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Bir Gazete Bir Umut

Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, gazetenin varoluş 
amacını engellilere destek olmak şeklinde özetlerken, engellilere karşı 
hassas duyguların bir takım çevrelerce sömürüldüğü uyarısında bulundu. 
Hayırseverleri de bu konuda özellikle çok dikkatli olmaya çağırdı.

>> İŞTE GAZETENİZ ENGELLİM SESİ İLE YÜZÜ GÜLEN KARDEŞLERİMİZ

“Gazetemizin  teslimat miktarı 
çok yüksek olduğu ve 3’üncü 
yılımızın ilk adımlarını atıyor 

iken çok rahatsız edici bir engel-
leme ile karşılaştık.” diye konuşan 
Engellim Sesi Gazetesi Genel 
Müdürü Didem Şensürek, “10-15 
yıldır biz varız, onlar sahte diyen  
birileriyle karşılaşma talihsizli-
ğini yaşadık. Bir kere gerçekten 
engelliler yararına varolan bir 
kurum olsalardı sandalyesiz ya 
da ihtiyaç sahibi kimse bırak-
mazlardı. Biz yaptığımız teslı-
matlarla görsellerdeki ailelerden 
istediğimiz fotoğraflar ile bir 
kısım engelli sandalyesi ücretsiz 
dağıtımını gözler önüne sermek 
zorunda kaldık.” diye konuştu.

BİZMİŞİZ GİBİ TELEFON EDİ-
YORLAR!

Türk insanının merhamet tim-
sali olduğunu bunu da birilerinin 
engelliler adına suistimal ede-

bileceğinin uyarısında bulunan 
Engellim Sesi Gazetesi Genel 
Müdürü Şensürek, “Gazetemiz ile 
çekilen fotoğrafları yayımlıyoruz. 
Bunu şimdi kalkmışlar kendileri 
de yapmaya baslamışlar. Söz 
aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. 
Gazetemizin adını kullanan çak-
ma merdiven altı gazeteler şimdi 
de gazetemizin yetkilisiymiş 
gibi telefonlar açmaya başladı.” 
şeklinde konuşarak tepkisini dile 
getirdi.

BUNUN ADI 
DOLANDIRICILIKTIR

Bir hayırseverin kendilerini 
arayarak uyardığını sözlerine 
ekleyen Engellim Sesi Gazetesi 
Genel Müdürü Didem Şensü-
rek, “Değerli destekçimiz nir 
beyefendi telefonla aranıyor. 
O sırada kendisi Didem hanım 
orada ise telefona alabilir miyim 
diye soruyor. Konuşmanın üze-

rine Didem hanım yani benim 
adıma telefon birine veriliyor. 
Destekçimiz ve okurumuz olan 
kişi ise daha önceden benimle 
konuşup, beni tanıdığı için ‘Size 
güvenmiyorum. Çünkü gerçek 
Didem hanım da hattta diyor ve 
beni de konuşmayı konferansa 
çevirerek davet etti. Olayın suç 
olduğunu ve kendisini tanıtma-
sını istediğimiz kişi ise telefonu 
yüzümüze kapattı.” diyerek 
Engellim Sesi Gazetesi okurları-
nı uyardı.

UTANMAZLAR, FATURANIZ 
NEREDE?

Yıllardır insanların duygularını 
sömürdükleri yetmiyor bir de  
bizim adımızı kullanarak suç 
işliyorlar diye konuşan Engellim 
Sesi Gazetesi Genel Müdürü 
Didem Şensürek, “Bu hareket 
yakıştı mı size? Biraz utanın 
utanında şu yaptığınızı bir daha 

yapmayın. Her zaman söyledik, 
şeffaf çalışıp işinizi layığıyla  ya-
pıyor olsaydınız geçmişe dönük 
medikal faturanız olurdu.” şek-
linde konuşarak engelli gazetesi 
adı altında faaliyet göstererek 
engellileri maddi anlamda 
sömürmeye kimsenin hakkının 
olmadığını kaydetti.  

OKURLARIMIZ DA UYANIK 
OLMALI

Engellim Sesi Gazetesi okur-
larını da dikkatli olmaya davet 
eden Şensürek sözlerini şöyle 
sonlandırdı:

“Siz siz olun bu tip gelen ara-
malarda lütfen iletişim numa-
ramıza dönüş sağlayın. İletişim 
numaraları dahi aktif cevaplan-
mayan, geçmişe dönük fatura 
talebinde bulunan okurlarımıza 
bunları atamayan bir yer ne 
kadar şeffaf olabilir ki? İnsanları 
aydınlatmaya and içtik.” 
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>> GÖRME ENGELLILERE 

Nutuk ve beyaz baston 
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarla 
bir araya geldi. Engellilerin sorunlarını dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, görme engelli 
vatandaşlara beyaz baston ve Braille alfabeli Nutuk hediye etti. 

Engelsiz bir yaşam için Türkiye’ye örnek 
projelere mimarlık yapan Buca Belediye 
Başkanı Av. Erhan Kılıç,  15 Ekim Beyaz 

Baston Görme Engelliler Günü kapsamında 
Buca’daki engelli vatandaşlarla Şirinyer En-
gelliler Koordinasyon Merkezi’nde bir araya 
geldi. 

Engellilerin sorunlarını dinleyen Kılıç, 
vatandaşlara 100 adet beyaz baston ve Buca 
Belediyesi tarafından görme engelliler için 

Braille alfabesiyle özel olarak hazırlanan Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz 
eseri Nutuk’u hediye etti. 

ARTIK FARKINDALIĞI YARATMAK GEREK

Engelsiz kent yaratma hedefiyle yaptık-
ları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan 
Kılıç, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Göreve 
geldiğimiz günden bugüne çalışmalarımı-
zın odağına engelli vatandaşlarımız başta 

olmak üzere tüm dezavantajlı kesimleri 
koyduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızı bu 
temeller üzerine kurduk.  Bedensel engelli-
lerle ilgili yapmış olduğumuz  “Engelsiz Ta-
mir Atölyesi” projemiz İstanbul, Ankara gibi 
birçok kente örnek oldu.  Engelsiz yaşam 
alanları oluşturmak için elimizden gelen 
tüm çabayı gösteriyoruz.  Sizler için daha iyi 
ve konforlu alanlar yaratmak için çalışıyoruz”  
dedi.

MAVI KAPAK KAMPANYASI

Yeniden 
başladı

KARŞIYAKA Sanat Derneği 
ve Bostanlıspor “Mavi Kapak 

Kampanyası”nı yeniden başlattı. 
Toplumda "mavi kapak" olarak 
bilinen "plastik kapak kampan-
yası"nın ikinci etabında öncelikle 
Bostanlıspor’da spor yapanlara ve 
tesislere gelen sporcu velilerine 
bu alışkanlığı aşılayacaklarını ve 
sonrasında Karşıyakalılar’ın destek 
vermesini isteyeceklerini belirten 
Bostanlıspoor Kulübü ve Karşı-
yaka Sanat Derneği Başkanı Avni 
Erboy,  “Kampanya ilk değil. Biz de 
daha önce başlatmıştık. Başarılı 
da olduğumuzu söyleyebilirim. 
Koronavirüs araya girince spor 
sahalarından uzaklaşan sporcuları-
mız ve sanatla ilgilenen üyelerimiz 
yeniden sağlıklı ortamda yaşam-
larını bıraktıkları yerden ancak 
tedbirlerle devam ediyor. Biz de bu 
nedenle Mavi Kapak Kampanyası-
nı yenileme kararı aldık. Bundan 
böyle Gode Cengiz Spor Tesislerine 
gelen her üyemiz ve sporcumuz 
yanında kapak getirsin” dedi.

Bu kampanyanın öneminin bazı 
kesimlerce yeterince anlaşılamadı-
ğını ifade eden Erboy, çöpe atılma-
yan kapakların nasıl işe yaradığı-
nın kanıtlandığını sözlerine ekledi. 
Erboy şöyle dedi:

"Mavi kapakları çöpe atacağınıza 
bir yerde toplayıp, kampanyaya 
destek verebilirsiniz. Çöpe atılan 
ürünler hem hiçbir işe yaramıyor 
hem de çevre kirliliğine, üstelik de 
doğal kaynakların kaybına neden 
oluyor. Oysa ki toplanıp amacına 
ulaştığı an engelli kardeşlerimizin 
kullanacağı akülü veya manuel 
tekerlekli sandalye, yara minderli 
sandalye gibi insanların özgürce 
hareket edebilmelerini sağlayacak 
araçların alımını sağlıyor. Biz top-
lanan kapakları, bu konuda daha 
geniş kapsamlı kampanya yapan 
belediye veya devlet kurumlarına 
ileteceğiz. Karşıyakalıları kam-
panyaya katılıma bekliyoruz” diye 
çağrı yaptı.  

Avni Erboy, kampanyaya büyük 
destek veren ve bir süredir topladı-
ğı kapakları her geldiğinde getiren 
Karşıyaka’nın “gönül insanı” 10 
parmağında 10 marifet olan özel 
çocuk Moris Karmona’ya da teşek-
kür etti.

İletişim kurmakta zor-
lanan işitme engelli 
bireyler için üretilmeye 
başlanan şeffaf maskele-
re talep yağıyor. Şu ana 
kadar 10 bin şeffaf maske 
adet üreterek dağıtımını 
yapan Büyükşehir, 11 bin 
maske daha üretmeyi 
hedefliyor.

Şeffaf maskeye rekor talep

KORONAVIRÜSLE mücadelede maske 
kullanımının zorunlu hale getirilmesinin 

ardından İzmir 
Büyükşehir Bele-
diyesi’nin engelli 
bireylerin iletişimini 
kolaylaştırmak için 
üretmeye başladığı 
şeffaf maskelere 
yoğun talep geliyor. 
Maske nedeniyle 
karşıdakinin du-
daklarını okumakta 
zorlanan engelli 
bireyler için Büyük-
şehir’e bağlı Meslek 
Fabrikası’nda şu ana 
kadar 10 bin şeffaf 
maske üretilerek 
dağıtıldı.

TÜRKIYE’NIN HER TARAFINDAN TALEP VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hiz-
metleri Şube Müdürü Mahmut Akkın, 
şeffaf maskelerin ilk aşamada işitme engelli 
bireylere ve onlara hizmet üreten personele 
yönelik tasarlandığını söyledi. Türkiye’nin her 
yerinden başta engelli dernekleri, özel eğitim 
okulları, engellilerle çalışan kurumlar ve okul 

öncesi eğitim kurumları olmak üzere pek çok 
kurumun, hem iletişimi kolaylaştıran hem de 

farkındalığı artıran 
bu şeffaf maskeler 
için talepte bulun-
duğunu belirterek, 
“Okullar tamamen 
açıldığında bu 
talep daha da 
artacak. Üretilen 
maskeler, ülkenin 
dört bir yanına 
gönderiliyor” dedi.

Mahmut Ak-
kın 11 bin maske 
daha üretmek için 
hazırlandıkları-
nı ancak bunun 
talebi karşılamaya 

yetmeyeceğini dile getirdi. Diğer belediyelere 
de çağrıda bulunan Akkın, “Eğer her belediye 
şeffaf maske üretirse, daha sağlıklı sonuç alırız” 
diye konuştu.

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 geçebileceği belirtildi.

EGİKAD kitap bağışı yapıyor
Ege Iş Kadınları Derneği (EGIKAD), Konak Belediyesi’nin Türkiye 
Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) ile ortaklaşa başlatmış 
olduğu “Bir Kitap Bir Dünya” projesine bir kitap ile katkı sundu. 

“Muazzez İlmiye Çığ'a Armağan Kitap-Cumhuriyet'e Ada-
nan Bir Ömür” kitabı EGİKAD’ın desteği ile Braille alfabesi ile 
basılarak TÜRGÖK Kütüphanesi’ne bağışlanacak.

GEÇTIĞIMIZ günlerde 
EGIKAD’ın da katı-

lım gösterdiği ve Türkiye 
Görme Özürlüler Kitaplığı 
Derneği’nin (TÜRGÖK) 
Konak Belediyesi işbirliği 
ile başlattığı “Bir Kitap Bir 
Dünya” Projesi kapsamında, 
Braille alfabesi ile basılmış 
30 yeni kitabı Abacıoğlu 
Han’da düzenlenen tanıtım 
toplantısı ile duyurdu. Bu 
kapsamda TÜRGÖK’ü ziya-
ret eden EGIKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Duha Baran, 
“Muazzez Ilmiye Çığ'a Ar-
mağan Kitap-Cumhuriyet'e 
Adanan Bir Ömür” kitabı ile 
bu kampanyaya katkı koy-
mak istediklerini söyledi.

TÜRGÖK’ün görme en-
gelliler için çok önemli bir 
girişim olduğunu söyleyen 
EGIKAD Başkanı Baran, 
“Izmir’de rahmetli Gülte-
kin Yazgan’ın kurduğu ve 
bugün eşi Tülay Yazgan’ın 

başkanlığını yürüttüğü 
TÜRGÖK sayesinde görme 
engelli binlerce vatandaşı-
mız kitaplarla, edebiyatla, 
ders kitapları ile buluşuyor. 
Görme engellilerin okuya-
bildiği Braille alfabesi ile 

basılmış 2 bin kitabı büyüt-
mek sadece TÜRGÖK’ün 
sorumluluğunda değil, 
bizlerin de omuzlarında. 
Bu sebeple bu kampanyaya 
katılım göstermek istedik” 
diye konuştu.

Engelsiz 
yaşama 
en büyük 
adım
“Engelsiz Yaşam Köyü” 2 yaşındaki Ege’nin 
hayatını değiştirdi. Merkezde fizyoterapi 
gören Down Sendromlu minik Ege, önce 
emeklemeyi sonra yürümeyi öğrendi.

EŞREFPAŞA Hastane-
si’nin arka tarafında, 

Alman Kulesi Evleri denilen 
bölgede kurduğu Engelsiz 
Yaşam Köyü, engelleri orta-
dan kaldıracak ilk adımların-
dan birini 2 yaşındaki Ege’yle 
birlikte attı. On sekiz aylıkken 
Engelsiz Yaşam Köyü’ne 
gelen minik Ege, gördüğü 
fizyoterapi sayesinde önce 
emeklemeyi sonra da yürü-
meyi öğrendi.

O ÇOK ÖZEL BIR ÇOCUK

Hayata özel bir çocuk 
olarak gözlerini açan Down 
Sendromlu Ege Şen’in hayatı, 
Konak Belediyesi’nin Engelli 
Bireyleri Koruma ve Eğitim 
Vakfı’yla (EBKOV) birlikte kur-
duğu Engelsiz 
Yaşam Köyü’n-
de değişti. 
Annesinin 
yaklaşık on 
ay önce, on 
sekiz aylıkken 
Engelsiz Ya-
şam Köyü’ne 
getirdiği Ege, 
yürümek bir 
yana emek-
leyemiyor, 
kalçasının 
üzerine 
oturarak ve 
sürünerek 
hareket edi-
yordu. Down 
Sendromlu 
bireylerin kas 
tonuslarının 
yumuşak ve eklemlerinin de 
gevşek olması nedeniyle, 
Ege’nin emeklemesi de yürü-
mesi de gecikmişti.

TEDAVININ IKINCI AYINDA 
EMEKLEDI

Ege, Engelsiz Yaşam Kö-
yü’nde, Uzman Terapist Seda 
Paskal’ın başlattığı fizyoterapi

sayesinde vücudunu nasıl 
kullanması gerektiğini öğren-
di ve tedavinin ikinci ayında 
da emeklemeye başladı. 
Ege’nin fizyoterapisi, pan-
demi döneminde uzaktan 
sürdürüldü. Uzman Terapist 
Paskal, o dönemi şöyle 
anlatıyor:

“Araya pandemi süreci girdi 
ama biz irtibatı koparma-
dık. Annesiyle sürekli irtibat 
halindeydik. Ege’nin evdeki 
hareketlerini videolarla bize 
gönderdi, biz de buradan 
nasıl çalışması gerektiğini 
anlattık, videolar gönderdik. 
Sonra Ege tekrar buraya gel-
meye başladı ve çalışmaları 
düzenli olarak sürdürdük.”

ŞIMDI SIRA ILERI 
DÜZEYDE

Ve Minik Ege, özenle yürü-

tülen fizyoterapi sayesinde, 
kısa bir süre içinde yürümeye 
de başladı. Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur’un 
büyük önem verdiği, göreve 
gelir gelmez kurulması için 
talimat verdiği Engelsiz Ya-
şam Köyü de ilk ve en büyük 
adımlarından birini Ege’yle 
birlikte atmış oldu. Ege’nin 
ailesi de, merkezin çalışanları 
da büyük bir mutluluk yaşadı. 
Ege’nin gelişim sürecindeki 
adımların daha hızlanaca-
ğını söyleyen Paskal, şöyle 
konuşuyor:

“İşe emekleme çalışmala-
rıyla başladık, çünkü takıldığı-
mız yer emeklemeydi. Yakla-
şık iki ay sonra emekledi. Ege 
şimdi de yürümeye başladı. 

Bundan son-
ra ileri düzey 
beceriler 
çalışılacak. 
Merdiven 
çıkma, den-
ge becerileri-
ni geliştirme, 
çeviklik gibi 
ileri düzey 
becerilere 
odaklanaca-
ğız.”

ANNE ŞEN: 
ÇOK 

DUYGU-
LANDIM

Oğlunun 
emekle-
mesini ve 
ardından 

ilk adımlarını attığını gören 
Anne Emel Şen de çok mutlu:

“Her anne için çocuğunun 
ilk adımı attığını görmek çok 
önemlidir ama ben onun 
yürüdüğünü gördüğümde, 
bebeğim Down Sendromlu 
olduğu için, her annenin 
gösterdiğinden daha yoğun 
bir tepki verdim, çok duygu-
landım. Çünkü bu çocukların 
emeklemesi ya da yürümesi 
daha fazla emek gerektiren 
bir süreç. Her emeklediğini, 
yürüdüğünü gördüğümde 
hala çok mutlu oluyorum. Bu 
beni diğer annelerden çok 
daha fazla mutlu ediyor.”

“BIZE ÇOK YARDIMCI 
OLDULAR”

Ankara’da yaşayan ve 
İzmir’e geldikten sonra iyi bir 
eğitim kurumu bulma konu-
sunda sıkıntılar yaşadığını 
belirten Anne Şen, Engelsiz 
Yaşam Köyü yetkilileriyle 
irtibata geçtiğinde kendisine 
çok yardımcı olunduğunu 
da vurguladı. Şen, kurumun 
işleyişi hakkında yeterince 
bilgilendirildiğini ve hizmet 
sürecinden memnun kaldık-
larını sözlerine ekledi.
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>> KARŞIYAKA’DA 2. EL PAZARI AÇILDI 

Engelliler stant açıyor

Karşıyaka Belediyesi Aikido Engel 
Tanımıyor takımı oyuncusu Ozan 
Kaan Çevik, takımına destek olmak 
için stant açtığını söyledi. Çevik, 
“Elde ettiğimiz tüm gelir takımımızın 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanı-
lacak. Dünyadaki ilk engelli aikido 
takımıyız. Japonya’daki paralimpik 
olimpiyatlara katılarak, takımımızı 
dünya çapında da iyi bir şekilde 
temsil etmek istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Ayda iki kere açılacak olan 2. el pazarında her ayın 
ikinci pazarı gençlere, dördüncü pazarı ise ilçede 
ikamet eden tüm vatandaşlara açık olacak. Ücretsiz 
stant tahsisi için de 366 02 69 numaralı telefondan 
Karşıyaka Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’ne ulaşarak 
başvuruda bulunabilecek.

Kent genelinde dayanışma ruhunu güç-
lendirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak 
amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından 
Bostanlı Pazar Yerinde kurulan 2. El Pazarı 
faaliyete başladı. 

Kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi, oyuncak, kadın-erkek 
aksesuarları, antika, orijinal kitap, 
kaset, dergi, vb. ürünler ile elektrikli 

ve elektronik aletlerin satışa sunuldu. İkinci 
el pazarının ilk günü, 18-30 yaş arasındaki 
Karşıyakalı gençlere ayrıldı. 07.00 ile 17.00 
arasında gerçekleştirilen pazarda; de-
zenfektan ve maske kullanımı ile birlikte, 
sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi. 
Ufuk Yunak ve orkestrası, pazar boyun-
ca katılımcılara müzik dinletisi sundu. 
Farklı yerlere yerleştirilen; ‘Geri dönüşüm 
muhteşem olacak’, ‘Evde tutma hayat ver’ 
sloganları da vatandaşın ilgisini çekti. 

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tu-
gay ve eşi Öznur Tugay, pazarda stant açan 
gençleri ziyaret ederek alışveriş yaptı. 

Pazarda stant açan gençlerden 22 yaşın-
daki Yaren Gezer: “Hem kendi harçlığımı 
kazanmak hem de ikinci el ürünlere olan 
düşkünlüğüm sebebiyle stant açıp satış 
yapmaya karar verdim. İkinci el ürünlerin 
alınıp satıldığı bu organizasyonun bir par-
çası olmak istedim. Konsept çok hoşuma 
gitti” diye konuştu. Berfin Akpınar ise, 
“Bana da bu organizasyondan arkadaşım 
bahsetti. İkimiz de ikinci el ürünleri çok 
seviyoruz. Farklı uygulamalarla ve bu tip 
pazarlar aracılığıyla bir çok ürün bulabili-
yoruz. Şu an eskiden olduğu gibi kaliteli 
ürünler üretilmiyor. Biz de bunu fırsata 
çevirmek amacıyla buradayız” dedi. 

KSK’ye destek
KARŞIYAKA Spor Kulübü Futbol altyapısına destek 
olmak amacıyla satın alınan yeşil kırmızılı atkılar, üc-
retsiz olarak vatandaşa dağıtıldı. Karşıyakalı sanatçı 
Anıl Piyancı’nın Karşıyaka Belediyesi’ni ziyareti es-
nasında giydiği tişört, geliri ihtiyaç sahibi vatandaşa 
ulaştırılmak üzere açık artırma ile satışa sunuldu.

Engelli rampasını yok sayanlar yandı
Aliağa Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, ana cadde ve 
sokaklarda vatandaşların 
kullanım alanı olan kal-
dırımların iş yerleri tara-
fından işgal edilmesinin 
önüne geçebilmek için 
denetimlerini sürdürüyor. 
Zabıta ekipleri kaldırım ve 
yol işgaline izin vermezken 
engelli rampaları önlerine 
park eden araç sahiplerine 
de uyarılarda bulundu.

ALIAĞA Belediyesi zabıta ekipleri, 
sokak ve caddelerdeki işgalleri 

önlemek adına çalışma yaptı. Aliağa 
Ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik 
ekipleriyle ortak yürütülen çalışma 
kapsamında, yaya geçişlerine ve nizami 
parklara engel olduğu gibi görüntü kir-
liliğine de yol açan malzemeler Belediye 
araçları vasıtasıyla toplandı.

Aliağa’da cadde ve sokakların daha 
modern bir görünüme kavuşabilmesi 

adına kaldırım işgallerine müsaade 
etmeyeceklerini belirten Aliağa Beledi-
yesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, 
“Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen 
hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda 
bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kaldı-
rımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz 
konusu işgallerin Belediye mevzuatına 
aykırı olduğunu anlatıyoruz. Mevzuata 
aykırı hareket edenler için 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu 38.maddesine isti-

naden idari işlem yapıyoruz. Kaldırım 
ve yol işgalleri Kabahatler Kanunu’nda 
kabahat sayıldığı gibi Aliağa Belediyesi 
Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde de 
yasak olarak belirtilmiştir” dedi.

Zabıta Müdürlüğü olarak denetimleri 
periyodik olarak sürdüreceklerini de 
ifade eden Mustafa Tahir Acar, çalışma-
larda kendilerine destek veren Aliağa 
Ilçe Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür 
etti.

Görme engellilere de bisiklet keyfi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova ve Çiğli’de toplam beş BİSİM istasyonunu daha hizmete aldı. 
Son 18 ayda açılan 15 istasyonla birlikte kent genelindeki BİSİM istasyonlarının sayısı 50’yi buldu.

BISIKLET farkında-
lığını ve kullanımını 

artırmayı hedefleyen İz-
mir Büyükşehir Belediyesi, 
İZULAŞ Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki BİSİM’i 
büyütmeye devam ediyor. 
Son olarak Bornova 
Metro, Fethi Sekin Parkı, 
Cumhuriyet Parkı, Bor-
nova Stadyumu ve Çiğli 
Kasaplar Meydanı’nda beş 
yeni istasyon daha açıldı. 
18 ay önce 35 istasyonu 
bulunan BİSİM, böylece 
kent genelinde toplam 
50 istasyonda, 900 park 
yeri, 650 tek kişilik ve 70 
tandem bisiklet ile hizmet 
verir hale geldi.

ÇOCUK BISIKLETLERI 
DE 

GELIYOR

Geçtiğimiz aylarda, 
özellikle görme engelli-
lerin de bisiklet keyfini 
yaşayabilmesi amacıyla 
tandem bisikletleri dev-
reye alan BİSİM, 2021’e 
de atakla başlamanın 
hazırlığını yapıyor. Yılba-
şında 10 yeni istasyon ve 
50 tandem bisikletin yanı 
sıra ilk kez 120 de ‘çocuk 
bisikleti’ hizmete alınacak.

>> IŞTE TÜRKIYE’NIN ILK VE 

En büyük görme 
engelliler kitaplığı
Konak Belediyesi ile TÜRGÖK işbirliğinde düzenlenen 
‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesine 30 yeni kitap eklendi.

KONAK Belediyesi, 
Türkiye Görme Özürlüler 

Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) ile 
birlikte başlattığı “Bir Kitap Bir 
Dünya” Projesi kapsamında, 
Braille alfabesi ile basılmış 30 
yeni kitabı Abacıoğlu Han’da 
düzenlenen lansman ile du-
yurdu. TÜRGÖK’ün kurucusu 
Gültekin Yazgan’ın “Kör Uçuş” 
adlı kitabından da ihtiyacı olan 
vatandaşlara ulaştırmak üzere 
200 adet satın aldıklarını be-
lirten Konak Belediye Başkanı 
Abdül Batur, TÜRGÖK’e güçle-
rinin yettiği son noktaya kadar 
destek olacaklarını söyledi.

Türkiye Görme Özürlüler 
Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) 
tarafından, İzmir’de 2004 
yılında açılan Türkiye’nin ilk 
ve en büyük görme engelliler 
kitaplığı, Konak Belediyesi’nin 
katkılarıyla büyümeye devam 
ediyor. Konak Belediyesi ile 
TÜRGÖK arasında imzalanan 
protokol ile hayata geçen “Bir 
Kitap Bir Dünya” Projesi kapsa-
mında 30 kitap daha TÜRGÖK 
kitaplığına eklendi. Ayrıca 
Konak Belediyesi TÜRGÖK’ün 
kurucusu Gültekin Yazgan’ın 
yazdığı “Kör Uçuş” adlı kitabının 
200 adet baskısını ihtiyacı olan 
vatandaşlara ulaştırmak üzere 
satın aldı. 

“AMACIMIZ TÜRKIYE’NIN 
ONLARA ULAŞMAK”

Toplantıda ilk olarak söz alan 
TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, 
dernek olarak kitaplığın ka-
pasitesini artırmak, daha fazla 
görmeyene hizmet etmek için 
çalıştıklarını belirterek yalnızca 
roman ve edebi kitaplarla değil, 

öğrencilerin eğitimlerine yöne-
lik kitapları da Braille alfabesi ile 
kitap haline getirmeye çalış-
tıklarını söyledi. Sadece İzmir, 
İstanbul, Ankara değil, amaçla-
rının Türkiye’nin her köşesine 
ulaşabilmek olduğunu dile 
getiren Yazgan,  verdiği destek 
için Konak Belediye Başkanı 
Abdül Batur’a teşekkür etti ve 
“Bir Kitap Bir Dünya projesi 
kapsamında otuz tanınmış 
yazarımızın kitabını kabartma 
olarak bastık. Üyelerimize gön-
derilmek üzere de raflarımızda 
yerini aldı. Desteklerinden 
dolayı Abdül Batur Başkanımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum” diye 
konuştu.

“GÜCÜMÜZÜN YETTIĞI YERE 
KADAR TÜRGÖK’Ü 

DESTEKLEYECEĞIZ”

Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, görme engelli çocuk-
lar, gençler ve tüm bireyler 
için gönüllülük esasına dayalı 
olarak özverili çalışmalar yapan 
TÜRGÖK’ün büyük bir övgüyü 
hak ettiğini söyledi. “Bir Kitap 
Bir Dünya” Projesi kapsamında, 
eserlerinin Braille alfabesi ile 
baskısının yapılmasını kabul 
ederek gönül gözü ile gören 
vatandaşlara destek olan yazar-
lara da teşekkür eden Başkan 
Batur, “Gönüllülük esasını en 
iyi organize den sivil toplum 
örgütlerinin başında gelen 
TÜRGÖK’ün yanında yer almaya 
devam edeceğiz. Bundan sonra 
da birlikte yapılacak her türlü 
projeye açığız. Bizim yapabilece-
ğimiz ne varsa, samimiyetle ve 
gücümüzün yettiği son noktaya 
kadar destek olacağız” dedi.

Özgürlüğüne 
kavuşmayı bekliyor 
İzmir´in Kemalpaşa ilçesi, Armutlu mahallesin-
de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Yılgın'ın, 6 ay 
önce enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede 
sol bacağı kesildi.  Tek başına evde emekleye-
rek yaşayan Yılgın, yaşadığı zorlukları anlattı.

8 ay öncesinde ağrılarının 
başladığını söyleyen Yıl-

gın, 8 ay önce sol bacağındaki 
ağrı nedeniyle Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne baş-
vurdu. Bacağındaki enfeksiyon 
nedeniyle ameliyatla bacağı 
kesilen Yılgın, engelli bir birey 
olarak yaşamını sürdürmeye 
çalışıyor. 

Evinde tek başına yaşayan, 
günlük işlerini çözmekte zorluk 
yaşayan Yılgın, “Emekleyerek 
bir yere gidebiliyorum, işlerimi 
hallediyorum. Tuvalete gider-

ken bile zorlanıyorum. Dışarı 
çıkamıyorum. Aylardır ev hap-
sinde gibiyim. Devletimizinden, 
hayırseverlerden bir akülü 
sandalye istiyorum” dedi. 

YARDIM ELI UZANMASINI 
BEKLIYOR

62 yaşında Armutlu´da 
Yılgın, zor durumda olduğunu, 
devletten ve hayırseverlerden 
uzanacak bir yardım eli bekledi-
ğini belirterek özgürlüğüne ka-
vuşmak için bir akülü sandalye 
istedi.
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>> ENGELLERI AŞARAK 

Yazdığı şiirleriyle 
umut olacak
Antalya'da 3 yaşında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanınca aylarca 
yaşam mücadelesi veren Şevval Akkaş, uzun süre kullanamadığı 
vücudunun sağ tarafını da fizik tedaviyle hareket ettirmeyi başardı.

Antalya'da 13 yaşından bu 
yana yazdığı şiirleri bir 
kitapta toplayan bedensel 

ve zihinsel engelli Şevval Akkaş 
azmiyle herkese umut olmak 
istiyor.

Muratpaşa ilçesinde ailesiyle 
yaşayan 21 yaşındaki Akkaş'ın, 3 
yaşında geçirdiği trafik kazasıyla 
hayatı değişti. Kazada kafatasın-
da hasar oluşan Akkaş, yaklaşık 
3 ay yoğun bakımda tedavi 
gördü. Yüzde 20 zihinsel ve 
yüzde 60 bedensel engelli olarak 
hastaneden çıkan Akkaş, uzun 
bir süre vücudunun sağ tarafını 
kullanamadı.

Fizik tedaviyle vücudunun 
sağ tarafını hareket ettirmeye 
başlayan, sağlık problemlerinin 
bir kısmı ortadan kalkan Akkaş, 
bu süre içerisinde de şiir yazma-
ya başladı.

Kaleme aldığı her dizede haya-
ta bakış açısı değişen ve kendisi-
ni daha iyi hissetmeye başlayan 

Akkaş, yaşadıklarını, duyguları-
nı, hayallerini mısralara döktü.

Akkaş 8 yılda binlerce şiir yaz-
dı. Şiirlerini bir kitapta toplayan 
Akkaş yaşam azmiyle de örnek 
oluyor.

Kitabının basımıyla en büyük 
hayallerinden birini gerçekleş-
tiren Akkaş, kitabından elde 
edeceği gelirle yardıma muhtaç 
çocuklara ve engelli bireylere 
el uzatmak istiyor. Kitabını 
internetten satışa sunan Akkaş 
sağlanacak gelirin tamamını 

bağışlayacağını bildirdi.

BAŞARININ ENGEL TANIMADIĞINI 
GÖSTERMEK ISTIYOR

Hayata karşı umutlu bakışı ve 
neşeli tavırlarıyla dikkati çeken 
Akkaş, tesadüfen şiir yazmaya 
başladığını, içini mısralara dök-
tükçe yaşama sevincinin daha da 
arttığını söyledi.

Kağıda döktüğü şiirlerinde 
kendisini anlattığını aktaran 
Akkaş, dizeleriyle başkalarına 

da umut olmak istediğini dile 
getirdi.

Zor dönemlerden geçtiğini 
dile getiren Akkaş, "Şiir benim 
eksik yanımı tamamlıyor, hayata 
tutunmamı sağlıyor. Insanların 
hayatlarına da bir nebze dokun-
mak istediğim için şiirlerimin 
bende kalmasını istemedim, on-
ları bir kitapta toplayıp, herkese 
ulaşmasını istedim. Bu kitapla 
engelli bireylerin de istedikleri 
takdirde hayallerini gerçek-
leştirebileceklerini göstermek 
istedim." diye konuştu.

Akkaş, kendisine iyi gelen 
şiirlerin, başkalarına da umut 
olacağına inandığını aktardı.

Bu düşüncenin bile kendisini 
mutlu ettiğine değinen Akkaş, 
"Engelli bir birey olduğum için 
başka insanlara umut olmak 
istiyorum. 'Siz de yapabilir-
siniz, siz de başarabilirsiniz.' 
demek istiyorum." ifadesini 
kullandı.

"Kızımızla gurur duyuyoruz"
ANNE Kamile Akkaş da kızının çok büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Kızının güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu, bugüne kadar karşılaştığı 
her engeli aşmayı başardığını anlatan Akkaş, "Kızım örnek bir dav-
ranış sergiliyor. Yıllardır kurduğu hayallerini tek tek gerçekleştiriyor. 
Şair olmak istedi ve oldu. Şiirlerini kitaplaştırmak istedi ve ilk kitabını 
çıkardı. Engelleri aşmayı bildi. Şimdi ise ihtiyaç sahibi, engelli insanlara 
yardım etmek istiyor. Bunu da en güzel şekilde yapacağına inanıyoruz. 
Kızımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Engelli kızın 
hayali gerçekleşti
Karabük'te yaşayan bedensel en-
gelli 31 yaşındaki Nuray Taşyıldız'ın, 
Kapadokya'da sıcak hava balonuyla 
uçma hayali gerçek oldu.

sıcak hava balonuna binme

Anne Nejla Er’in, Ürgüp Kayma-
kamı Mehmet Maraşlı ile irtibata 
geçerek, engelli kızı Nuray Taşyıl-
dız’ın Kapadokya’da sıcak hava 
balon turuna binme yönünde 
hayali olduğunu iletmesinin 
ardından anne ve kızı bölgeye 
davet edildi. 

KAYMAKAM Meh-
met Maraşlı tarafın-

dan konuk edilen anne 
ile kızı, sabah saatlerinde 
Göreme beldesindeki 
uçuş alanına geldi.

Pasha Balloons firması 
tarafından engelliler için 
tasarlanan, içinde koltuk-
ların bulunduğu özel se-
pete bindirilen Taşyıldız'a, 
annesi ve Kaymakam 
Maraşlı da eşlik etti.

Uçuş için hazırlanan 
sıcak hava balonu gün do-
ğumu vaktinde gökyüzü-
ne yükselerek, yaklaşık 45 
dakika boyunca peribaca-
ları üzerinde süzüldü.

Ürgüp Kaymakamı 
Mehmet Maraşlı, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, 
engelli bir gencin hayalini 
gerçeğe dönüştürmenin 
mutluluğunu yaşadığını 
belirtti.

Maraşlı, "Necla Hanım 
2 ay kadar önce bizimle 

temasa geçti. Engelli 
kızının Kapadokya'daki 
balonlarını görünce he-
yecanlandığını ve buraları 
görmeyi arzu ettiğini bize 
bildirdi. Bugün, Kapadok-
ya'nın güzellikleri içinde 
kızımızın hayalini gerçek-
leştirmek için buradayız." 
dedi.

Anne Necla Er ise 
konuşmakta güçlük çeken 
kızının dile getirmediğini 
heyecan ve mutluluğu-
nun kendisi için memnun 
edici olduğunu ifade 
ederek, "Kaymakamı-
mız Mehmet Bey'e çok 
teşekkür ederim. Çocu-
ğum bunu uzun zaman-
dan beri istiyordu. Sağ 
olsunlar, kızımın hayalini 
gerçekleştirdiler. Kızım 
sevincini rahatsızlığından 
dile getiremiyor ama ben 
sizinle paylaşmak istedim. 
Çok mutluyuz, çok sevinç-
liyiz." diye konuştu.

İşte Türkiye'deki ilk engelli kuş gözlem kulesi
Yapımı sırasında Osman 
Gazi Köprüsü’ne kavis 

verdiren ve içeri-
sinde 229 kuş 

türünün 
yaşadığı 

Hersek 
La-
günü, 

Tarım ve 
Orman Bakanlığı-
nın projeleriyle 
yeni bir döne-
me hazırlanıyor.

EN son sayımda 229 farklı kuş 
türüne ev sahipliği yaptığı 

belirlenen Hersek Lagünü, bu yıl da 
misafirlerini güzellikleri içerisinde 
ağırlamaya devam ediyor.

Bazı türlerin sonbahar ve kış ayla-
rını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" 
olarak da adlandırılan 152 hektar bü-
yüklüğündeki lagün, hayata geçirilen 
projelerle daha canlı bir görüntüye 
bürünüyor.

"Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve 
Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" 
ve "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi" 
projelerinin uygulandığı alanın, 
doğaseverlerin daha sık uğrayacağı 
önemli merkezlerden biri olması 
bekleniyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin 
Oral, lagünün, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzasıyla "kesin 

korunacak hassas alan" ilan edildiğini 
hatırlattı.

Böylece lagünün geleceğiyle ilgili 
kafalarda soru işareti kalmadığını 
aktaran Oral, "Burası ülkemiz ve dün-
yamız için önemli bir yer. Bölgemize 
de katkısı çok fazla. Ben buraya 'kuş 
oteli' diyorum. Metrekareye düşen 
kuş sayımızın çok fazla olması ayrı bir 
güzelliğimiz. Ayrıca İstanbul, Kocaeli 
ve Bursa gibi büyükşehirlerimizin tam 
ortasında ve ulaşımı çok kolay bir yer. 
Bir de kuşlarımız bize, biz de onlara 
alıştık." diye konuştu.

“HER GECEN GÜN KUŞ SAYIMIZ 
ARTIYOR”

Oral, avcılığın yasaklandığı tarihten 
itibaren giderek daha fazla kuş sayı-
sına ulaştıklarını dile getirerek şöyle 
devam etti:

“2005’ten bu yana 104 türden 229 
kuş türüne ulaştık. Her gecen gün 
kuş sayımız artıyor. Bundan sonraki 
süreçte yavrulamaların da artaca-
ğını düşünüyorum. Burası doğal 
hayatın korunması, doğal hayatla 
insanların birleşmesi ve bir arada 
yaşaması açısından güzel bir örnek. 
Türkiye’deki ilk engelli kuş gözlem 
kulesi, doğa eğitim merkezi ve tıbbi 
aromatik bitkiler bahçemiz açılıyor. 
Bu bölgeye uygun bir yer olacak 
inşallah. Şu anda 300’e yakın flamin-
go mevcut ve bunun önümüzdeki 
günlerde artmasını bekliyoruz. 
Flamingoların bini bulmasını veya 
üzerine çıkacağını düşünüyoruz. 
Ayrıca bakanlığımızca yaptırılan ve 
Türkiye’nin projesi diyebileceğimiz 
bu iki proje ülkemize önemli katkı 
sunacak.”

>> TÜRK BILIM INSANLARINDAN 

Söylenen anında 
işaret diline 
çeviren yazılım
Eskişehir Osmangazi Üniversitesin-
den iki bilim insanı, işitme engel-
lilerin bilgiye erişimlerini kolaylaş-
tırmak amacıyla web sitesi ve PDF 
ile video içeriklerini işaret diline 
dönüştüren yazılım hazırladı.

ESKIŞEHIR Osmangazi Üniversitesinden 
(ESOGÜ) iki bilim insanı, işitme engellilerin 

bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla web 
sitesi ve PDF ile video içeriklerini işaret diline 
dönüştüren yazılım hazırladı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar 
Bilimleri Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Faruk Aslan ve Dr. Özer Çelik, 2016 yılında TÜBİ-
TAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği progra-
mına yaptıkları başvurunun ardından aldıkları 150 
bin liralık destekle Akıllı Çeviri Sistemleri Bilişim 
Şirketini kurdu.

Melek Yatırımcı Ağı’nda “tohum yatırım” alarak 
işitme engellilerin eğitim öğretim, bankacılık, 
sigortacılık, iletişim, ulaşım ve sağlık gibi temel 
yaşam konularında yaşam kalitelerinin artırılması 
için pratik, girişimci ve yenilikçi hizmetler sunmak 
üzere kolları sıvayan uzmanlar 4 yılın sonunda 3 
yazılım geliştirdi.

Bu yazılımlardan “İşaret Dili Web” ile “PDF Eklen-
tisi”nde web sitesi ve PDF içerikleri işaret diline 
dönüştürülüyor. “Video Çeviri Sistemi”nde de 
görüntülerin içindeki alt yazı eklentilerinin işaret 
diline çevrilmesi sağlanıyor.

ESOGÜ Teknopark’ta faaliyet gösteren şirketin 
kurucu ortağı Özer Çelik, yaptığı açıklamada, Tür-
kiye’de 3,5 milyon, Avrupa’da 40 milyon, dünyada 
ise 360 milyon işitme engellinin bulunduğunu 
söyledi.

Bu bireylere yönelik çift taraflı iletişim sistemini 
kurmayı amaçladıklarını belirten Çelik, “İşitme en-
gelliler günlük yaşamda işaret dili bilmeyenlerle 
iletişim kurmakta zorlanıyor. Bu problemi çözmek 
için 4 yıldır çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

Çelik, iletişim kurmakta sorun yaşayan işitme 
engellilerin yaklaşık yüzde 50’sinin okuduğunu 
anlayamadığını fark ettiklerini anlattı.

Bunun nedenlerine değinen Çelik, “Çünkü Türk 
işaret dili ile Türkçe dil bilgisi birbirinden farklı. 
Türk işaret dilinde kelimelerde ek kavramı yoktur 
ve farklı bir dil bilgisi yapısı vardır. Çok dar kelime 
dağarcığına sahiptir. İşitme engelliler, Türk işaret 
dili dağarcığında olmayan kelimeleri okudukların-
da anlamakta zorluk yaşıyor.” diye konuştu.

GELIŞTIRILEN YAZILIMLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Çelik işitme engelliler ile işaret dili bilmeyen-
leri karşılıklı görüştürecek bir sistem geliştirmek 
istediklerini vurguladı.

Söz konusu iletişimin iki yönlü oluştuğunu dile 
getiren Çelik şöyle devam etti:

“Birincisi bizim söylediklerimizin ya da yaz-
dıklarımızın anlık olarak animasyon veya gerçek 
kişilerle çekilmiş videolar yardımıyla işaret diline 
dönüştürülmesi. İkincisi de işitme engellilerin 
yaptığı işaret dili tekniklerini yapay zekayla algı-
layıp metne ve sese dönüştürmek. Amacımızın 
birinci kısmını tamamladık. Bizim söyledikleri-
miz ya da yazdıklarımız anlık olarak işaret diline 
dönüştürülebiliyor. Web, video ve PDF eklentileri 
geliştirdik. Bununla ilgili üç ulusal, bir de uluslara-
rası patent başvurusu yaptık.”

Özer Çelik, geliştirdikleri “İşaret Dili Web” ya-
zılımında, web sayfasına giren işitme engellinin 
eklentiye dokunmasıyla üç boyutlu avatar ya da 
gerçek çevirmenin site üzerinde belirip cümleleri 
anlık işaret diline dönüştürdüğünü aktardı.
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Her yıl yerli ve yabancı 
binlerce deniz meraklısını 
Bodrum'da bir araya geti-

ren Akdeniz'in en büyük yelken 
festivali American Hospital The 
Bodrum Cup, 32'nci yılını sağlık 
kahramanlarına adadı. Pandemi 
nedeniyle bu yıl yarışlar gerçek-
leştirilmedi ancak 20 Ekim'de 
“American Hospital The Bodrum 
Cup - The Year of Heroes” ismiyle 
düzenlenen etkinlik kapsamında 
sağlık çalışanları için bir anma 
seyri yapıldı.  

Her yıl ekim ayının üçüncü 
haftası düzenlenen ve çeşitli 
etkinliklerle katılımcılara unutul-
maz anlar yaşatan yelken festivali 
American Hospital The Bodrum 
Cup, bu yılı “American Hospital 
The Bodrum Cup - The Year of He-
roes” ismiyle sağlık çalışanlarına 
adadı ve “#sağlıkolsun” dedi.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Pandemi nedeniyle yelken 
yarışlarının düzenlenemediği bu 
yıl, The Bodrum Cup'ta bir ilke 
imza atıldı. 20 Ekim Salı günü saat 
11.00'de Bodrum Kalesi önünde, 
geleneksel kampana töreni ger-
çekleştirildi ve törende, pandemi 
sürecinde en büyük mücadeleyi 
veren sağlık çalışanları alkışlandı. 
Törenin ardından, sağlık çalışanla-
rı için bir anma seyri düzenlendi. 
The Bodrum Cup'ın şampiyonları, 
STS Bodrum okul gemisinde bu 
yılın kahramanları olan sağlık 
çalışanlarıyla buluştu.

RENGARENK BAYRAKLAR 
DALGALANDI

Her sene American Hospital 
The Bodrum Cup'ta yarışan 
yatlarda dalgalanacak yarış bay-
raklarını kendi elleriyle boyayan 
Bodrum’daki özel öğrencileri, bu 
yıl anma seyri için geçtiğimiz 31 
yılın şampiyonlarının bayraklarını 
yine rengarenk boyadılar. Seyre 
katılan özel gençler, dalgalanan 
bayraklarını bir kez daha izlediler.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ 
ONUR KONUKLARIMIZ

Bu yılki anma seyriyle ilgili 
açıklama yapan Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, “The Bod-
rum Cup Organizasyon Komitesi, 
bu yıl festivali yılın kahramanları-
na adayarak, bir kez daha anlamlı 
hale getirmeyi başardı. Bu sene 
yarışmadık ancak 32 yıldır büyük 
bir coşkuyla, sevgiyle ve deniz 
aşkıyla yarışan şampiyonlarımızla 
bir günlük seyre çıktık ve bu seyri 
salgın sürecinin en büyük müca-
delesini veren sağlık kahramanla-
rımıza adadık. Bir günlük festivali, 
bütün bir yılın kahramanlarına 
adamak, çok asil ve çok onurlu 
bir duruşun ifadesi. Bu neden-
le Bodrum Cup organizasyon 
komitesine, deniz sevdalıları ve 
sağlık çalışanları adına yürekten 
teşekkür ediyorum. Tüm sağlık 
çalışanlarımıza da bu zor gün-

lerde sergiledikleri insanüstü 
çabalar için sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Onların hakkını asla 
ödeyemeyiz. Bugün sağlık çalı-
şanlarımız, Akdeniz'in en büyük 
festivalinin onur konukları” dedi.

MESLEKTAŞLARIMIZA 
TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu yıl American Hospital The 
Bodrum Cup'ı dünyayı salgına 
karşı korumak için özveriyle 
çalışan tüm sağlık çalışanlarına 
adadıklarını aktaran Vehbi Koç 
Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO'su Dr. 
Erhan Bulutcu, “Amerikan Has-
tanesi olarak, sporun iyileştirme 
üzerindeki etki ve önemini biliyor, 
ülke sporuna destek vermeyi üze-
rimize görev olarak görüyoruz. 
‘American Hospital The Bodrum 
Cup' ile bu desteği denizlere taşı-
yoruz. İnsanları bir araya getiren, 
omuz omuza mücadele ruhunu 
denizlere taşıyan yarışlardan bu 
yılki salgın nedeniyle uzak kaldık. 
Düzenlenen anma seyrinde 
tüm dünyayı etkisi altına alan 
pandeminin kahramanı sağlık 
çalışanlarını alkışladık. Amerikan 
Hastanesi ekibi olarak, biz de tüm 
meslektaşlarımıza en içten teşek-
kürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

KAHRAMANLARIMIZI 
SAYGIYLA ANIYORUZ

The Bodrum Cup Onursal 
Başkanı Erman Aras ise, “Şüphesiz 
32'nci yılımız tarihte unutulmaz-
lar arasında yerini alacak. İnsanlık 
olarak ne yazık ki oldukça zor 
günlerden geçiyoruz. Bu olağa-
nüstü günlerin en büyük müca-
delesini veren sağlık çalışanları-
mıza ne kadar teşekkür etsek az. 
Buradan bir kez daha bizler için 
hayatını feda eden kahramanla-
rımızı büyük bir minnet, saygı ve 
rahmetle anıyorum. Mücadelesi 

devam eden kahramanlarımıza 
ise sosyal mesafe kuralına özen 
göstererek destek vermeye çalışı-
yoruz. Bu kapsamda bu yıl yelken 
festivalini düzenlememe kararı 
aldık. The Bodrum Cup ailesi 
olarak bugüne kadar yatçılık ve 
denizcilik sektörünü ülkemizin 
hak ettiği seviyeye çıkarmak için 
çalıştık. Geldiğimiz noktada, mil-
yonlarca kişiye ulaşan bir festivale 
dönüştük. Önümüzdeki yıl, aynı 
coşkuyla tekrar bir araya gelece-
ğimizi ümit ediyorum” şeklinde 
konuştu.

BİR YARIŞTAN DAHA FAZLASI

American Hospital The Bodrum 
Cup Organizasyon Komitesi Baş-
kanı Süleyman Uysal, “Her zaman 
dediğimiz gibi; The Bodrum Cup 
bir yelken yarışından çok daha 
fazlası. Burada ezeli rakipler, 
ebedi dostlar buluşur; birlik ve 
dayanışma vardır... Maalesef 2020 
yılı tüm dünya olarak olağanüstü 
günlerden geçtiğimiz bir yıl olu-
yor. Görünmez bir düşmanla olan 
mücadelemiz henüz bitmedi. 
Bu süreçte pek çok şey değişti 
hayatlarımızda. Sosyal mesafeyi 
benimsemek durumunda kaldık. 
Dolayısıyla, her yıl kapsamını 
daha da genişleterek, bir festivale 
dönüştürdüğümüz The Bodrum 
Cup'ı, bu sene katılımcılarımızın 
sağlığını ve gece gündüz bizler 
için çalışan sağlık çalışanlarını 
düşünerek iptal ettik. Ancak 
insanlığı korumak için hayatlarını 
tehlikeye atan o değerli insanlara 
olan minnetimizi bir nebze de 
olsa gösterebilmek için bu yılı 
sağlık kahramanlarına adamak 
istedik. The Bodrum Cup'ın 32'nci 
yılında, tüm şampiyonlarımızla 
birlikte kahramanlarımızı bir 
kez daha alkışladık. Bu güzel 
insanlara mücadeleleri için tekrar 
teşekkür ediyoruz” dedi.

PANDEMİ nedeniyle maske kullanımı-
nın artması sonrasında işitme engelli 

bireyler, dudak okumakta zorlanıp, iletişimde 
güçlük yaşamaya başladı. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi de işitme engellilerin daha rahat 
iletişim kurması ve karşısındakini anlamaları 
için özel şeffaf maskeler 
tasarladı. Büyükşehir 
Belediyesi Maske Üretim 
Merkezi'nde ilk etapta 
bin adet üretilen şeffaf 
maskelere ilgi yoğun 
oldu. Birbirleriyle işaret 
diliyle anlaşabilen işitme 
engelliler özellikle has-
tane, kamu kurumları, 
işyerleri ve marketler 
gibi iş ve sosyal hayat-
larında dudak okuma 
yöntemiyle anlaşabil-
dikleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 
ürettiği şeffaf maskelerin iletişimlerini daha 
da kolaylaştıracağı bildirildi. İşitme engellile-
rin günlük hayatta normal maske ile güçlük 
çektiklerini ifade eden yakınları, proje sonra-

sında oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. 
Yeni maskelerine kavuşan işitme engellilerin 
sevinçleri ise yüzlerine yansıdı. 

'HAYATLARI KOLAYLAŞACAK'

İşitme engelli kızı Aslı'ya maske almak 
için maske üretim 
atölyesine gelen Tuba 
Kızgın, "Şeffaf maske ile 
karşımızdaki engellinin 
dudak okumasını göre-
bildiğimiz için kolaylıkla 
anlaşabiliyoruz" dedi. 
Bodrum İşitme Engel-
liler Derneği Genel 
Sekreteri Gülsem Talay 
ise, "İşitme engelliler 
tercümanı ve öğretme-
niyim. İşitme engelli 
bir ailenin çocuğuyum. 

Annem ve babam işitme engelli olduğu için 
bu sıkıntıyı çok iyi biliyorum. Bu üretilen 
maskenin bize çok faydası olacak. Günlük 
hayatta zorluk çekiliyor. Mimik ve dudak 
okuma onlar için çok önemli. Bunu evin 

içerisinde, dışarıda da yaşıyoruz. Bu maske 
ile hayatları daha da kolaylaşacak pandemi 
döneminde" diye konuştu.

İHTİYACA GÖRE ÜRETİM 
DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün ise, "Engeliler ile ilgili alan hekim 
olarak bizim alanımız içerisinde, gerçekten 
dudak okuma ile ilgili birbirleriyle temas 
kurabilen tabii ki bir de işitme engellilerin 
dilleri vardır. Dudak okuma onlar için önem-
lidir ve bundan yoksun kaldılar. Hatta bazen 
biz bile en yakınımızı maske içerisinden 
sadece göz ile tanıyamadığımız zamanlar 
oluyor. Dolayısıyla 'Acaba onlara ne verebili-
riz kendilerini korumaları maskeyi çıkararak 
dudağı okutmak yerine maske kullanımı 
devam ederken acaba nasıl yardım edebi-
liriz' diye düşündük. Şu ana kadar bin adet 
maske üretimi yapıldı. İhtiyaç durumuna 
göre üretimi yapılacak. Biliyorsunuz bu 
maske kalıcı değil belli oranlarda değişmesi 
de gerekli ihtiyaca göre üretmeye devam 
edeceğiz" diye konuştu.

Her sene American Hospital The Bodrum Cup’ta yarışan yatlarda dalgalanacak ya-
rış bayraklarını kendi elleriyle boyayan Bodrum’daki özel öğrencileri, bu yıl anma 
seyri için geçtiğimiz 31 yılın şampiyonlarının bayraklarını yine rengarenk boyadı-
lar. Seyre katılan özel gençler, dalgalanan bayraklarını bir kez daha izlediler.

Yelkenleri de
engelliler boyadı

BU YIL ‘SAĞLIK 
OLSUN’ DEDİLER

Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce işitme 
engellilere özel şeffaf maske üretildi.

İZMİR Dokuz Eylül Üni-
versitesi Arkeoloji Bölü-

mü mezunu Ozan Kaan Çevik, 
sağ bacağı olmadan dünya-
ya geldi. Hayata sıkı sıkıya 
sarılan Çevik, engelini daha iyi 
yönetebilmesini sağlayan bir 
savunma sporu aikido ile tanış-
tı. Dünyadaki tek engelli aikido 
takımının üyesi olan Çevik, bir 
gün siyah kuşak giyebilmek 
için antrenmanlarına aksatma-
dan devam ediyor. Aikidoya bir 
yıl önce başlayan Çevik, takı-
mını Japonya'da düzenlenecek 
paralimpik olimpiyatlarına gö-
türebilmek 
için elinden 
gelen des-
teği veriyor. 
Çevik, tezgah 
açıp annesi-
nin ördüğü 
'Aikido 
bebekleri’ 10 
lira karşılı-
ğında satışa 
sunuyor.

Engelli aiki-
do takımının 
tekerlekli 
sandalyede yaşamını sürdüren, 
kolu olmayan ya da kendisi 
gibi ampute sporculardan 
oluştuğunu söyleyen Ozan 
Kaan Çevik, "Okulumu bitirdik-
ten sonra belediyenin ilanını 
gördüm, hocamla tanışıp bu 
spora başladım. 1 sene oldu 
başlayalı. Daha rahat hareket 
ediyorum, özgüvenim yeri-
ne geldi. Engelim doğuştan 
olduğu için ben zaten avantaj-

lıyım. Yürürken çok problemim 
yok. Ama aikido ile beraber 
özgüvenim yerine geldi. Çün-
kü kendimi savunabiliyorum. 
Engellilerin her yerde buluna-
bileceğini özellikle savunma 
sporunda başarılı olabileceğini 
göstermek istiyoruz. Tüm en-
gellileri bekleriz" dedi.

'ENGELİMİZİ DAHA İYİ 
YÖNETİYORUZ'

Aikidonun uyumla başladı-
ğını söyleyen Çevik, engelli, 
çocuk, genç, yaşlı, kadın ya 
da erkek herkesin bu sporu 

yapabileceği 
belirtti. 2021 
yılına erte-
lenen Tokyo 
Olimpiyatla-
rı'na katılmak 
istediklerini 
ifade eden 
Çevik, bunun 
için desteğe 
ihtiyaçları 
olduğunu dile 
getirerek şun-
ları anlattı:

"Japonlara, 
dünyada ilk kez engellilerin de 
bu sporu yapabildiğini kanıtla-
mak istiyoruz. Bunun için mad-
di manevi desteğe ihtiyacımız 
var. Japonlara ilk kez Türklerin 
yaptığı engelli aikido sporunu 
göstermek istiyoruz. Oraya git-
mek için destek bulamadık. Bu 
bebekleri annelerimiz örüyor. 
Hayallerimiz için bunu yapı-
yoruz. Takımda siyah kuşaklı 
arkadaşlarımız var. Bu spor 

uyumdur. Kendini tanımak 
ve buna göre savunmaktır. 
Biz engelliler olarak aikidoya 
geldiğimizden beri engelimi-
zi daha iyi yönetebiliyoruz. 
Hayata karşı özgüvenimiz arttı. 
En büyük hedefim bir gün 
siyah kuşak daha sonra da 5. 
dan olmak istiyorum. Bunu ilk 
kez bir engelli olarak başarmak 
istiyorum. Bunlar şu an için bir 
hayal. Ama tüm engelli arka-
daşlarla beraber ilki başarıp 
savunma sporunda gücümüzü 
göstermek istiyoruz."

AİKİDONUN ANA VATANINDA 
GÜÇLERİNİ GÖSTERECEKLER

Türkiye Aikido Organizasyo-
nu 5. Dan 3. Kademe eğitmeni 
Engin Ergin de engelliler için 
Japon Sanatları ve Sporla-
rı Kulübü Derneği'ni 2014 
yılında kurduklarını söyleyerek 
takımda 15 sporcunun bulun-
duğunu ifade etti. Aikidoyu 
dünyada yapan tek engelli 
takım olduklarını ifade eden 
Ergin, takım içinde ortopedik 
ve zihinsel engelli sporcuların 
olduğunu söyleyerek, "Japon-
ya aikidonun ana vatanıdır. 
Sponsorlar desteğiyle orada 15 
dakikalık bir gösteri yapmak 
istiyoruz. Japonya ile Türkiye 
arasındaki dostluk çok eskilere 
dayanıyor. Türkiye'deki bir en-
gelli takımı, Japonlara ait olan 
aikido sanatını yapmış olacak. 
Devlet desteğine de ihtiyacı-
mız var. Böyle bir şey iki ülke 
arasındaki dostluğu güzelleşti-
recek" diye konuştu.

Ampute sporcu, 
destek arıyor
İzmir'de, doğuştan sağ bacağı olmayan Ozan Kaan Çevik (27), aikido 
yaparak hayata karşı özgüvenini artırdı. En büyük hayalinin üyesi ol-
duğu engelli aikido takımı ile birlikte Japonya'da düzenlenecek pa-
ralimpik olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyleyen Çevik, takımına 
maddi destek sağlamak için pazarlarda örgü bebek satıyor.
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Bakım merkezlerinde, bakım 
hizmeti sunulabilmesi için 
gelir ölçütü ve ağır engellilik 
şartı ile hizmet alımıyla ba-
kım hizmeti sunulabilmesi 
için aranan gelir ölçütü şartı 
dikkate alınmaksızın yaşlı-
lara ve engellilere hizmet 
verilecek.

Bakım merkezlerinden şartlarında değişiklik
BAKIM merkezlerinde, bakım 
hizmeti sunulabilmesi için gelir 
ölçütü ve ağır engellilik şartı ile 
hizmet alımıyla bakım hizmeti 
sunulabilmesi için aranan gelir 
ölçütü şartı dikkate alınmaksı-
zın 2021'in Nisan ayına kadar 
yaşlılara ve engellilere hizmet 

verilecek.
Resmi Gazete'de yayımla-

nan Cumhurbaşkanı Kararı ile 
Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 
ilgili hükümleri uyarınca aranan 
şartlarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, yeni tip korona-
virüs salgını kaynaklı zorlayıcı 

sebep gerekçesiyle; bakım 
merkezlerinde bakım hizmeti 
sunulabilmesi için gelir ölçütü 
ve ağır engellilik şartı ile hizmet 
alımıyla bakım hizmeti sunula-
bilmesi için aranan gelir ölçütü 
şartı, 17 Nisan 2021 tarihine 
kadar kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yaşayan, doğuştan bedensel engelli Abdullah Akyıldız, annesinin 
sırtında taşıyarak devam ettiği eğitim hayatında üniversiteyi kazanmayı başardı.

>> ANNESININ SIRTINDA TAŞIYARAK OKUTTUĞU BEDENSEL ENGELLI GENÇ!

O şimdi üniversiteli

Afyonkarahisar'da, 
fedakar annesinin 
yıllarca sırtında okula 

taşıdığı doğuştan bedensel 
engelli Abdullah Akyıldız'ın 
üniversite hayali gerçek 
oldu.

Sandıklı ilçesinde yaşayan 
Akyıldız ailesinin iki çocu-
ğundan biri olan 20 yaşın-
daki Abdullah, doğuştan kas 
hastalığı nedeniyle bedensel 
engelli kaldı.

Babasının yoğun işleri ne-

deniyle daha çok annesinin 
ilgilendiği Abdullah, annesi 
Birdane Akyıldız'ın sırtında 
okula taşıması sayesinde 
ilkokulu başarıyla bitirdi.

Devletin verdiği akülü 
araç sayesinde ortaokul 
ve liseye giderken az da 
olsa rahatlayan genç, hem 
okuldaki hem de apartman-
larındaki katları annesinin 
sırtında inip çıktı.

Hayali olan üniversiteye, 
Akdeniz Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekoku-
lu Bilgisayar Programcılığı 
Bölümünü kazanarak ulaşan 
Abdullah Akyıldız, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri nedeniyle henüz 
okuluna kavuşamadı.

Anadolu imam hatip lise-
sini birincilikle bitirdi

Anne Birdane Akyıldız, 
AA muhabirine, doğuştan 
engelli olan oğlunun okuma 
isteğini kırmamak için feda-
karlık yaptığını, çok emek 
verdiğini söyledi. Maddi 
imkansızlıklar nedeniyle 
tekerlekli sandalye alama-
dıkları için oğlunu sırtında 
okula getirip götürmeye 
başladığını ifade eden 
Akyıldız, “Çok zorluk yaşadık. 
Devletimizden Allah razı ol-
sun bir akülü aracımız oldu. 
Ancak evim üçüncü katta ol-
duğu için okuldan geldikten 
sonra oğlumu yine sırtımda 
taşıyorum.” dedi.

Akyıldız, engelli olduğu 
için “okumaz” denilen oğlu 
için tüm engelleri aştığının 
altını çizerek çocuğunun da 
bu emeklerinin karşılığını 
fazlasıyla verdiğini ifade etti. 
Oğlunun Anadolu imam 
hatip lisesini okul birincisi 
olarak bitirdiğini, onun oku-
ma azmiyle gurur duydu-
ğunu aktaran Akyıldız, şöyle 
konuştu:

“Oğlumu, zorluklarla okut-
tum. Okulda bile sınıfları iki 
ya da üçüncü katta oldu-
ğu için yine hep sırtımda 
çıkardım. Azmi nedeniyle 
çok ödül aldı. Bana bile ödül 
aldırdı. Görmediğim şeyleri 
evladımdan gördüm. Allah 
razı olsun. Ben ağlasam bile 
‘Anne ben böyleyim diye 
üzülme’ diyerek bana çok 
destek oldu.”

Akyıldız, oğlunun çok 
çalışkan olduğunu, onun 
sayesinde bilmediği şeyleri 
dahi öğrendiğini vurgulaya-
rak “Üniversiteyi kazanma-
sından da çok mutluyum. 
Çocuğumla hep gurur duy-
dum. Okumasa bile gurur 
duyardım ama okuduğu için 
daha çok gurur duyuyorum 
çünkü çok emek verdim, 
sırtımda taşıdım ama karşılı-
ğına da verdi.” diye konuştu.

"Annem 
okula getirip 
götürüyordu"
Abdullah Akyıl-
dız da üniver-
siteyi kazanma 
hayaliyle büyü-
düğünü belirtti. 
Çocukluğundan 
beri bilgisayara 
karşı hep ilgisi 
olduğunu ifade 
eden Akyıldız, 
şunları kaydetti:

"Ailem bana 
çok destek oldu. 
Onların sayesin-
de bu yolda yürü-
meye başladım. 
Bilgisayar mü-
hendisliği bölü-
münü istiyordum 
ama bilgisayar 
programcılığını 
kazandım. Iki yıl 
sonra bilgisayar 
programcılığın-
dan dikey geçiş 
yapıp 4 yıllık 
bölümü tamam-
layacağım inşal-
lah. Daha sonra 
da yüksek lisans 
yapmayı hedef-
liyorum. Böyle 
hayallerim var. 
Ilkokulda başarı-
lıydım ama lisede 
daha çok başarılı 
oldum. Okula 
hep annem geti-
rip götürüyordu. 
Annemin deste-
ğiyle bu yerlere 
geldim."

Özel gereksinimli çocukların okul heyecanı
MEB'in yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında Mardin'deki özel gereksinimli 
öğrenciler de aylar sonra Kovid-19 tedbirleri eşliğinde okullarına kavuştu.

MARDIN’DE yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını nede-

niyle bir süredir okullarından uzak 
kalan özel gereksinimli öğrenciler, 
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz 
yüze eğitime geçiş planlamasının 
ikinci aşamasında, hasret kaldıkları 
okullarına kavuştu, yeniden ders 
başı yaptı.

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci 
aşama kapsamında, ilkokul 2, 3, 
4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. 
sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri 
ile özel gereksinimli öğrenciler de 
aylar süren aranın ardından okulla-
rıyla buluştu.

Mardin’de 38 öğretmenin eğitim 
verdiği, özel gereksinimli 112 öğ-
rencisi bulunan Öğretmen Necmi 
Karataş Özel Eğitim Uygulama 
Merkezinde haftanın iki günü yüz 
yüze ders işleniyor.

Sabah servislerle evlerinden 
uzman ekiplerce alınan otistik ve 
zihinsel engelli öğrenciler, okulda 
ateşleri ölçüldükten sonra ders-
liklerde öz bakım becerisi, okuma 
yazma, matematik, hayat bilgisi, 
müzik, resim ve el becerisine yöne-
lik el sanatları dersi görüyor.

Maske kullanımı, sosyal mesafe 
ve hijyene büyük özen gösterilen 
okuldaki idareci, öğretmen ve 

öğrencilerde, tatlı bir heyecan ile 
sevinç hakim.

 “ÖĞRETMENLERINE SARILMA 
ISTEĞI GÖRÜLMEYE DEĞERDI”

Öğretmen Necmi Karataş Özel 
Eğitim Uygulama Merkezi Müdü-
rü Şerif Saruhan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 112 özel ge-
reksinimli öğrenciye, kademelerine 
göre eğitim verdiklerini söyledi.

Daha çok beceriye ve temel bakı-
ma yönelik dersler işlendiğini ifade 
eden Saruhan, okulda haftanın iki 
günü eğitim verildiğini aktardı.

Günde 30’ar dakikadan 6 etkinlik 
yaptıklarını anlatan Saruhan, 
“Özel gereksinimli çocuklarımızın 
bağışıklık sisteminin zayıf olması 
nedeniyle sosyal mesafeye, maske-

ye ve temizliğe çok dikkat diyoruz. 
Okuldaki öğretmen ve hemşireleri-
mizle çocuklarımıza, hiçbir şekilde 
temas olunmayacak şekilde eğitim 
vermeye çalışıyoruz.” dedi.

Çocukların da birbirleri ile tema-
sını önlemeye çalıştıklarını aktaran 
Saruhan, diğer okullara oranla çok 
daha fazla özen göstermek duru-
munda olduklarını kaydetti.

Saruhan, öğrencilerinden yakla-
şık 7 ay uzak kaldıklarını, bu sürecin 
hem öğretmenler hem aileler hem 
de öğrenciler için çok zor geçtiği-
ne değinerek, “Bu süreci inşallah 
temelli atlatacağız. Çocuklarımız 
ilk geldikleri gün gerçekten çok 
sevinçliydi, ailelerimizin de mutlu-
lukları gözlerinden okunuyordu. 
Çocukların öğretmenlerine sarılma 

isteği görülmeye değerdi. Biz de 
onları çok özlemiştik.” diye konuştu.

“O MUTLULUK 
TARIF EDILEMEZ”

Öğretmen Fatma Bekin ise 9 
yıldır özel eğitim öğretmenliği yap-
tığını, öğrencilerinden hiç bu kadar 
uzun ayrı kalmadığını söyledi.

Tekrar öğrencileriyle buluşmanın 
sevincini yaşadığını dile getiren 
Bekin, şöyle konuştu:

“Hem çocuklar hem de biz çok 
mutluyuz. Yüz yüze eğitimde ço-
cuklar okula daha mutlu geliyor. Biz 
de daha mutlu geliyoruz. Çok güzel 
zaman geçiriyoruz. Derslerimiz 
daha aktif. Çocuklar heyecanlı. Bu 
süreç okulumuzun kıymetini, öğ-
rencilerimizin değerini, ailelerimizle 
olan bütünleşmemizi, sabrı, sağlığı, 
temizliği her şeyi öğretti. Çocukla-
rımız da görüyorsunuz çok dikkat 
ediyorlar. Ailelerimiz onlara bu 
bilinci aşılamış. Hem mesafelerine 
hem temizliklerine hem de maske 
kullanımına çok dikkat ediyorlar.”

Bekin, yüz yüze eğitim başladı-
ğında tarif edilemeyecek duygular 
yaşadıklarını anlatarak, “Hem 
çocuklar için hem de bizim için 
tarif edilemez bir duygu.” ifadelerini 
kullandı.

Başka hayatlara dokunmak için mücadele veriyor
Ankara'da henüz 3 yaşındayken cami avlusuna bırakılan ve yetiştirme yurdunda büyüyen 39 yaşındaki Doğan Elden, 
Antalya'da 16 yıldır ihtiyaç sahibi aileler ile engelli çocuklar için organize edilen sosyal projelere öncülük ediyor.

ANKARA'DA  36 yıl önce 
cami avlusuna bırakıldığında 

kendisini bulan bir zabıta memuru 
tarafından Keçiören Çocuk Yuva-
sına götürüldü. Yaşı 18'e ulaşıp 
yurttan ayrılan Doğan Elden, 
sıkıntılı dönemlerinde bir süre 
sokakta yaşadı. Antalya'ya yerleşip 
bir çiftlikte iş bulan Elden, yaşadığı 
zorlu hayatı anlatan 6 kitap yazdı.

Kepez Kaymakamlığında memur 
olan Elden, sıcak bir ailenin özlemi 
içinde büyüdüğü günleri ve son-

rasında yaşadığı yokluğu başkaları 
yaşamasın diye yardım faaliyetleri-
ne ağırlık verdi.

Düzenlediği sosyal projeler ve 
yardım kampanyaları ile ihtiyaç 
sahiplerinin yüzlerini güldüren 
Elden, bu özelliği ile de kentte 
"Yerli Robin Hood" olarak tanın-
dı. İyi bir sosyal medya kullanıcısı 
da olan Elden, mesai saati biter 
bitmez, hayırseverlerin katkıla-
rıyla toplanan akülü araba, gıda, 
giyim ve ev eşyası gibi yardım 

malzemelerini adreslere ulaştı-
rıyor.

Elden, 16 yıldır aralıksız sür-
dürdüğü yardım faaliyetlerinde 
hayırseverlerin destekleriyle Tür-
kiye genelinde 2 bin 450 ailenin 
ve 86 engelli çocuğun yüzünü 
güldürdü.

"YOKLUĞUN VE ACININ NASIL 
BIR ŞEY OLDUĞUNU BILIYORUM"

Doğan Elden, AA muhabirine, 
sosyal medyada yaptığı duyurula-

rın karşılıksız kalmaması sonucun-
da, 16 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere 
ve engelli çocuklara yardımları 
ulaştırdığını söyledi.

Yetiştirme yurdunda büyüdüğü 
için "Benim annem de babam da 
devlet" diyen Elden, "Yokluğun ve 
acının nasıl bir şey olduğunu çok 
iyi bilen bir insanım. O yüzden bu 
işlere beni vesile kılan devletime 
teşekkür ediyorum. Bugün bu 
noktaya kadar geldiğim için çok 
mutluyum." diye konuştu.

Gönül gözüyle konser verecekler
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görme ve fiziksel engelli gençler-
den oluşan halk müziği grubu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verecekleri 
konserle kulakların pasını silmeye hazırlanıyor.

"Türkiye turnesi yapmayı düşünüyoruz"
Müzik eğitmeni ve koro şefi Halil Gümüş, Türk halk mü-
ziği dalında koro oluşturduklarını, ekip olarak güzel bir 
çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Gümüş, "Yolun başındayız. Inşallah güzel projelerimiz 
var. Projelerimizi yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Ilk ola-
rak ilimizde ve ilçelerimizde konserler vereceğiz." dedi.

DIYARBAKIR'DA engel tanı-
mayan gençlerden kurulan 

halk müziği grubu ilk konserle seyir-
ci karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı Engelli Şube 
Müdürlüğü, engelsiz bir hayatın 
önünü açmak için engelli bireylere 
yönelik birçok proje üretiyor.

Mesleki edindirme kurslarının 
yanı sıra hayata renk katan çalışma-
lara da imza atan Müdürlük, görme 
engellilerin karanlık dünyasını 
notalarla aydınlatmak için müzik 

topluluğu oluşturdu. Grup kurulur-
ken müzik alt yapısına sahip fiziksel 
engelli gençlerden de destek alındı.

Ritim, nota ve ses eğitimi verilen 
grup üyeleri yetenekleri doğrultu-
sunda grupta görev aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını sürecinde gerekli tedbirleri 
alarak Sümer Park'taki merkezde 
eğitimlerini sürdüren grup üyeleri, 
ilk konser için gözünü 3 Aralık Dün-
ya Engelliler Günü'ne çevirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Hayrullah Akyıldız, görme, işitme, 

ortopedik ve farklı engeli bulu-
nan bireylere ulaşarak kendilerine 
uygun kurslar açtıklarını ve bu 
kapsamda bünyelerinde 22 kurs 
bulunduğunu aktardı.

Akyıldız görme ve fiziksel engelli 
gençlerden oluşan müzik grubunun 
12 kişiden oluştuğunu, ilk konsere 
çıkmak için gün saydıklarını ifade 
etti. Müzik eğitmeni Halil Gümüş ile 
hayatının dönüm noktası olduğu 
anlatan Tek, “İlk konserimizi 3 Ara-
lık’ta vereceğiz. 12 kişilik ekibimiz 
var. Büyük umudumuz var.” dedi.
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SALIHLI ilçesinde 
yaşayan Erkan ve 

Pınar Şahin çiftinin 3 
yaşındaki kızları Sevgi 
Hira, 'Fraser sendromu' 
hastası olarak dünyaya 
geldi. Görmeyen ve duy-
mayan ve burun delikleri 
olmayan minik Sevgi Hi-
ra'nın karaciğer, kalp ve 
böbreklerinde de sağlık 
sorunu bulunuyor. Ayak 
parmaklarının eksik ol-
ması nedeniyle hareket 
kabiliyetinden yoksun 
olan Sevgi Hira, tüm bu 
olumsuzluklara karşın 
hayata sıkı sıkı tutunu-
yor.

2 HAFTA BOYUNCA 
YOĞUN BAKIMDA 

Kızının her 200 bin 
yenidoğan bebekten 
birinde görülen Fraser 
sendromu hastalığı 
ile dünyaya geldiğini 
belirten Pınar Şahin, 
"Doğumdan sonra 2 
hafta boyunca yoğun 
bakımda kaldı. Doktor-
lar yaşama şansı vermi-
yordu. Bazı rahatsızlıkları 
henüz anne karnında 
iken belli oldu ancak 
göz, kulak, kalp gibi ra-
hatsızlıkları anlaşılmadı. 
Doğumundan sonra 2 
hafta boyunca kucağıma 
alamadım. Yoğun bakım-
da zor bir tedavi süreci 
geçirdi" diye konuştu.

'BIRÇOK RAHATSIZLIĞI 
VAR'

Kızının birden fazla 
rahatsızlığı olduğunu 
belirten Şahin, "Sırtında 
damar tümörü olarak 
bilinen hemanjiom var. 
Beyinde buruna doğru 
bir sarkma ve boşluklar 
mevcut. Kalbinde bir 
delik vardı. Ama deliğin 
büyüme gelişimi şimdilik 
durdu. Bunlarla birlikte 

karaciğerinde hemanji-
om var. Böbreğinin bir 
tanesi de ufak. Şu an 
sadece göz ve kulakla-
rından tedavi olabiliyor. 
Rutin kontrolleri dışında 
herhangi başka bir işlem 
yapılamıyor. Böbreği 
ve karaciğeri ile kalbi 
sürekli kontrol altında 
tutuluyor" dedi.

'TEDAVI SÜRECI ÇOK 
ZOR MASRAFLI'

Şahin "Kızımın tedavisi 
için 2 yıldan beri Dokuz  
Eylül Üniversitesi'ne 
gidiyoruz. Tedavisinin 
büyük bir kısmı burada 
gerçekleşiyor. Bazı rahat-
sızlıkları içinde Ankara 
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastane-
si'ne gidiyoruz. Bütün 
tedavilerimiz profesörler 
nezaretinde gerçekleşi-
yor. Pandemi sürecinden 
dolayı otobüslere veya 
dolmuşlara binemiyo-
ruz. Sürekli olarak taksi 
tutmak zorunda kalıyo-
ruz. Kızım Sevgi Hira, ne 

yazık ki hiçbir şekilde 
katı yiyecek tüketemiyor. 
Sadece özel mama ile 
besleniyor" diye konuş-
tu.

'GÜÇLÜ OLDUM
SABRETMEYI ÖĞRENDIM'

Kızı sayesinde sab-
retmeyi öğrendiğini 
belirten Şahin, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Rabbim bana bu 
meleği verdiği için çok 
şanslıyım. Çünkü onun 
sayesinde güçlü oldum, 
mücadele etmeyi sab-
retmeyi ve şükretmeyi 
öğrendim. İyi ki var. 
Kızım için ne gerekiyorsa 
her şeyi yapacağım. 6 
aylıkken gebeliği sonlan-
dırmak istediler. 'Engelli 
olsa bile asla çocuğumu 
öldürmeyeceğim' dedim 
ve dünyaya getirdim. 
Temasla beni tanıyor. 
Artık ellerime dokunu-
yor. Vücut sıcaklığımdan 
beni anlıyor. Kızımla bu 
şekilde çok iyi anlaşıyo-
ruz. Hisler çok kuvvetli."

EFELER ilçesi Çeştepe Mahal-
lesi'nde annesi ve ağabeyleri 

ile birlikte yaşayan ikiz kardeşler 
Emre ve Barış Gümüş'e 4 yaşına 
geldiklerinde bir tür kas hastalığı 
olan DMD teşhisi konuldu. Ikizler, 
12 yaşına geldiklerinde ise yürüye-
mez ve hareket edemez hale geldi. 
Ilkokuldan sonra eğitimlerine de 
devam edemedi. Ikiz çocukları 7 ya-
şına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü 
kaybeden Fethiye Gümüş (50), ço-
cuklarına hem anne hem de babalık 
yapmaya başladı. Anne Gümüş, 2 
oğlunun eli ayağı oldu.

INGILIZ GURBETÇI YARDIM ELINI 
UZATTI

Yaşamlarını 14 yıldır evde sürdür-
mek zorunda kalan, kitap okuyup, 
televizyon seyredip, türkü söyleyip, 
internette gezinerek vakit geçirme-
ye çalışan iki kardeş, 18 Temmuz 
2019 tarihinde, tek isteklerinin 
yaşıtları gibi dışarı çıkıp, gezip, do-
laşabilmek olduğunu belirtip, ikinci 
kattaki evlerine asansör yapılması 
için hayırseverlerden yardım istedi. 
Gümüş kardeşlerin bu isteği yerel 
ve ulusal basında haber olarak yer 
aldı. Iki kardeşe bekledikleri destek 
Ingiltere'de yaşayan gurbetçi Ceb-
rail Çiçek'ten geldi. Çiçek, iki karde-
şin yaşadığı evin balkonuna ulaşan 
bir asansör, evin oda ve banyosuna 

ise tavan lifti yaptırdı. Çiçek, iki 
kardeşin tekerlekli sandalyeleri ile 
rahatça gezebilmesi için kaldıkları 
odanın taban döşemelerini de ye-
niletti. Evlerine yaptırılan asansör 
sayesinde, balkondan rahatça dışa-
rı çıkabilen iki kardeş, evin içinde 
ise tavan lifti yardımıyla çok fazla 
yardıma ihtiyaç duymadan bazı 
işlerini kendileri gidermeye başladı.

'ANNEM TEK BAŞINA 
ÇOK YORULUYORDU'

Ikizlerden Barış Gümüş hayırse-
ver Çiçek'e teşekkür edip, "Özellikle 
tavan lifti çok iyi oldu. Annem bizi 
yataklarımıza yatırırken ve kaldı-

rırken tek başına çok yoruluyordu. 
Ağabeyim de çalıştığı için gelemi-
yordu. Bu nedenle annem, çoğu 
zaman bizi kaldırabilmek için biri-
lerinden yardım istemek zorunda 
kalıyordu. Tavan lifti yapılmasından 
sonra, mesela banyoya kadar te-
kerlekli sandalyemiz ile gidiyoruz. 
Sonrasında tavan lifti yardımıyla 
ayağa kalkıp, işlerimizi halledebili-
yoruz" dedi.

'BUNU YAPTIĞIMIZ IÇIN MUTLU-
YUZ'

Emre ve Barış Gümüş kardeşlerin 
en büyük destekçilerinden olan Ir-
fan Şimşek de Ingiltere'de yaşayan 

Sabancı Vakfı, Hibe 
Programları kapsamın-
da 14 yılda 173 projeye 

28,5 milyon TL’nin üzerinde 
destek verdi.

Vakıftan yapılan açıklama-
ya göre, Sabancı Vakfı, Hibe 
Programları kapsamında 
destek verdiği sivil toplum 
kuruluşlarını bu yıl online 
olarak gerçekleştirdiği “Ekim 
Zamanı” toplantısında bir 
araya getirdi.

Sabancı Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı Güler Sabancı’nın 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
online buluşmada, 2019-2020 
yıllarında Sabancı Vakfı’ndan 
hibe desteği alan sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) proje 
hikayeleri paylaşıldı.

Türkiye’de sivil toplum ku-
ruluşlarına 14 yıldır kesintisiz 
hibe desteği veren tek vakıf 
olan Sabancı Vakfı, bugü-
ne kadar 173 projeye, 28,5 
milyon TL’nin üzerinde hibe 
verdi. Vakıf, kadın, genç ve 
engelli bireylerin karşı karşıya 
kaldıkları toplumsal sorun-
ların çözümü için projeler 
hayata geçiren STK’lara hibe 
desteğinin yanı sıra bilgi ve 
tecrübe desteği de sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Sabancı Vakfı Müte-
velli Heyeti Başkanı Güler Sa-
bancı, toplumsal gelişme için 

sivil toplum kuruluşlarının 
en etkili aktörler olduğunu 
belirterek, şunları kaydetti:

 “ÖNEMLI OLAN BIRLIKTE 
HAREKET EDEBILMEK”

“Salgın süresince top-
lumsal sorunlarla mücadele 
eden sivil toplum kuruluş-
ları pandeminin getirdiği 
ek zorluklarla karşı karşıya 
kaldılar. Bu dönemde pek 
çok kurumun faaliyetlerine 
devam edemediğini, hatta 
kapanma noktasına geldi-
ğini üzülerek görüyoruz. 
Böyle zorlu dönemlerde 
sivil toplumu desteklemek 
daha büyük önem kazanıyor. 
Sabancı Vakfı olarak birlikte 
çalıştığımız sivil toplum ku-
ruluşlarının değişen ihtiyaç-
larını dinlemeye ve çözüm 
üretmeye gayret ediyoruz.

Gerek Avrupa Vakıflar 
Merkezi gerekse Amerika’da 
bulunan Vakıflar Birliği’nin 

sivil topluma destek amaçlı 
başlattığı taahhütlerini Tür-
kiye’den imzalayan ilk vakıf 
olduk. Hemen ardından da 
Sabancı Vakfı olarak biz de 
kendi taahhüdümüzü yayın-
ladık. Bu taahhütle destek 
sağladığımız tüm kurumlara 
çalışmalarını kesintisiz sür-
dürebilmeleri için her türlü 
esnekliği sağladık. Bu süreçte 
bir kez daha gördük ki önem-
li olan böyle zamanlarda yan 
yana durabilmek, birlikte 
hareket edebilmek.”

Sabancı Vakfı Hibe Prog-
ramları ile toplumsal gelişim 
için kalıcı etki yarattıklarını 
aktaran Sabancı, “Dünyayı 
etkisi altına alan her fela-
kette olduğu gibi, salgının 
da toplumsal sorunları ve 
eşitsizlikleri derinleştirdiğini 
endişeyle gözlemliyoruz. 
Bildiğiniz gibi, kadın, genç ve 
engelli bireyleri odağımıza 
alarak onların haklardan eşit 

yararlandığı bir toplum için 
çalışıyoruz. Bu sürecin özel-
likle onlar üzerinde olumsuz 
etkileri olduğunu görüyoruz. 
Maalesef uzun yıllardır elde 
edilen kazanımları kaybet-
me riskiyle karşı karşıyayız." 
ifadelerini kullandı. 

Sabancı, pandemi sürecin-
de özellikle kadın hakları ko-
nusunda, bu alanda çalışan 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
kendisinin de dahil olmaktan 
çok memnun olduğu bir top-
lantı yaptıklarını anlatarak, 
"İhtiyaçları ve çözüm önerile-
rini tartıştık. Yalnızca tartış-
makla kalmadık, ihtiyaçlara 
yönelik önemli aksiyonları 
hayata geçirmeye başladık.

Bu toplantının takibini de 
yapmaya devam edeceğiz. 
Belki birkaç toplantı daha 
yapacağız. Bu çalışma şekliyle 
Sabancı Vakfı Hibe Programı 
yalnızca hibe alan kuruma des-
tek olmakla kalmıyor, toplum-
sal gelişimi hızlandıracak güçte 
bir etki yaratıyor. Sabancı Vakfı 
olarak hibe verdiğimiz sivil 
toplum projelerinde ekiplerle 
birlikte sürece dahil olup bir 
yol arkadaşlığı yapıyoruz. Vak-
fımızdan bir kez hibe desteği 
alan kurum bizim toplumsal 
gelişme yolunda çalışan gönül 
ortağımız oluyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

>> HIBE PROGRAMLARI’NIN SUNDUĞU DESTEK 28,5 MILYON TL’YI AŞTI

İyi ki varsın Sabancı
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı,  “Salgın süresince toplumsal sorunlarla 
mücadele eden sivil toplum kuruluşları pandeminin getirdiği ek zorluklarla karşı karşıya kal-
dılar. Böyle zorlu dönemlerde sivil toplumu desteklemek daha büyük önem kazanıyor” dedi.

Hayırsever gurbetçiden engelli ikizlere 
asansör ve tavan lifti desteği
Yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş'e Ingiltere'de 
yaşayan gurbetçi Cebrail Çiçek, yardım eli uzattı. Çiçek, iki kardeşin evinin balkonuna asan-
sör, oda ve banyolarına ise rahatça hareket edebilecekleri tavan lifti yaptırdı. Iki kardeş ar-
tık rahatça dışarı çıkabilirken, evin içinde yardım görmeden bazı ihtiyaçlarını giderebilecek.

arkadaşları Cebrail Çiçek'in 
internette tesadüfen izle-
diği bir videoda durumdan 
haberdar olduğunu belirtip, 
"Sonrasında bana ulaştı. 
Anneyle gelip, görüşmemiz-
den sonra sadece asansörün 
yeterli olmadığını gördük. 
Bunun üzerine yaptığımız 
araştırmada tavan lifti yapıl-
ması gerektiği görüşünde 
birleştik. Asansörle birlikte 
tavan lifti de yapıldı. Ikizler, 
şimdi eskiye göre daha fazla 
ve rahat bir şekilde dışarıya 
çıkabiliyorlar. Yıllarca dışarı-
ya hasret kalmışlardı. Bunu 
yaptığımız için mutluyuz 
ve gururluyuz. Kendilerini 
zaten çok sevdik. Kampan-
yayı Cebrail Çiçek başlattı. 
Günay Iman ile Ahmet Küçük 
arkadaşımız da dahil oldu. 
Herkes bir ucundan tutup, 
çalıştı ve ortaya böyle bir şey 
çıktı" dedi.

>> FRASER SENDROMLU SEVGI HIRA, 

Anne sevgisiyle 
yaşama tutunuyor
Manisa’nın Salihli ilçesinde doğuştan Fraser sendromu 
nedeniyle gözleri görmeyen, kulakları duymayan, burun 
delikleri ve ayak parmaklarından bazıları olmayan, bu-
nun yanında bazı iç organlarında da sorunlar bulunan 3 
yaşındaki Sevgi Hira Şahin, yaşama azmi ve anne sevgi-
siyle hayata tutunmaya çalışıyor.

SANDIKLI Belediye Başkanı 
Mustafa Çöl, ilçedeki Engelli 

Bakım Merkezini ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı.

Çöl, ziyaretle ilgili yaptığı 
konuşmada, "Engelli Bakım 
Merkezinin çalışmalarını yakından 

takip ediyorum. Personelin pandemi 
sürecinde de özverili çalışmalar 
yaptı. Bizde, engelli hastalarımızın 
bu süreci en az hasarla atlatmaları 
için bütün sağlık tedbirlerini 
harfiyen yerine getirdik." ifadesini 
kullandı.

Başkan Çöl'den Engelli 
Bakım Merkezine ziyaret
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Efeler'in İstiklal Mahallesi'nde yaşayan 
Süleyman ve Keziban Yıldırım (66) çifti-
nin 3 çocuğundan en küçüğü Ramazan 

Yıldırım, işitme ve zihinsel engelli olarak 
dünyaya geldi. 4 yaşında yürümeye başlayan, 
ancak tek başına kendi ihtiyaçlarını karşıla-
yamayan Yıldırım'a ailesi 29 yıldır, bir bebek 
gibi özenle bakıyor, altına bezini bağlayıp, 
yemeğini yediriyor. 

'EN ÇOK GEZMEYİ SEVİYOR'

Engelli oğlu Ramazan'ın üzerine titre-
yen baba Süleyman Yıldırım, "Yıllarca, 

inşaatlarda ustalık yaptıktan sonra emek-
li oldum. Ramazan, doğuştan zihinsel 
engelli olarak dünyaya geldi. Tedavisi için 
uğraştık ama çaresi olmadı. Bir bebek 
gibi bakıyoruz. En çok gezmeyi seviyor. 
Eğer yürüyüş yapmazsa sinirleniyor, canı 
çok sıkılıyor. Birlikte her gün 2 kilometre 
yürüyoruz. Kendi evladımız, ömür boyu 
bakacağız. 4 yıl yürüyemedi, yatalak 
oldu, sonra hep yürümeye başladı. 25 
yıldan beri de hep yürürüz. Her ihtiyacını 
biz görüyoruz.  Devlet bize evde bakım 
ücreti veriyor. Kendi maaşımla da takviye 

ediyor, oğlumun ihtiyaçlarını karşılıyo-
rum" dedi.

'ÖMRÜMÜZ YETTİĞİNCE BAKACAĞIZ'

Ömürlerinin yettiğince oğullarına bakacak-
larını belirten anne Keziban Yıldırım da, "Ra-
mazan ile çocuk gibi uğraşıyoruz. Daha 
önceki yıllarda huzurevine yatırmak istediler, 
kabul etmedik. Kendimiz, elimizden geldiği 
kadar bakarız diye düşündük. Sinirlendiği 
zaman tülbendimi atıp, saçımı çeker. Yapacak 
bir şey yok, bu şekilde ona bakacağız" diye 
konuştu.

AYDIN’ın Efeler 
ilçesinde 
Süleyman 
Yıldırım (66), 
doğuştan 
zihinsel engelli 
oğlu Ramazan 
Yıldırım’ı (29) 
mutlu etmek 
için 25 yıldır her 
akşam elinden 
tutup, birlikte 
2 kilometre 
yürüyor.
>> ENGELLİ OĞLUNU MUTLU ETMEK İÇİN 

25 yıldır her akşam 
birlikte yürüyorlar!
Süleyman Yıldırım, yürümeyi seven oğlunu mutlu etmek için 25 yıldır her ak-
şam elinden tutup, 2 kilometre birlikte yürüyor. Pazarcılık yapan Serdar Yıldırım 
da işinden fırsat buldukça kardeşi Ramazan Yıldırım’ın yanına gelerek, onunla 
ilgileniyor ve haftanın bir günü onunla yürüyerek vakit geçiriyor.

İhtiyaç sahibi engelliye akülü sandalye desteği
KÜTAHYA'DA hayır-
severlerin destekle-

riyle satın alınan 2 akülü 
sandalye ihtiyaç sahibi 
engellilere teslim edildi.

İHH Kütahya İnsani 
Yardım Derneği Genç İHH 
birimince temin edilen 
akülü sandalyeler, ihtiyaç 
sahibi bedensel engelli 
Abdurrahman Akkuş ve 
Tolga Alyörük’e verildi.

Genç İHH birim başkanı 
Fuat Yaymacı, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, 
desteklerinden dolayı 

hayırseverlere teşekkür 
etti.

Genç İHH olarak ihtiyaç 
sahiplerine ev ziyaretle-
rinde bulunduklarını ve 
onlara hayırseverlerin 
destekleriyle yardımcı ol-
maya çalıştıklarını anlatan 
Yaymacı, şunları kaydetti:

"Genç İHH birimi olarak 
gönüllülerimizle birlikte 
birçok faaliyet gerçekleşti-
riyoruz. Bu çalışmalarımız-
dan birisi de daha önce 
tespitini yaptığımız ihtiyaç 
sahiplerini evlerinde 

ziyaret etmek. Gittiğimiz 
evlerde, ev halkına bizden 
bir isteklerinin olup olma-
dığını soruyoruz. Bedensel 
engelli Abdurrahman am-
camız ile Tolga kardeşimiz 
bizden akülü sandalye 
talebinde bulundu. Biz de 
hayırseverlerimizin des-
teğiyle 12 bin liraya almış 
olduğumuz sandalyeleri 
kendilerine teslim ettik."

Sandalyelerini teslim 
alan engelliler ve yakın-
ları ise memnuniyetlerini 
ifade etti.

>> ENGEL-SİZ ATÖLYEDE 

Hem sosyalleşiyor 
hem gelir kazanlıyor
Engelsiz Yaşam Derneğince oluşturulan "En-
gel-Siz" atölyedeki kurslarda seramik, oyuncak be-
bek, sabun ve tablo gibi el emeği ürünler yapılıyor.

TEKİRDAĞ'DA, Engelsiz 
Yaşam Derneğince oluştu-

rulan "Engel-Siz" atölyeye gelen 
bedensel engelliler ile down 
sendromlu ve mental grubun-
dakiler, hem sosyalleşiyor hem 
de ürettikleriyle ev ekonomi-
lerine katkı 
sağlıyor.

Ertuğrul 
Mahallesi'n-
de açılan 
atölyeye 
gelenler, 
koronavirüs 
(Kovid-19) 
tedbirleri-
ne uyarak 
katıldıkları 
kurslarda 
seramik, oyuncak bebek, sabun 
ve tablo gibi el emeği ürünler 
yapıyor.

Bu ürünlerin satışından elde 
edilen gelir, kursiyerlerin ihtiya-
cı için kullanılıyor.

Engelsiz Yaşam Derneği 
Başkanı Şerife Türüdü, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
derneğin 427 üyesi olduğunu 
söyledi.

Engellilerin evlere kapanma-
ması ve hayatın içinde olması 

amacıyla 
çalışmalar 
yaptıklarını 
anlatan 
Türüdü, 
“Atölyemizi 
kendi im-
kanlarımızla 
açtık. Bura-
daki ürün 
için alınan 
malzemeler 
derneğimiz 

tarafından karşılanıyor. Engel-
liler arasında kabullenilmiş 
bir çaresizlik var. Bu yanlış bir 
düşünce. Engellilerin de haya-
tın içinde olması ve üretmesi 
gerekiyor.” dedi.

>> AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 

Gözü dünya 
şampiyonluğunda
İstanbul'da 3 yıl önce düzenlenen Avrupa 
Şampiyonası'nda kupayı kazanma başa-
rısı gösteren Ampute Milli Futbol Takımı, 
2022'de de dünya şampiyonu olarak Türki-
ye'ye bir gurur daha yaşatmayı hedefliyor.

TÜRKİYE Kupası 
müsabakaları için Bit-

lis'in Ahlat ilçesine gelen 
Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu Ampute 
Futbol Teknik Kurul Başka-
nı Ahmet Yılmaz, yaptığı 
açıklamada, ampute futbo-
lun ülkede gittikçe gelişen 
bir spor olduğunu söyledi.

Ülkedeki 34 ampute 
futbol takımından 13'ünün 
Süper Lig, 10'unun 1. Lig, 
11'inin ise 2. Lig'de bulun-
duğunu anlatan Yılmaz, 
şöyle konuştu:

"Üç ligimiz var. 3-5 
takımdan 34 takıma kadar 
yükselen ampute futbol 
takımlarıyla dünyada birinci 
sıradayız. Bunu da dünyaya 
gösterdik. 2017'deki Avrupa 
Şampiyonası'nda Vodafone 
Park'ta dolu tribünler önün-
de oynadığımızda halkımız 
bize çok büyük destek verdi. 

Bu engelli kardeşlerimizin 
sporla buluşup çoğalmasını 
sağladı. 2018'de Meksi-
ka'daki Dünya Kupası'nda 
da ikinci olduk."

Türkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonu Baş-
kanı Arif Ümit Öztürk'ün, 
Dünya Ampute Futbol 
Federasyonu Başkanlığına 
aday olduğunu belirten Yıl-
maz, "Bu unvanı Türkiye'ye 
kazandırmak istiyoruz. 
Dünyada ampute futbol, 
Türkiye'den sorulacak. 
Bunun ilk ayağı da bununla 
gerçekleşecek çünkü başka-
nımız Dünya Ampute Fut-
bol Federasyonu Başkanlı-
ğına seçilmiş olacak. Onun 
yanında ülkemizi temsil 
edip daha ileriye götürmek 
için çalışmalarımızı yapıyo-
ruz. Destekler bizi daha da 
heveslendiriyor." değerlen-
dirmesinde bulundu.

"Şampiyonu olacağız"
AMPUTE Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 
Osman Çakmak ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgını nedeniyle Polonya'daki Ampute Futbol Avrupa 
Şampiyonası'nın gelecek yıla ertelendiğini belirtti.

Bu şampiyonada birinci olmak için hazırlıklarını sürdür-
düklerini aktaran Çakmak, "Kulüplerimizdeki sporcuları-
mıza bakıyoruz, yeni bir heyecan ve jenerasyon var. Önce-
den Avrupa şampiyonu olduk. Bunun tesadüf olmadığını 
her seferinde söylüyoruz. Dünya şampiyonu olacağız. Gün 
gelecek biz gaziler olarak bu engelli kardeşlerimize rol 
model olacağız ve dünyada ampute futbol, Türkiye'den 
sorulacak. Bu bizim sloganımız. Gerçekten dünyada bir 
numarayız." ifadelerini kullandı.


