olsun olmasın her vatan-
daşın hakkı olduğuna 
işaret ederek, aynı hakkın, 
bankacılık hizmetleri 
için de geçerli olduğunu 
vurguladı. 

ENGELLİ BİREYLERE 
YÖNELİK KREDİ PAKETİ 

Gür, Mart 2019-Mart 
2020 dönemini kapsa-
yan önemli bir araştırma 
geliştirdiklerini belirterek, 
sosyal medyada engel-
liler hakkında yapılan 
paylaşımları taradıklarını, 
2 milyon içeriği inceledik-
lerini anlatarak, şunları 
kaydetti:

“Buna göre engelli-
lerin ağırlıkla emeklilik, 
eğitim-sınavlar, istihdam, 
çalışma hayatı, ulaşım ve 
erişilebilirlik gibi konular-
da sorunlar yaşadıklarını 

gördük. Bankacılık hiz-
metleri özelinde yapılan 
paylaşımlara baktığımızda 
ise yüzde 17’sinin fiziksel 
erişimde, yüzde 62’sinin 
de başta kredi olmak 
üzere bankacılık ürün ve 
hizmetlerinden faydalan-
ma noktasında sıkıntılı 
olduğunu tespit ettik. Bu 
veriler ışığında erişile-
bilirlik çalışmalarımızın 
yanında ürün geliştirmeye 
de odaklanarak engelli 
bireylere yönelik 50 bin 
TL’ye kadar yüzde 1,10 
faiz oranı ve 24 aya kadar 
vade imkânı sunan kredi 
paketimizi oluşturduk. Di-
liyoruz ki attığımız adımlar 
sektörümüze, kurumlara, 
belediyelere yansır, çoğalır 
ve ülkemiz engelli yaşamı 
için örnek bir ülke olur.”

Engelli istihdamı 
açısından bakıldığında, 
bankanın yasal düzenle-
melerle belirlenen kotayı 
karşıladığını aktaran Fi-
ruzbay, “Bununla birlikte 
hedefimiz ihtiyaçlar 
ölçüsünde yasal zorunlu-
lukların üzerinde engelli 
istihdamını sağlamak, 
staj süreçlerimize engelli 
öğrencileri dahil etmek. 
Aynı zamanda Müşteri 
İletişim Merkezi’nde 
işaret dili bilen ve tüm 
hizmet kanallarına mer-
kezi şekilde destek vere-
bilecek Erişilebilir İletişim 
Uzmanı istihdam etmek.” 
ifadelerini kullandı. 

Engelsiz bankacılığın 
örnek kurumu olma sözü

KEÇİÖREN Belediyesi, engellilere 
yönelik eğitim faaliyeti sunacak 

olan okulun yapımında sona yaklaştı.
Keçiören Belediyesi'nden yapılan 

açıklamaya göre, kısa süre sonra hiz-
mete açılacak olan okulda, engellilerin 
sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet 
düzenlenecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut 
Altınok, eğitimde engellilere yönelik 
fırsat eşitliğini üst seviyelere çıkarmayı 
hedeflediklerini belirtti.

Altınok, "'Engelli vatandaşlarımızın 
önünde bulunan engelleri kaldırmak 
lazım' diyerek yapımına başladığımız 
engelli okulu projemizi kısa sürede ta-
mamlayacağız. Ovacık'ta inşa ettiğimiz 
engelli okulumuza ailelerimiz engelli 
ebeveynlerini getirerek eğitim hizmeti-
mizden faydalanacaklar. Okulumuzun 
içinde aile eğitim terapi odası, bireysel 
çalışma odası, sosyal faaliyet odası, 
bakım odası, dinlenme odası ve çocuk 

oyun alanları bulunacak." ifadelerini 
kullandı.

"ENGELLİLERİMİZ İÇİN 
EL ELE ÇALIŞTIK" 

Ovacık'ta engelsiz eğitim için kurulan 
okulun, örnek bir proje olduğunu akta-
ran Altınok, şunları kaydetti:

"1994 yılında ilk göreve geldiğimiz-
de engellilerimizi sosyal yaşama dahil 
etmek için çeşitli projeler geliştirerek 
sosyal belediyeciliği yukarı taşıdık. O 
yıllarda engelli ve yaşlı hizmetlerine 
dair bir kurumumuz dahi yoktu, şu 
anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'müz var. Bizler engellileri-
miz için sivil toplum kuruluşlarımızla el 
ele çalıştık ve kurumlarımızın kurulması 
adına nefer olduk. 'Engelsiz şehirler', 
'engelsiz kentler', 'engelsiz yaşam' adı 
altında çıktığımız yolda bugün yasaların 
değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin 
belirlenmesinde gayretlerimizin, emek-
lerimizin büyük katkısı olmuştur."

Keçiören Belediyesi'nden 
engelliler için örnek okul
Kısa süre sonra hizmete açılacak olan okulda, engellilerin 
sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet düzenlenecek.

MANİSA'DA, çocuk yaşta resme 
gönül veren bedensel engelli iş 

insanı Ramazan Göktaş (68), evde geçir-
diği pandemi süresinde, koronavirüse 
karşı ön safta mücadele veren sağlık 
çalışanları için resim yaptı. Türkiye'nin 
tarihi yerlerini resmederek, 40 eser çizen 
Göktaş, bu resimleri sağlık çalışanlarına 
hediye 
edeceğini 
belirtti.

Yunu-
semre 
ilçesindeki 
asansör 
firması 
sahibi evli 
ve 2 çocuk 
babası 
Ramazan 
Göktaş, 25 
yıl önce 
kaza ge-
çirdi. Diz 
kapakları 
üzerine 
asansör rayı düşen Göktaş, dizlerinden 
sakatlandı. Üst üste geçirdiği ameliyat-
lar sonrası iki bacağına da platin takılan 
Göktaş, hemen sonrasında geçirdiği kas 
ve kemik erimeleri sonucu, yatağa ba-
ğımlı hale geldi. Geçen 3 yılın ardından 
tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdü-
ren Göktaş, yaşama azmini kaybetme-
di. İlkokul yaşlarında başladığı resim 

tutkusunu tükenmez kalem çalışmasıyla 
sürdüren Göktaş, resim konusunda ise 
bir eğitim almamasına rağmen yaptığı 
800'ün üzerinde eserlerle dikkati çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÇİZDİ

10 yıldır aralıksız resim yapan Göktaş, 
portre, çiçek figürleri ve Türkiye'nin çe-

şitli tarihi 
yerlerini 
resmetti. 
Koronavi-
rüse karşı 
ön safta 
mücadele 
veren 
sağlık ça-
lışanlarını 
unutma-
yan Gök-
taş, onlar 
için de 
40 resim 
çizdi. Gök-
taş, tarihi 
yerlerin 

yer aldığı bu çalışmalarını sağlık çalışan-
larına hediye edeceğini ifade etti. Sağlık 
durumundan dolayı resim yapmaya 
ağırlık verdiğini dile getiren Göktaş, 
"Pandemi süresince de dışarı çıkmadı-
ğım için 40 resim yaptım. Bu resimleri 
de sağlık çalışanlarına hediye edeceğim. 
Gelirlerini de sağlık çalışanlarına bağış-
layacağım" diye konuştu.

İş insanı pandemi sürecinde 
sağlıkçılar için çizdi
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MANISA'NIN Şehzadeler ilçesinde 
henüz 7 aylıkken geçirdiği havale 

nedeniyle götürüldüğü hastanede Joubert 
Sendromu-Spastik tanısı konulan ve 
doktorların 7 yıl ömür biçtiği Serhat Yıldıra 
azmi ile örnek oldu. Ailesinin gösterdiği ilgi 
ve aldığı eğitim sonrasında ilk defa 6 yaşın-
da emekleyen, 10 yaşında ise konuşmayı 
öğrenen Yıldıra, 13 yaşında ise desteksiz 
yürümeyi başardı.

IKI GÖZÜNE BIRDEN KORNEA NAKLI 
YAPILDI

Polinas ve Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 12'nci 
sınıf öğrencisi olan Yıldıra, öğretmeninin 
desteğiyle 'Bir Okul macerası' isimli ilk 
kitabını kaleme aldı. Ancak talihsizlikler 
Yıldıra'nın peşini bırakmadı.

Yıldıra, 16 yaşına 
geldiğinde bu defa 
kornea şeklinin 
bozulduğu ve öne 
doğru sivrilerek 
koni şeklinde 
çıkıntı yaptığı bir 
göz rahatsızlığı 
olan 'keratokonus' 
hastalığı olduğunu 
öğrendi. Yıldıra'nın 
gözlerinden birinin 
yüzde 4 gördüğü 
belirlenerek, iki 
gözüne birden 3 yıl 
önce kornea nakli 
yapıldı. Bir yandan 
sağlık sorunları ile 
boğuşan Yıldıra, 17 
yaşında ikinci ki-
tabı 'Fakir Çocuk'u 
yazdı. Doktorların 
7 yıl ömür biçtiği, 
yüzde 72 engeline 
rağmen hayallerinin peşinden koşmaya 
devam eden Yıldıra, şu an 20 yaşında ve 
'Sonsuz Aşk' isimli 3'üncü kitabını çıkarma-
nın mutluluğunu yaşıyor.

HAYALLERIMIN PEŞINDEN KOŞUYORUM

Hayallerinin peşinden koşmaya ve kitap 
yazmaya devam edeceğini dile getiren Ser-
hat Yıldıra, "Doğduktan sonra bazı rahatsız-
lıklar geçirdim. Joubert Sendromu-Spastik 
tanısı konuldu. 14 yaşında ilk kitabım olan 
'Bir okul macerası' adlı kitabımı çıkardım. 
Aslında kitap yazma gibi bir fikrim yoktu. 
Derste boş bir şekilde otururken bir şeyler 
yazmaya başladım. Öğretmenim yanıma 
gelip, 'Sen kitap yaz, bastıralım' dedi. Kitap 
yazma sürecim bu şekilde başladı. İlk kita-
bımı 2016 yılında çıkardım. Hemen bir yıl 
sonra da ikinci kitabım olan 'Fakir Çocuk'u 
çıkardım. Ondan sonra ben, hayalleri-
min peşinde koşmalı ve yazmaya devam 
etmeliyim diye düşündüm. 2020 yılında 
ise üçüncü kitabımı çıkardım. Bu nedenle 
oldukça mutluyum. Hayallerimin peşinden 

koşuyorum" diye konuştu.

KENDISI GIBI OLAN BIREYLERE 
ÇAĞRIDA BULUNDU

Son kitabı olan 'Sonsuz Aşk'ta, yaşanan 
hayali bir aşk hikayesini ele aldığını kay-
deden Yıldıra, "Aşık değilim. Kitabımda bir 
aşk hikayesini ele aldım. Adı da öyleydi. Bir 
kanalda aynı isimle bir dizi varmış. Öğret-
menim, 'Aynı olursa mahkemeye verebilir-
ler' dedi. Ben de öğretmenimi kırmamak 
adına kitabıma 'Sonsuz Aşk' adını koydum. 
Benim gibi insanlara çağrıda bulunmak 
istiyorum. Kitap yazmak engelleri aşmaktır. 
Bir şeyler yapın ve hayallerinizin peşinden 
koşun. Bu kitap yazmak olmayabilir, spor 
olabilir, müzik olabilir ama mutlaka ve 
mutlaka benim gibi engelli arkadaşlarım 
hayallerinin peşinden koşmalılar ve asla 

pes etmemeliler. Bakın 
bana, kitap yazıyorum. 
3 kitap yazdım ve daha 
nicelerini yazacağım. 
Belki de büyük bir yazar 
olacağım" diye konuştu. 
Yıldıra, bir yayınevi ta-
rafından ilk etapta 1000 
adet basılan 90 sayfalık 
kitabı 'Sonsuz Aşk'ın 
kitapçılarda 10 liradan 
satışa sunulduğunu da 
belirtip, gelirini yaza-
cağı yeni kitaplar için 
kullanacağını kaydetti.

SERHAT'I TUTUP, 
SEVEMIYORDUM

Evli ve 3 çocuk 
annesi Ayşe Yıldı-
ra, ilk çocuğu olan 
Serhat'ın, tedavisini 
hiç aksatmadığını ve 
yaşadıklarından sonra 

şu anki durumunun kendilerine mutluluk 
verdiğini söyledi. Anne Yıldıra, yaşadıkları-
nı şöyle anlattı:

"Doğum yaptıktan sonra eve geldim. 
Serhat, havale geçirdi. Ondan sonra hasta-
neye götürdük. Doktorlar açlıktan dolayı 
olduğunu söylediler, eve döndük. Eve 
geldiğimizde Serhat'ın ağız ve burnundan 
köpükler geldi, gözleri kaydı. Tekrardan 
hastaneye gittik. 'Eve götürün' dediler. 
3 defa üst üste havale geçirince Serhat, 
bu hale geldi. Emekleme, yürüme tepkisi 
yoktu. 8 aylıkken başladık, şu an halen 
daha fizik tedaviye götürüyorum. Eskiden 
kendisini 3 kişi ancak yıkayabiliyorduk. 
Şu an eskiye göre iyileşti. Arada çok fark 
var. Serhat 13 yaşında yeni yeni yürüme-
ye başladı. Konuşması daha geç oldu. O 
nedenle halen daha güzel konuşamıyor. 
Eskiden oğlum Serhat'ı kollarından tutup, 
kaldıramıyor ve sevemiyordum. Çünkü 
tüm eklem yerleri çıkıyordu. Şu an eskiye 
göre çok çok iyi. Bu nedenle çok mutluyuz. 
Allah'tan daha ne isteyeyim ki."

DATÇA Cumhuriyet Meyda-
nı'nda saat 16.00 sıralarında, 

sosyal mesafe kuralına dikkat ederek 
bir araya gelen bir grup kadın, çiçek-
lerle süsledikleri bisikletlerinin üze-
rinde tur atıp, "Arabadan in, bisiklete 
bin" sloganı attı. Etkinliğe katılan 
kadınlar, daha sonra ilçe merkezin-
deki cadde ve sokaklar dağılarak 

pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet 
Turu'na katılan kadınlar adına konu-
şan Ümit Kırcali (62) bu yıl pandemi 
nedeniyle toplu tur ve toplu eğlence 
yapamadıklarını söyledi. Kırcaali, 
"Amacımız farkındalık yaratmak. 
Kadınlar senede bir gün değil, her 
hafta pazar günleri bisiklete binmek 
istiyor. Pandemi, ulaşımda bisikletin 

ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha ortaya koydu. 'Arabadan in, bi-
siklete bin' bizim mottomuz. Seneye, 
koronavirüssüz  günlerde çok daha 
kapsamlı etkinliklerde buluşmayı 
ümit ediyoruz" dedi.

Etkinliğe yürüme 72 yaşındaki 
Remziye Ülker Efcan'ın engelli yürü-
teci ile katılması dikkat çekti.

ÇOK korkuttuğunu ifade 
eden Döndüren, "Yokuştan 

inerken tekerli sandalyemin freni 
tutmadı. O sırada zihinsel engelli 
oğlum Mustafa da yanımdaydı. 
Ben çok hızlı bir şekilde yokuştan 
inmeye başladım. Karşıma çıkan 
gençlere çok teşekkür ederim. 
Onlar beni tutmasaydı başıma 
bir şey gelebilirdi. Umarım onları 
çok üzmemişimdir. Olay anında 
çok korktum" dedi. 

Emel Bozkurt da, "Tamamen 
tesadüfen karşıma çıktı. Insan-
lık vazifemi yerine getirdim. 
Çevremdeki hiçbir insan, görme-
sine rağmen müdahale etmedi. 
Bu durum bana 'Insanlık ölmüş' 
dedirtti. Amcanın yanında 
zihinsel engelli biri vardı. O da 
tekerlekli sandalyeyi tutamadığı 
için arkasından koşup, tekerlekli 
sandalyeyi tuttum. Durdurma-
ya çalıştım ama yokuş aşağı 
bir yoldaydık, durduramadım. 
Onunla beraber yokuş aşağı 
sürüklendik. O an çok korktum, 
arkasından tutarak koşmaya 
ve bağırmaya başladım. Çığlık 
atarak, yardım istedim. O sırada 
bir dükkandan Berkay arkada-
şımız çıktı. Karşımıza onu Allah 
çıkardı. O önümüze atlayınca 
durabildik. Kendisi de hastaymış 

evine kadar gidip, götürdüm. Bu 
bir insanlık vazifesi. Amca bize 
çok teşekkür etti. 'Siz olmasaydı-
nız bana araba çarpabilirdi' dedi. 
Korkusu yüzünden anlaşılıyor-
du" diye konuştu.

Berkay Atış (22) ise bir dük-
kanda bulunduğu sırada çığlık 
seslerini duyup dışarı çıktığını 
dile getirerek, "Mutlu ve huzur-
luyum. Amcanın başına bir şey 

gelmediği için, kaza ya da bela 
olmadığı için huzurluyum. Bir 
ses duydum, çığlık sesi geli-
yordu. Kavga var diye çıktım. 
Çıktığımda tekerlekli sandalye 
hızla aşağıya geliyordu. Önüne 
atladım. Benim yerimde kim olsa 
yapmak zorunda. Bu bir insanlık 
görevi. Ben böyle hissediyorum. 
Amca pek konuşamadı olayın 
şokundaydı" dedi.

Gültepe Mahallesi'nde 61 
yaşındaki bedensel en-
gelli Abdurrahman Akkuş, 

muhtar Celal Batmaz'dan ailesiyle 
yaşadığı evin çatısının tadilatı için 
yardım istedi.

Batmaz'ın irtibata geçtiği der-
neğin yöneticileri, hayırseverlerin 
desteğiyle onarım için çalışma 
başlattı.

Derneğin Yönetim Kurulu üyesi 
Fuat Yaymacı, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, incelemeler sırasında 
sadece çatının değil evin tamamı-
nın onarılması gerektiğini belirle-
diklerini anlattı.

Gönüllü gençlerle işe koyulduk-
larını bildiren Yaymacı, "Evin başta 
çatısı olmak üzere duvar, kapı, pen-
cere, zemin gibi birçok kısmında 
çalışma başlattık. Yaklaşık 10 kişilik 
ekiple çalışmamızın büyük kısmını 
yaptık. Şu anda zemin beton atma-
sını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bir-
kaç gün içinde çalışmayı tamamla-
yıp Abdurrahman amcamıza evini 
teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

Yaymacı, tadilatı tamamlayabil-
mek için hayırseverlerden destek 
beklediklerini söyledi.

Ev sahibi Akkuş da 2002'de ge-
çirdiği hastalık nedeniyle yaşamını 
tekerlekli sandalyeye bağlı sürdür-
mek zorunda kaldığını belirtti.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışma Vakfının desteğiyle satın 
aldığı evde eşi ve kızıyla yaşadığını 
dile getiren Akkuş, "Bu çalışmayı 
kendi imkanımla yapamazdım. 
Hayırseverler destekte bulundu ve 
gençlerimiz de burada çalışıyor. 
Hepsinden Allah razı olsun." ifade-
lerini kullandı.

>> KÜTAHYA’DA ENGELLI VATANDAŞIN EVINI 

Gönüllü gençler 
onarıyor İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin 

gönüllü gençleri, hayırseverlerin destek-
leriyle, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşın 
evinin tadilatını yapıyor.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na
72’lik Remziye teyze damga vurdu
Muğla’nın Datça ilçesinde, ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, pandemi nedeniyle 
bu yıl bireysel ve küçük gruplar halinde yapıldı.

Tekerlekli sandalyenin kontrolünü 
kaybeden yaşlı adamı kurtardılar
Tekerlekli sandalyesiyle yokuştan indiği sırada kontrolünü kaybeden ve Emel 
Bozkurt ile Berkay Atış tarafından kurtarılan Musa Taşdöndüren teşekkür etti.

>> ‘7 YIL YAŞAR’ DENILEN SERHAT, 

20 yaşında 
3’üncü kitabını yazdı
Yüzde 72 bedensel engeli bulunan ve 3 yıl önce de iki gözüne 
birden kornea nakli yapılan Yıldıra, kendisi gibi engelli bireylere, 
“Mutlaka ve mutlaka benim gibi engelli arkadaşlarım hayallerinin 
peşinden koşmalılar ve asla pes etmemeliler” çağrısında bulundu.

Henüz 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniy-
le götürüldüğü hastanede, vücudunun bir-

çok kısmını etkileyen klinik ve genetik bir 
rahatsızlık olan Joubert Sendromu-Spastik 

tanısı konulan ve doktorların 7 yıl ömür 
biçtiği 20 yaşındaki lise öğrencisi Serhat 

Yıldıra, 3’üncü kitabını yazdı. 
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Manisa'da yaşayan görme 
engelli gencin paraşüt-
le uçuş yapma hayali, 

İzmir Paraşüt Okulu eğitmenleri 
tarafından gerçekleştirildi.

Manisa'da 28 yaşındaki yüzde 
80 görme engelli Bayram Sön-
mez, uçma hayalini İzmir Paraşüt 
Okulu eğitmenleriyle paylaştı.

Görme engelli gencin 
isteğini kırmayan 
eğitmenler, Bayram 
Sönmez'e Mani-
sa'nın Saruhanlı 
ilçesine bağlı 
Çınaroba Mahal-
lesi'ndeki 460 
rakımlı Çınarlı-
tepe'de yamaç 
paraşütüyle uçuş 
deneyimi yaşattı.

Heyecanlı olduğu 

gözlenen Sön-
mez, yaklaşık 

15 dakika gökyü-
zünde uçtu.

Bayram Sönmez, kendisi için 
güzel bir deneyim olduğunu 
belirterek, hayallerinden birini 
daha gerçekleştirdiğini söyledi. 

Daha önce de yüzmeyi öğren-
diğinde benzer bir mutluluğu 
yaşadığını anlatan Sönmez, 
"O zaman kendimi balık gibi 
hissetmiştim. Şimdi de kuş gibi 
hisettim." ifadelerini kullandı. 

Bu deneyimi yaşatan eğit-
menlere teşekkür eden Sönmez, 
"Bugün uçmak nasip oldu. Çok 
güzel bir deneyimdi benim için. 
Hayallerimden bir tanesini ger-
çekleştirdim. Hocam çok profes-
yoneldi ve hiç strese girmedim, 
adeta kuş gibi hissettim." dedi. 

İzmir Paraşüt Okulu pilotların-
dan Cengiz Gültekin de sosyal 
sorumluluk projelerine her za-
man destek verdiklerini belirtti. 
Gültekin, Bayram Sönmez'in 
hayalini gerçekleştirmesinde 
yardımcı oldukları için mutlu 
olduğunu söyledi. 

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 
yaşayan "Polis Onur" lakaplı 
zihinsel engelli genç, emni-
yet ekiplerinin sürpriziyle bir 
günlüğüne temsili polis olma 
heyecanını yaşadı.  

Cumhuriyet Mahallesinde 
yaşayan 26 yaşındaki zihinsel 
engelli Onur Şahan, İncirliova 
Emniyet Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik Büro Amir-
liği ekiplerinin desteğiyle 
hayalini gerçekleştirdi.  

Şahan’ın ailesiyle iletişime 
geçen polis ekipleri, gencin 
evine gitti.

Polisleri karşısında görünce 

çok sevinen Şahan’a polis 
üniforması hediye edildi, fah-
ri polislik kimlik kartı verildi.

Ekiplerce evinden alınan 
Şahan, polis otosuna bindi-
rilerek ilçedeki denetimlere 
katıldı, 155 polis hattına 
gelen ihbarlara baktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürülen Şahan, ilçedeki 
MOBESE kameralarını ince-
ledi, polis telsiziyle bildirilen 
adrese ekip sevk etti.

 AİLESİNİN SEVİNCİ 

Oğlunu polis üniformasıyla 
görünce gözleri dolan Gönül 

Şahan, oğlunun çok mutlu 
olduğunu, kendisine unu-
tulmaz bir an yaşatıldığını 
söyledi.

Evladının polisleri çok sev-
diğini aktaran Şahan "Allah 
her engelli ailesine böyle bir 
an tattırsın. Onur yatağa po-
lis yeleğiyle giriyor. Uyanınca 
giyinip, kuşanıp ‘Mahalleyi 
beklemeye gidiyorum’ diye-
rek evden çıkıyor. Sokakta 
araçlarını yanlış park edenle-
ri de uyarıyor. Bize verdiğiniz 
bu mutluluğu, bu gururu 
hiçbir kelimeyle anlatamam." 
dedi.

Şahan, oğlunun şehit haber-
lerinden etkilendiğini, şehit 
haberi aldığında namaz kılıp 
dua da ettiğini de söyledi. 
Baba Turgut Şahan da evladı-
na yapılan sürprizden dolayı 
çok mutlu olduğunu belirte-
rek polislere teşekkür etti.

İncirliova İlçe Emniyet 
Müdürlüğü amiri Erol Evcil 
de böylesi güzel bir ana 
katkı sağladıkları için sevinçli 
olduklarını vurguladı.

Onur Şahan da polislerle 
birlikte keyifli bir zaman ge-
çirdiği için mutlu olduğunu 
kaydetti.

MUĞLA'NIN Ortaca ilçe-
sinde yürüme engelli 60 

yaşındaki Ali Yukarlı, bir hayalle 
başladığı ayakkabı tamirciliği 
ve sandalet üretimini 47 yıldır 
yapıyor.

Turistik Dalyan Mahallesi'nde 
oturan 60 yaşındaki Yukarlı, 
bebekken geçirdiği ateşli hastalık 
nedeniyle felç 
kaldı. Belden 
aşağısı tutmadı-
ğı için ellerinin 
yardımıyla 
yerde hareket 
eden Yukarlı, 
13 yaşına kadar 
hiç ayakkabı 
giyemedi.

Hep bir ayak-
kabısı olmasını 
isteyen Yukarlı, 
yıllarca bunun 
hayaliyle yaşadı.

"Ben giye-
miyorsam, 
başkalarını 
mutlu ederim." diyerek ayakkabı 
tamircisi olmaya karar veren 
Yukarlı, kısa sürede mesleği 
öğrendi, sandalet de üretmeye 
başladı.

Kendi giyeceği tarzda da san-
dalet yapan Yukarlı, sabahın ilk 
ışıklarında üç tekerlekli motosik-
letiyle iş yerine geliyor. İşini 47 
yıldır severek yapan Yukarlı'nın, 
tamamen el işçiliğiyle ürettiği 
sandaletler büyük ilgi görüyor.

HEP AYAKTA DİK DURMASINI 
BİLDİ 

İlk ayakkabısını kendisine ya-
pan Yukarlı, durumundan dolayı 
kendisi için en uygun mesleğin 
ayakkabı tamirciliği olacağı 

düşüncesiyle hareket ettiğini 
söyledi.

Belirli bir yaşa kadar hiç sahip 
olamadığı ayakkabılara hep im-
renerek baktığını anlatan Yukarlı, 
insanların bir ayakkabıyla bile ne 
kadar mutlu olabileceğini çok iyi 
bildiği için mesleğini en iyi şekilde 
yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Yukarlı, tez-
gahının başına 
oturduğunda 
tüm engelini 
unuttuğunu 
belirterek, şöyle 
konuştu:

"Kendime 
ayakkabı yap-
mak istedim. 
İnsanları mutlu 
etmek için yola 
çıktım. Ayakka-
bı giyemedim 
ama yaptığım 
ayakkabıları 
yüzlerce insana 
giydirdim. İki 

çocuğumu okuttum. Çalışarak 
çok iş başardım. Hep ayakta dim-
dik durmasını bildim. Yabancılara 
yılda bin 200 çift sandalet satı-
yorum. Dalyan'a gelen turistler 
bana uğramadan gitmez. Beni 
tanıyan herkes çalışmamı takdir 
ediyor. Sağlıklı insanlar kapıma 
gelip yardım istiyor. Bazen, dile-
nenlere ayağımı göstererek kızı-
yorum. Bunu kabul edemiyorum. 
Bu zamana kadar, 'Engelliyim.' 
deyip kimseye eğilmedim."

Alın teriyle ekmek parasını 
kazanmanın keyfini hiçbir şeyin 
vermediğini anlatan Yukarlı, 
sağlığı elverdiği müddetçe 
mesleğini yapmayı sürdüreceğini 
kaydetti.

MUĞLA'NIN Bodrum 
ilçesinde polis ekip-

leri, zihinsel engelli 24 
yaşındaki Aypar Öztürk'e 
doğum günü hediyesi 
olarak polis motosikletiy-
le şehir turu yaptırdı.

Bodrum Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, ilçede oturan 
Öztürk ailesinin talebi üze-
rine, hafif zihinsel engelli 
gence doğum günü sürpri-
zi için harekete geçti.

Ailenin isteğini kırma-
yan ekipler, Öztürk ile 
annesi Türk müziği sanat-
çısı Asiye Palu ile Bodrum 
Kaymakamlığı önünde 
bir araya geldi. Burada 
ekiplerle bir süre sohbet 

eden Öztürk ve annesi, 
polis telsizinden merkeze 
hitaben "İyi çalışmalar." 
anonsu yaptı.

Telsizden yanıt alan 
engelli genç, mutluluk 
yaşadı.

Daha sonra ekibin 
motosikletinin arkasına 
binen Öztürk, bir polisin 
de nezaretinde şehir turu 
yaptı. Engelli genç, turda 
keyifli dakikalar geçirdi.

Öztürk, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, hep 
hayali olan polis moto-
sikletine binmekten çok 
mutlu olduğunu belirte-
rek, emniyet yetkililerine 
teşekkür etti.

>> GÖRME ENGELLİ GENCİN YAMAÇ PARAŞÜTÜ HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Bir hayal gerçek oldu
Görme engelli Bayram Sönmez,  “Çok güzel bir deneyimdi. Hayallerimden bir tanesini ger-
çekleştirdim. Hocam çok profesyoneldi ve hiç strese girmedim, adeta kuş gibi hissettim” dedi.

>> ZİHİNSEL ENGELLİ “POLİS ONUR” 

Polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Aydın’da yaşayan 26 yaşındaki zihinsel engelli Onur Şahan, evine gelen emniyet ekiplerinin sürprizi 
sayesinde üniforma giydi, 155 ihbarlarını değerlendirdi, denetimlere katıldı ve “fahri polislik kartı” aldı.

Aypar’a polisten 
doğum günü sürprizi
Trafik ekibinin motosikletine binen 24 
yaşındaki Aypar Öztürk, şehir turu yaptı.

ALİ USTA, HAYALİNİ KURDUĞU AYAKKABILARI 

Başkalarına giydiriyor
Muğla’da yürüme engelli 60 yaşındaki Ali Yukarlı, 
47 yıl önce başladığı ayakkabı tamirciliğini ve 
sandalet üretimini ilk günkü heyecanla yapıyor.


