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>> BU AY SANDALYELER İZMİR KATİP ÇELEBİ HASTANESİ’NE TESLİM EDİLDİ

Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem Şensürek, pandemi nedeniy-
le zorlu geçen 2020 yılında hedefledikleri başarıyı yakaladıklarını ve bir çok 
engelli ve ihtiyaç sahibini engelli sandalyesiyle buluşturduklarını ifade etti.
DÜNYA genelinde yeni tip koro-
navirüs (COVID-19) vaka sayısı 54 
milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün en son yayımladığı rapora 
göre; virüs, etkisini sürdürüyor. 
Zorlu bir dönemden geçtiğimizin 
ve tam anlamıyla hastalığa çare 
bulunamadığını önleyici tedbirlerin 

ise aşılarla yapılmaya başlandığını 
söyleyen Engellim Sesi Gazetesi Ge-
nel Müdürü, “2020 yılı bizler için de 
zorlayıcı oldu. Ancak ihtiyaç sahibi 
insanlara ulaşmak için daha fazla 
performans göstermemiz gerekti. 
Umarız yeni yılda tüm bu sorunlar 
tarihe karışır. 2020 yılında bize kalan 

şey ise engelli kardeşlerimizin ad-
reslerine teslim ettiğimiz ve ücretsiz 
olarak verdiğimiz engelli sandalye-
leri ile bize yansıyan gözlerindeki 
o mutluluk oldu. Zorluklar olabilir. 
Peşinden gidecek, gidilecek cesare-
tiniz varsa bütün hayalleriniz gerçek 
olabilir. Bu açıdan engelli, yaşlı ve 

ihtiyaç sahipleri için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Onlara aldıkları nefes 
kadar yakın olmak istiyor, sorunla-
rına çözüm üretmeyi hedefliyoruz. 
Bizi okuyan, gazetemizi alarak bu 
hassasiyetimize destek olan duyarlı 
insanlara teşekkür ediyorum.” şek-
linde konuştu.
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>> BUCA’DAN 
TÜRKİYE’YE YAYILDI 

Engelsiz 
Tamir 
İstasyonu
BUCA Belediyesi’nin Türkiye’ye 
örnek projesi Engelsiz Tamir 
İstasyonu, çığ gibi büyüyor. 
‘ Asla yolda kalmayacaksın’ 
sloganıyla hayata geçirilen 
proje, büyükşehirler başta 
olmak üzere birçok kente model 
olurken bugüne kadar 212 
engelli vatandaşın imdadına 
yetişti. Tekerlekli sandalyesi 

arızalanan engelli bireylere 
acil ve ücretsiz tamir 
hizmeti sunan istasyon, 
pandemi döneminde 
koronavirüse karşı 
dezenfekte hizmeti 
de sağlayarak engelli 
vatandaşların engellerine 
köprü oluyor.
SAYFA 3’TE

>> ESHOT 

Engelliye elektronik 
hizmet için başvurdu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 
pandemiyle mücadele kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart 
çıkarması gereken engelli bireylere kolaylık sağlanması 
için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na baş-
vurdu. Engellilere, elektronik ortamda daha hızlı ve kolay 
hizmet verebilmek adına, “ulusal özürlüler veri tabanı”nın 
ESHOT’a açılması talebi iletildi. SAYFA 2’DE

CZN Burak’tan 
çok güzel hareket
SOSYAL medya fenomeni CZN Burak lakaplı Bu-
rak Özdemir, Adıyaman’da yaşayan ve kendisine 
mesaj atan engelli Ahmet ve Ali kardeşlere yardım 
elini uzatarak, evlerine A’dan Z’ye eşya yardımı 
yaptı. SAYFA 2’DE

Farkındalık 
yaratmak 
için engelli oldu 
ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. 
Şükrü Mehmet Turan, Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle engellilerin yaşadığı fiziksel engellere 
dikkat çekmek amacıyla tekerlekli sandalyede 
bir gün geçirdi. SAYFA 4’TE

Engelliler mantar yetiştirecek
Aliağa Belediyesi ve Kaymakamlığın Desteği ile İstiridye Mantarı Üretilecek
ALİAĞA’DA “Üretimde Ben de Varım, 
Aliağa’da Engelleri Birlikte Aşalım” 
projesi kapsamında engelli vatandaşlar 

istiridye mantarı yetiştirerek üretime 
katılacak.
SAYFA 3’TE

DOĞUŞTAN bedensel engelli olan ve hayatını te-
kerlekli sandalyeyle devam ettiren Barış Tercan’ın 
(26) su altına dalış hayali, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü öncesinde, Pamukkale’deki Antik Havuz’da 
gerçek oldu. SAYFA 6’DA

>> ENGELLİ BARIŞ’IN DALIŞ HAYALİ

Antik Havuz’da 
gerçekleşti

MUĞLA'DA lise öğretmeni Emin Necat Doğan 
tarafından üretilen 'akülü engelli aracının' tanıtımı 
yapıldı. 15 ayda tamamlanan ve 'Oğuzhan' ismi 
verilen aracın patenti alınarak seri üretime geçile-
cek. SAYFA 7’DE

>> MUCİT ÖĞRETMENDEN

Engelliyi rahat 
ettirecek icat

MUĞLA'DA, orduda yüzbaşı olarak görev yapar-
ken 1996 yılında görev dönüşü geçirdiği trafik 
kazası sonrasında belden aşağısı felç olan ve 
tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Ozan Bahar (49), 
azmiyle hayata tutundu. SAYFA 6’DA

>> AZMİYLE PROFESÖR OLDU 

Erdoğan’dan 
ödül aldı
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>> HES KODU – İZMİRİM KART EŞLEŞTİRMESİNDE SON TARİH 11 OCAK

Engelliye son tarih yok
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın 
pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genel-
ge ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gere-
ğince başlatılan HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme 
işleminin süresini 11 Ocak’a kadar uzattı. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
de valiliğin resmi internet site-
sinden belirlenen tarihe kadar 
HES Kodu tanımlaması yapıl-
mayan kartların toplu ulaşıma 
kapatılabileceği uyarısını yaptı.

Toplu ulaşımdan ücretsiz 
yararlanan 65 yaş üstü vatan-
daşlar ile yüzde 40 ve üzeri 

engelli raporu olanların da pande-
miyle mücadele kararları kapsa-
mında fotoğraflı İzmirim Kart çıkar-
ması ve HES kodlarını eşleştirmesi 
gerekiyor. Ancak 11 Ocak 2021, 
65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar 
için ‘son tarih’ değil. Çünkü 65 yaş 
üstü vatandaşların toplu ulaşım 
araçlarından yararlanması, İçişleri 
Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmış 
durumda. Engelli vatandaşlar ise 
raporlarını ibraz etmek zorunda 
oldukları için kart ünitelerine şah-
sen başvuru yapmak zorunda. Ağır 

zihinsel ve fiziksel engellilerin ve 
18 yaşından küçük engelli vatan-
daşların başvuru işlemlerini, anne/
babaları ya da vasileri yapabiliyor. 
Kart üniteleri, başvuru sahiplerine 
fotoğraflı İzmirim Kartlarını birkaç 
dakika içinde hazırlayıp veriyor. 65 
yaş üstü vatandaşlar ise kar t baş-
vurularını hem www.izmirimkart.
com.tr adresinden hem de şahsen 
yapabiliyor. Ardından fotoğraflı 
İzmirim Kartlarını; Konak, Bostanlı 
İskele, Fahrettin Altay ve Bornova 
Metro’daki kart merkezlerinden 
alabiliyor. 65 yaş üstü ile engelli va-
tandaşlara, İzmirim Kartları ücretsiz 
veriliyor.

>> İKİ ADET ENGELLİ ASANSÖRÜ DE VAR!

Uğur Mumcu’nun adı Körfez’de yaşayacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde hizmet veren araba vapurlarının beşincisini İZDENİZ Genel 
Müdürlüğü’nün filosuna dahil etti. İzmirlilerin oylarıyla terör saldırısında kaybettiğimiz gazete-
ci-yazar Uğur Mumcu’nun isminin verildiği feribotun ilk seferine İzmir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tunç Soyer ve Uğur Mumcu’nun eşi eski İzmir milletvekili Güldal Mumcu da katıldı.

Feribotun özellikleri
Uğur Mumcu Araba Vapuru, 
İZDENİZ filosuna dahil edilen 
beşinci feribot oldu. İstanbul 
Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen 
feribot, 98 metre boyunda ve 
15,21 metre eninde… 51 araç, 
12 bisiklet ve 10 motosiklet taşı-
yabiliyor. Kapalı yolcu salonunda 
194, açık yolcu salonunda 128 
olmak üzere toplam 322 yolcu 
taşıma kapasitesine sahip. Her 
iki yanında araç güvertesi ile 
yolcu güvertesi arasında erişimi 
sağlayan iki adet engelli asan-
sörü de bulunan geminin diğer 
özellikleri şöyle:
Panoramik körfez manzarası sunan 
geniş camlar,
TV yayınları, kablosuz internet ve 
telefon-bilgisayar şarjı için prizler,
Güvertede birbirinden bağımsız iki 
adet evcil hayvan kafesi,
Gemi kütüphanesi ve kafe,
Bebek bakım odası,
İki erkek, 2 kadın ve 1 engelli tuvaleti,
Görme engelli yolcular için kabart-
malı uyarı ve yönlendirme işaretleri,
Engelli yolcuların araçlarına özel 
park yerleri,
Kapalı yolcu salonunda tekerlekli 
sandalye park yerleri.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, körfezde toplu 
ulaşım imkânlarını artırma yolunda yatırım-

larına devam ediyor. Avrupa’nın en genç deniz 
toplu ulaşım filosuna sahip İZDENİZ bünyesine 
beşinci araba vapuru da dahil edildi. İzmir’in 
kaynaklarıyla Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen 
İzmirlilerin oylarıyla terör saldırısında kaybettiği-
miz gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun ismi verilen 
araba vapurunun ilk seferi bugün Mumcu’nun eşi, 
Güldal Mumcu ve Tunç Soyer’in katılımıyla yapıldı.

İLK YOLCULARA SÜRPRİZ KARŞILAMA

Başkan Soyer feribotun ilk arabalı yolcusu Dr. 
Önder Bayata ile ilk yaya yolcusu Berrin Kotan’a 
günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. İlk 
arabalı yolcu Bayata, arabalı vapurun ilk yolcu-
su olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, 
“Özellikle feribotun isminin Uğur Mumcu olması 
da beni ayrıca duygulandırdı. Başkanımız Tunç 
Soyer’in yayaya önem veren, bisiklet ulaşımını 
teşvik eden yatırımlarını çok beğeniyorum” diye 
konuştu. İstanbul’da yaşayan arabalı vapurun ilk 
yaya yolcusu Berrin Kotan ise bu sürpriz karşı-
sında çok şaşırdığını belirterek, İzmirliler’e yeni 
feribotun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

KÖRFEZ VAPURLARI KORNA ÇALARAK EŞLİK ETTİ

Ardından kurdele kesilerek Uğur Mumcu 
Araba Vapuru hizmete alındı. Uğur Mumcu kö-
şesini ziyaret eden davetliler ve yolcular, Mumcu 
anısına kırmızı karanfil bıraktı. Kaptan köşküne 
çıkan Başkan Soyer ile Güldal Mumcu gemi seyir 
defterini imzaladı ve korna çalarak feribotun 
ilk seferini başlattı. Körfez vapurları da Uğur 

Mumcu feribotunun Körfez’deki yolculuğuna 
korna çalarak eşlik etti.  Geminin kaptanı Kamile 
Koç’a hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Soyer 
ile Mumcu, yolculara seferin sonuna gelindiğini 
bildirmek amacıyla kampana çaldı.

“İZMİRLİLER İLE GURUR DUYUYORUM”

Uğur Mumcu arabalı feribotu ile Uğur Mum-
cu’nun isminin Körfez’de de yaşayacağını 
belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, “Pandemi ve kriz dönemleri özgür, ba-
ğımsız gazeteciliğin önemini bir kez daha ortaya 
çıkardı. Ekmek gibi su gibi hepimizin haber alma-
ya ihtiyacı var. Uğur Mumcu özgür ve bağımsız 
gazeteciliği, aydın kişiliği ile Türkiye’ye ilham 
vermiştir. Feribotumuza ismini veren İzmirlilere 
de şükranlarımı sunuyorum. İzmirli olmaktan 
gurur duyuyorum” dedi.

KÖRFEZ DAHA DA CANLANACAK

İzmir Körfezi’nin kent için en büyük zenginlik-
lerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, 
“İZDENİZ  halen 15 katamaran, 5 araba vapuru, 
beş yolcu gemisi ve sosyal etkinliklere tahsis 
edilen Bergama Vapuru ile hizmet veriyor. Hem 
zamandan kazanmak hem de çok daha keyifli 
yolculuk için toplu ulaşımda körfezi daha fazla 
kullanmamız gerekiyor. Pandemi dönemindeki 
yolcu düşüşüne rağmen gemi sefer sıklıklarını 
artırmamızın altında bu neden yatıyor. Bu zorlu 
süreci atlattığımızda deniz ulaşım olanaklarını ve 
keyfini artırmaya yönelik yeni uygulamalarımız 
da olacak. Gemi sayısı, iskele sayısı artacak. Körfez 
çok daha hareketli ve canlı olacak” diye konuştu.

>> 217 STK VE SENDİKADAN ÇAĞRI: 

SMA tedavisi SGK kapsamına alınsın
217 Sivil Toplum Örgütü ve Sendika, SMA hastalığına dair önemli bir çağrıda bulundu. SMA'lıların tedavisinde 
kullanılan Nursinersen ilacının birtakım kriterler nedeniyle hastaların ulaşamadığı vurgulandı ve kriterlerin 
güncellenmesi çağrısı yapıldı. SMA hastalığı için geçerli tedavilerin SGK kapsamına alınması da talep edildi.

SMA hastalığı ilerleyici özelliğe sahip, 
genetik geçişli bir kas hastalığı türü. 

Türkiye Kas Hastalıkları 
Derneği öncülüğünde 
yapılan açıklamada, 
hastalık tedavisinde 
kullanılan ilaçlardan 
sadece bir tanesinin 
(Nursinersen etken 
maddeli ilaç) Türkiye'de 
onaylı olduğu belirtildi. 
2017 yılında SMA Tip 
I için onaylanan ilacın 
2019'da SMA Tip II ve 
Tip III'de için ücretsiz uygulanıldığı aktarıldı. 
Ancak koronavirüsten dolayı birçok hastanın 
bu ilaca erişimi aksadığı ve devamı için söz 
konusu olan kriterlerin de hastaların ilaca eri-

şiminde ciddi sıkıntılar yarattığı vurgulandı.
SMA hastalığı için geçerli tedavilerin SGK 

kapsamına alınması, 
mevcut tedavilerin 
aksamaması yönünde 
düzenlemeler yapılması 
istenildi. Aynı zamanda 
önleyici sağlık hizmeti 
olarak çiftlere evlilik 
öncesi genetik taşıyıcılık 
testi uygulamasının da 
yürürlüğe girmesi talep 
edildi.

SMA Tip I hastalığı 
2019 yılında FDA tarafından onaylanan 
gen tedavisinin Avrupa, ABD ve Japon-
ya'da uygulanmaya başlandığı hatırla-
tılarak şu açıklama yapıldı: "Hastalığın 

tedavisinde umut verici sonuçları bulunan 
gen tedavisi ülkemizde henüz yurt dışı ilaç 
listesinde değildir. Ailelerin bir kısmı, SMA 
Tip I hastası çocuklarının yurt dışında bu 
tedaviyi alması için hastane masrafları da 
dâhil edildiğinde yaklaşık 2,4 milyon doları 
bulan meblağları bireysel kampanyalar 
üzerinden toplamaya çalışmaktadır. Kam-
panya başlatan aile sayısı her geçen gün 
artış göstermektedir. Hasta yakınları çocuk-
larının tedavi sorumluluğunu tek başlarına 
üstlenmenin ve bireysel girişimlerle çözüm 
arayışının psikolojik yükü altında zorluk 
çekmektedir. Bunun yanı sıra, aileler için 
oldukça yorucu olan bu kampanyaların çok 
küçük bir kısmı gen tedavisi masraflarını 
karşılayacak miktara ulaşmış ve yurtdışında 
tedavi almaya başlamıştır."

CZN Burak’tan 
çok güzel hareket
Sosyal medya fenomeni CZN Burak lakaplı Burak 
Özdemir, Adıyaman’da yaşayan ve kendisine mesaj 
atan engelli Ahmet ve Ali kardeşlere yardım elini 
uzatarak, evlerine A’dan Z’ye eşya yardımı yaptı.

ADIYAMAN’DA yaşayan ve zor durumda olan engelli 
Ahmet ve Ali kardeşler, paylaştığı yemek videolarıyla tanı-

nan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir’e videolu mesaj gönder-
di. Mesajı alan ve etkilenen ünlü isim, hemen gerekli hazırlıkları 
yaparak ebiyle birlikte Adıyaman’ın yolunu tuttu.

BİR EV İÇİN GEREKLİ OLAN BÜTÜN EŞYALARI ALDI

Adıyaman’daki esnaflardan engelli kardeşlerin evi için A’dan 
Z’ye bütün eşyaları satın alan CZN Burak, daha sonra Ahmet ve 
Ali’nin evini ziyaret edip sürpriz yaptı. Burak Özdemir ve ekibi, 
eşyaları teker teker indirip odalara yerleştirdi. Eşyaları gören 
Ahmet ve Ali kardeşlerin ile ailesinin mutluluğu ise gözlerin-
den okundu. CZN Burak, bu anları ise sosyal medya hesabın-
dan paylaştı. Ünlü şefin bu paylaşımı, sosyal medyada en çok 
konuşulanlar arasına girdi ve takdir topladı. Burak Özdemir 
ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece 
bir gün değil her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 
Kötü yorum yapan arkadaşların da canı sağolsun. ‘En güzel bağ 
sevgidir’ demeye devam edeceğim. İyi ki varsınız” dedi.

>> ESHOT 

Engelliye elektronik 
hizmet için başvurdu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Mü-
dürlüğü, pandemiyle mücadele kapsamında 
fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması gereken engelli 
bireylere kolaylık sağlanması için Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurdu. Engel-
lilere, elektronik ortamda daha hızlı ve kolay 
hizmet verebilmek adına, “ulusal özürlüler veri 
tabanı”nın ESHOT’a açılması talebi iletildi. 

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamın-
da çıkardığı genelge uyarınca şehir içi toplu ulaşımda 

HES Kodu kontrolü dönemi başladı. İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha 
Kurulu’nun aldığı karar gereğince de İzmirim Kartların kişisel 
HES kodlarıyla eşleştirilmesi zorunlu hale getirildi. 30 Ekim’de 
başlayan uygulama kapsamında, toplu ulaşımdan ücretsiz 
yararlanan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların da kişiselleştiril-
miş (fotoğraflı) İzmirim Kart çıkarması gerekliliği doğdu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bu 
gruplardaki vatandaşların, kart merkezlerine akın etmesi üze-
rine ortaya çıkan sağlıksız görüntüler üzerine, özellikle engelli 
bireylerin işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına 
harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
yazılan yazı, İzmir Valiliği kanalıyla sunuldu. 

ŞAHSEN BAŞVURU YOĞUNLUK YARATIYOR

Yazıda, engelli raporlarının görülmesi gerekliliği nedeniyle 
şahsen başvuru alınmak zorunda kalındığına dikkat çekildi. 
İşlemin elektronik ortamda yapılamaması nedeniyle hem 
engelliler hem de kurum personeli açısından iş gücü ve zaman 
kaybı yaşandığı; bunun da uzun kuyruklara neden olduğu 
vurgulandı. Bu tablonun, sağlık açısından doğurduğu risklere 
de özellikle dikkat çekildi. 

YASALAR DA ‘KOLAYLIK’ SAĞLANMASINI HÜKMEDİYOR

Yazıda, “19 Temmuz 2008 tarih ve 26941 Sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlüler Veri Tabanı 
Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair 
Yönetmeliğin, ‘Ulusal özürlüler veri tabanına aktarılan bilgilerin 
paylaşılması’ başlıklı 10’uncu maddesinde, ‘… bilgiler, özürlü-
lere hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 
diğer ilgili taraflara, başkanlığınızın uygun gördüğü şekilde 
verilir veya paylaşılabilir. Bu bilgilerin güvenliği ve amacı dı-
şında kullanım sorumluluğu, bilgiyi alan kurum ve kuruluşlara 
aittir’ hükmü vardır. 4 Mart 2014 tarihinde yayımlanan Ücretsiz 
Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin ‘seyahat kartı 
başvurusu& rsquo; başlıklı 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında 
ise, ‘ilgili kurumlardan elektronik ortamda ulaşılan bilgi ve bel-
geler, kişilerden talep edilmez’ hükmü yer almaktadır” denildi 
ve gereğinin yapılması istemiyle şu talepte bulunuldu: 

VERİ PAYLAŞIMI ÇÖZÜM OLACAK

“Söz konusu hükümler uyarınca engellilere vatandaşlarımıza 
daha sağlıklı hizmet vermek, kamu kaynaklarını etkili ve verim-
li kullanmak amacıyla ulusal engelliler veri tabanına aktarılan 
bilgilerin (fotoğraf, engel oranı alanı, engel süresi alanı, ağır 
engelli alanı, engel türü alanı) sadece doğrulama amacıyla 
idaremizle paylaşılmasına ihtiyacımız bulunmaktadır.” 
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Engelsiz kent olma yolunda üret-
tiği projelerle Türkiye’ye örnek 
olan Buca Belediyesi, Engelsiz 

Tamir İstasyonu projesiyle engelli 
yurttaşları yolda bırakmadı. 

Buca Engelliler Derneği ve Buca 
Belediyesi işbirliğiyle 9 ay önce haya-
ta geçirilen Engelsiz Tamir İstasyonu,  
tekerlekli sandalyesi arıza yapan 
engelli vatandaşlara ücretsiz tamir ve 
bakım hizmeti vererek yolda kalma 
korkusunu ortadan kaldırdı. İstas-
yon bünyesinde görev yapan, akülü 
tekerlekli sandalyelerin bakım ve 
onarımında uzman teknik personel, 0 
538 848 36 87 numaralı çağrı merkezi 
üzerinden gelen sorunları arıza du-
rumuna göre olay yerinde veya tam 
teşekküllü tamir atölyesine trans-
fer ederek çözüme kavuşturuyor. 
İstasyon, kurulduğu günden bugüne 
kadar 212 vatandaşa ücretsiz bakım 
ve onarım hizmeti vererek engelli 
bireylerin derdine derman oldu.  

PANDEMİ SÜRECİNDE ENGELLİ 
ARAÇLARINA COVİD-19 ÖNLEMİ 

Yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi veren Buca Engelliler Derneği 
Başkanı Harun Kara, “Projeyi hayata 

geçirmemizin ardından hepimizi 
etkileyen bir pandemi süreci yaşadık. 
Bu sürede bütün faaliyetlerimize ara 
vermemize rağmen engelsiz tamir is-
tasyonu projemize hiç ara vermedik. 
Çünkü çalışmak zorunda olan engelli 
vatandaşlarımız var. Bakım ve ona-
rım hizmetinin yanı sıra koronavirüs 
(Covid-19)sürecinde dezenfeksiyon 
çalışmalarına ağırlık verdik. Sadece 
temizlik ve dezenfekte işlemi için çok 
fazla kişiye hizmet verdik. Çünkü en-
gelli vatandaşlarımız günün büyük 
bölümünü araçlarında geçiriyor. Biz-

ler de buraya gelen engellilerimizin 
araçlarını ilaçlama hizmeti veriyoruz” 
diye konuştu.  

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU 

Proje için Türkiye’nin dört bir 
yanından taleplerin olduğunu ifade 
eden Kara, “Bu proje, tüm Türkiye’ye 
emsal oldu. Buca Belediyesi’nden 
sonra Ankara, İstanbul ve İzmir 
Büyükşehir Belediyeleri başta olmak 
üzere Van, Kocaeli, Kayseri gibi 
birçok belediye bu proje hayata geçi-
rildi. Şu anda biz tüm İzmir’e hizmet 

veriyoruz ama bize il dışından dahi 
araçlarını göndermek isteyenler 
oldu. Hatta il dışındaki vatandaşları-
mızdan ‘bizim belediyemizle de gö-
rüşür müsünüz? Bizim belediyemiz 
de bu projeye başlasın’ diye telefon-
lar geldi. Gerçekten tüm engellilere 
ve ailelerine dokunan bir proje oldu. 
Çığ gibi büyümeye başladı. İnşallah 
bundan sonra da Türkiye’nin her 
yerine yayılmaya devam edecek” 
şeklinde konuştu.  

YAĞMUR, KIŞ DEMEDEN ENGELLERİ 
KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kış aylarında arızaların daha fazla 
olduğu için hazırlıkların tamamlan-
dığını söyleyen Kara, “Engelli araçları 
havalar soğuduğunda, kış döne-
minde yolda kalma oranları daha da 
artıyor. Aküler soğuktan etkilendiği 
için içerisindeki jeller donma yapa-
biliyor. Normalde 20 kilometre yol 
gidebilecekken kışın 8 kilometreye 
kadar sürebiliyor. Yağmurlu hava-
larda araçların elektronik aksamları 
etkilenebiliyor. Biz bu süreçte de 
3 adet engelli servis araçlarımızla 
yağmur, soğuk demeden engelleri 
kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

>> BUCA’DAN TÜRKİYE’YE YAYILDI 

Engelsiz Tamir İstasyonu
Buca Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projesi Engelsiz Tamir İstasyonu, 
çığ gibi büyüyor. ‘ Asla yolda kalmayacaksın’ sloganıyla hayata geçiri-
len proje, büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente model olur-
ken bugüne kadar 212 engelli vatandaşın imdadına yetişti. Tekerlekli 
sandalyesi arızalanan engelli bireylere acil ve ücretsiz tamir hizmeti 
sunan istasyon, pandemi döneminde koronavirüse karşı dezenfekte 
hizmeti de sağlayarak engelli vatandaşların engellerine köprü oluyor.

Engellilerin yolda kalma kaygısı bitti

ALİAĞA’DA "Üretimde 
Ben de Varım, Aliağa’da 

Engelleri Birlikte Aşalım" 
projesi kapsamında engelli 
vatandaşlar istiridye mantarı 
yetiştirerek üretime katılacak.

İzmir’in Aliağa İlçesinde Ali-
ağa Belediyesi, Aliağa Kayma-
kamlığı ve Aliağa Engelliler ve 
Rehabilitasyon Derneği arasın-
da sosyal sorumluluk projesi 
protokolü imzalandı. Engelliler 
Koordinasyon Merkezi’nde 
düzenlenen protokol törenine 
Aliağa Kaymakamı Ömer Kara-
man, Aliağa Belediye Başkanı 
Serkan Acar, Aliağa Engelliler 
ve Rehabilitasyon Derneği 
Başkanvekili İbrahim Erdemir 
ve engelli bireyler katıldı.

"Üretimde Ben de Varım, 
Aliağa’da Engelleri Birlikte 
Aşalım" projesi kapsamında 
Aliağa’daki engelli vatandaş-
larımıza kurs ve eğitimler 
verilerek üretime katılmaları 
sağlanacak. Üretimden elde 
edilen kazançla engelli vatan-
daşlarımız gelir elde ederek 
aile bütçelerine destek olacak. 
Projede yer alan özel gereksi-
nimli vatandaşların, yaşamda 
fırsat eşitliği sağlanacak, 
mutluluk ve refah seviyele-
ri yükseltilecek, ortopedik 
engelli vatandaşlarımız da bu 
proje kapsamında istihdam 
edilecek.

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN 
PROJEYE DESTEK

Kaymakamlık, Belediye ve 

Dernek iş birliğiyle hayata 
geçirilecek projede Aliağa Be-
lediyesi, projeye uygun alanı 
temin edecek, kurulacak man-
tarhanenin alt zeminini ve raf 
düzenini tesis edecek. Elektrik, 
su, ısınma, havalandırma gi-
derlerini karşılayacak. Projenin 
hedef ve amacına ulaşmasını 
sağlamak için de gerekli dene-
timleri yapacak. Mantarhane-
de üretimde çalışacak engelli 
vatandaşlarımızın ulaşımını 
sağlayacak. Aliağa Belediyesi, 
üretilen ürünlerin pazar yerle-
rinde satışı için satış noktaları 
oluşturmanın yanı sıra alia-
gasemtpazari.com üzerinden 
de online olarak ürünlerin 
pazarlanmasını sağlayacak.

YENİ İŞ KOLU

Protokol imza töreninde 
konuşan Aliağa Kaymakamı 
Ömer Karaman, “Engelliler 
Derneğimiz, Aliağa Beledi-

yemiz ve Kaymakamlığımız 
işbirliğinde istiridye mantarı 
üretimi gerçekleştireceğiz. 
İstiridye Mantarı üretiminin 
ülkemizde yaygınlaştığını 
biliyoruz. Bu üretimin ilçemiz-
de gerçekleştirilmesi içinde 
arkadaşlarımız çalıştı. Aliağa 
Belediyesi ve Aliağa Engelliler 
ve Rehabilitasyon Derneğimiz, 
İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüğümüz bir altyapı hazırladı. 
Yeni bir iş kolunu daha hayata 
geçirmenin gururunu yaşıyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

Aliağa Belediye Başkanı Ser-
kan Acar ise projeyi destekledik-
lerini ifade ederek “Aliağa’mıza 
hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmalarının ardından 
Aliağa Kaymakamı Ömer Kara-
man, Aliağa Belediye Başkanı 
Serkan Acar, Aliağa Engelliler 
ve Rehabilitasyon Derneği 
Başkanvekili İbrahim Erdemir 
protokolü imzaladı.

Engelliler istiridye 
mantarı yetiştirecek
Aliağa Engelliler Derneğinden İstihdam Atağı: Aliağa Belediyesi 
ve Kaymakamlığın Desteği ile İstiridye Mantarı Üretilecek

‘Engelsiz’ Çeşme 
‘Engelsiz’ mutluluk
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsa-
mında kurulması planlanan Çeşme Be-
lediyesi Engelli Hizmet Birimi yılın son 
meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

ENGELLİ vatandaşlara yönelik özel projeler-
le sosyal ve ekonomik hayata katılımları ile 

üretici hale gelmelerini sağlayan Çeşme Belediyesi 
Engelli Hizmet Birimi’ni kuruyor.

İlçe 
içerisinde 
yaşayan 
engelli 
vatan-
daşların, 
toplum 
hayatına 
katılımını 
kolaylaş-
tıracak ve 
toplumsal 
fırsat-
lardan 
engelli 
olmayan 
diğer 
bireyler 
gibi eşit 
faydalan-
malarını 
sağlamak 
amacıyla, Çeşme Belediyesi’nde engelliler ile ilgili 
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, da-
nışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon 
hizmetleri verecek olan Engelli Hizmet Birimi kısa 
sürede hayata girecek.

 “HERHANGİ BİR ARALIK’TA DEĞİL 
HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran engelli-
lerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiği-
nin altını çizerek, “Unutmayalım ki engellilik birey 
ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde 
getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş et-
meleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu 
nedenle her anlamda onların yaşamlarını kolaylaş-
tırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün 
birlikte çalışalım. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha 
güçlü bir ülkede yaşamı kucaklayalım. En büyük 
engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan 
kaldıralım” dedi.

>> REKTÖR BUDAK, ONLİNE ETKİNLİKTE 

Özel çocuklarla 
bir araya geldi
Rektör Budak, “Üniversitemiz ço-
cuklarımızın engelsiz yaşam sür-
meleri için aktif rol alıyor”

İZMİR (Ege Ajans)- Dünya Engelliler Günü 
kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Budak, Ege Engelsiz Yaşam Derneği ve 
Demet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 
eğitimlerine devam eden özel çocuklar ile  online 
olarak bir araya geldi. Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kariyer 
Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü tarafından “3 
Aralık Dünya Engelliler Günü” dolaysıyla çevrimiçi 
olarak düzenlenen etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, Kariyer 
Planlama ve Başarı Koordinatörü Öğretim Görevlisi 
Ebru Kalyoncu, Ege Engelsiz Yaşam Derneği Baş-
kanı İnci Sancak ve Yönetim Kurulu Üyesi Aynur 
Şahin, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Engelli Bakım ve Rehabilitas-
yon Programı öğrencileri ve öğretim elemanları 
katıldı. Söyleşide konuşan Rektör Budak, özel 
çocuklar ile hasret gidererek pandemi sonrası 
buluşma sözü verdi.

Rektör Budak, “3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü 
olarak kutlanması elbette çok önemli ancak yılda 
bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak değil 
bugünü birlikte yapacağımız önemli çalışmaları 
planlama günü olarak değerlendirmeliyiz. Bunun-
la birlikte, bireysel ve toplumsal düzeyde oldukça 
hassas boyutları olan bu konunun, yalnızca bir 
gün değil yaşam boyu gündemimizde olması 
gerekiyor. Engelsiz bir düzen inşası için bu tür bir 
hassasiyet; insani değerlerimizin en temel gereği-
dir” dedi.

“ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMA 
KAZANDIRILMASINDA EĞİTİM ÖNEMLİ”

         Ege Üniversitesinin fayda ve olanaklarını 
toplumun tüm kesimlerine eşit düzeyde ulaşılır 
kılma ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalan bir üniversite 
olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, “Eğitimin, 
engelli bireylerimizin topluma kazandırılmasında 
büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Özel 
bireylerimiz, önyargılardan arındırılmış doğru bir 
yaklaşımla ve uygun eğitim yöntemleriyle destek-
lendiği takdirde toplumda oldukça önemli yerlere 
geliyorlar. Bizler de bu bilinçle, özel bireylerimizin 
mutlu ve başarılı bireyler olarak topluma katılma-
ları için yoğun gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, “Temel amacımız, gerçekleştirdi-
ğimiz proje ve eğitimler ile kampüsümüzde engel-
siz bir atmosfer oluşturmak ve örnek teşkil eden 
bu atmosferin daha geniş bir alana yayılmasına ve-
sile olmaktır.  Ne mutlu ki bugün, kampüsümüzde 
tüm genç ve çocuklarımızın, engellerden arınmış 
bir hayatı paylaştığını; bu düzende önyargılara yer 
kalmadığını görüyoruz. Bu atmosferi kalıcı kılmak 
için engelsiz bir düzen inşasına katkı sağlayacak 
projeleri teşvik ediyor; engelli bireylerimizin kendi-
lerini farklı platformlarda ifade etmelerine olanak 
tanıyacak etkinliklere önem veriyoruz” dedi.

REKTÖR BUDAK’TAN, PANDEMİ SONRASI 
BULUŞMA SÖZÜ

Özel öğrencilerle bir araya gelecekleri günü 
sabırsızla beklediğini ifade eden Rektör Budak, 
“Bugün, çeşitli olimpiyatlarda başarı elde eden 
özel çocuklarımız aramızda bulunuyor. Özel birey-
lerimizin bu tür etkinliklerde elde ettiği başarılar, 
bizleri çok önemli bir gerçekle yüzleştiriyor: ‘engelli 
bireylere en büyük engel; onları toplumda yalnız 
bırakan, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayan, 
karşılarına önyargılardan bir duvar ören anlayıştır’ 
Bugün burada olan tüm çocuklarımız ve daha 
niceleri; çabalarıyla, azimleriyle, inançlarıyla bu an-
layışı yıkmaya devam ediyor. Kendilerini yürekten 
kutluyor; pandemi süreci sonunda kampüste bir 
araya geleceğimiz günleri sabırsızlıkla beklediğimi 
söylemek istiyorum.  Özel çocuklarımızın yaşama 
hazırlanmasında yoğun emek ve fedakârlık sergi-
leyen değerli ailelere; düzenledikleri etkinliklerle 
engellerin yıkılmasında daima desteklerini hisset-
tiğimiz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulumuza, Kariyer Planlama Koordinatörlüğümüze 
ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza yürekten 
teşekkür ediyorum”  dedi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte özel ço-
cukla ve aileleri Rektör  Budak’a  engellilere yönelik 
farkındalık çalışmaları ve   destek için teşekkür etti. 
Ayrıca, özel çocuklardan birisi yaptığı resmi Rektör 
Budak’a göstererek hediye etti. 



GÜNCEL
www.engellimsesigazetesi.com04 Sesi

Engellim

Dünya Engelliler Günü’nde yayınladığı video 
mesaj ile günün önemine ve hep birlikte 
engelsiz bir dünya yaratmanın gerekliliğine 
dikkat çeken Başkan Batur, “Konak’ta engelli 
her hemşehrimizin, her zaman yanındayız ve 
desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz; çün-
kü biz Konak’ta büyük bir aileyiz. Engelleri hep 
birlikte yıkacağımıza olan inancım tam” dedi.

>> DÜNYA ENGELLILER GÜNÜ IÇIN 

Batur’dan 
anlamlı 
mesaj

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir 
video mesaj yayınlayarak engelsiz bir 

dünya için farkında olmaya, destek olmaya 
ve umuda davet etti. Mesajında, engelsiz bir 
Konak için çalıştıklarını dile getiren Başkan 
Batur, bu amaçla Engelsiz Yaşam Köyü’nü 

kurduklarını ifade etti. Batur, Engelsiz Yaşam 
Köyü’nde ilk adımlarını atarak hem ailesine 
hem de merkezde onun adımlarına şahit olan 
tüm ekibe büyük mutluluk ve gurur yaşatan 2 
yaşındaki Ege’yi de unutmadı. Ege’nin başarı-
sının herkese umut olduğunu ve bir mucizeyi 
gerçek kıldığını dile getiren Başkan Batur, 

Ege’nin yaşattığı mutluluğu, “Merkezimizde 
fizyoterapi gören 2 yaşındaki özel çocuğumuz 
Ege, bizim için mucizenin adı oldu. Ege, önce 
emeklemeyi, sonra da yürümeyi öğrendi. Ve 
o, hayata tutundukça, bize de umut oldu, bize 
de her gün aynı azimle işimizin başına geçme 
gücü verdi” sözleriyle ifade etti. 

İduğ ve sağlıkçılardan Engelliler Günü klibi
Bornova Belediyesi, Dünya Engelliler Günü’nde sağlık kahramanlarına anlamlı bir jestle “Yanınız-
dayız” mesajı verdi. Başkan Dr. Mustafa İduğ ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personeli, işaret di-
lini kullanarak “Memleketim” şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada büyük beğeni alan farkındalık 
çalışmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

BORNOVA Belediyesi, 
Türkiye Sağırlar Federas-

yonu eski Başkanı Ercüment 
Tanrıverdi’nin katkılarıyla, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’n-
de işitme engelliler için anlamlı 
bir klibe imza attı. Bir yandan 
engelli vatandaşlarımızın sorun-
larına dikkat çekilen klipten 
diğer yandan da   Koronavirüs 
salgınıyla mücadelede kahra-
manlaşan sağlıkçılara moral 
verildi.  

KILIÇDAROĞLU DA YER ALDI

Klipte, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçda-
roğlu, Bornova 
Belediye Başkanı 
Mustafa İduğ 
ve koronavirüs 
ile mücadele 
eden kahra-
man sağlıkçılar 

birlikte Ayten Alpman’ın 
“Memleketim” şarkısını işaret 
diliyle seslendirdi. İş kıyafetleri 

ve maskeleriyle 
kamera karşısına 
geçen sağlık 
çalışanları, en-
gelli vatandaşlar 
için farkındalık 
yarattı. Sosyal 
medyada yayın-

lanan klip kısa sürede büyük 
ilgi görürken, vatandaşlar da 
sağlık çalışanlarına destek 
mesajları gönderdi.

“FARKINDALIK YARATMAK 
ISTEDIK”

Bornova Belediye Başkanı 
Mustafa İduğ, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde farkın-
dalık yaratmak için böyle bir 

çalışmaya imza attıklarını ifade 
etti. İduğ, “Hayatta hepimiz 
pek çok zorlukla karşılaşıyo-
ruz. Beraberce ve dayanışma 
içinde olursak üstesinden 
geleceğimize inanıyorum. Son 
dönemde ağır bir pandemi 
ile mücadele ediyoruz. Bu 
mücadeleyi en önde göğüs-
leyen sağlık emekçilerimizin 
işitme engelli vatandaşlarımı-
za destek olmak için attığı bu 
güzel adıma ortak olmaktan 
gurur duyuyoruz. Sadece 3 
Aralık’ta değil, her gün engelli 
dostlarımızın yanında olma-
lı, dayanışma ve empati ile 
engelleri beraberce aşmalıyız. 
Bu noktada, hazırladığımız 
farkındalık kampanyasına ka-
tılan Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu’na desteklerinden 
dolayı ayrıca teşekkür ederim ” 
diye konuştu.

>> BAŞKAN UYGUR 16 YIL ÖNCE IŞE ALDIĞI ENGELLI IŞÇILERI AĞIRLADI

Uygur: En büyük engel sevgisizlik

Torbalı 
Belediyesi 
Başkanı İsmail 
Uygur, güne 
özel olarak 16 
yıl önce işe 
aldığı çeşitli 
oranlarda 
zihinsel engeli 
bulunan 
işçilerin 
bazılarını 
makamında 
ağırladı.

ISMAIL Uygur, güne 
özel olarak 16 yıl önce işe 

aldığı çeşitli oranlarda zihinsel 
engeli bulunan işçilerin bazıla-
rını makamında ağırladı. 2004 
seçimlerinde Torbalı Belediye 
Başkanı seçildiğinde belediye 
kadrosuna engelli alımı gerçek-
leştiren Başkan Uygur, o dönem 
8 zihinsel engelli işçi almıştı. Hala 

belediyede çeşitli işlerde çalışan 
bu işçilerin bir kısmı ile maka-
mında bir araya gelen Başkan 
Uygur, engelli vatandaşlara her 
zaman destek olduklarını en bü-
yük engelin sevgisizlik olduğunu 
ifade etti. 

IŞÇILERDEN BAŞKAN UYGUR’A 
TEŞEKKÜR

Torbalı Belediye Başkanı İsmail 
Uygur, “3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü” nedeniyle Belediyede 
görev yapan bazı engelli perso-
nelleri makamında kabul edip, 
günlerini kutladı. 16 yıl önce Baş-
kan Uygur’un kendilerine kadro 
açtığını ve bugüne kadar her 
türlü taleplerini dinlediğini ifade 
eden Mustafa Uğur isimli engelli 
çalışan, “2004 yılında Belediyede 
işe başladım. O dönem İsmail 
Uygur tarafından toplu halde 
işe alınmıştık. Şimdi emekliliğe 
hak kazandım ve emekli oldum. 
Kendisine bize verdiği destekler 
için teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

ENGELLI KARDEŞLERIMIZ HER 
ZAMAN ÖNCELIĞIMIZ

16 yıl önce işe aldığı ve bugün 
aralarından birinin de emeklilik 
hakkı kazandığı işçilerle sohbet 
edip, görev süresi boyunca 
destek olacağına dair sözler 

veren Başkan Uygur, “Bu engelli 
kardeşlerimiz ile toplumda alay 
edenler vardı. Toplumda saygın-
lık kazanmaları ve öz güvenle-
rinin artması için bazı görevler 
verdik. Otopark rutin temizlik 
gibi görevleri başarıyla yerine 
getiriyorlar. Engelli kardeşlerimiz 
bizim her zaman önceliğimiz 
oldu olmaya da devam edecek. 
Engelli vatandaşlarımızı gelece-
ğe güven dolu bakabilmeleri, 
üretebilmeleri için yerel yönetim-
ler olarak bizlere çok iş düşüyor. 
Çeşitli kademelerde farklı engeli 
bulunan personelimiz en az 
engeli bulunmayan diğer perso-
nellerimiz kadar belediyemize 
ve kamuoyuna faydalı oluyor” 
dedi. Başkan Uygur sağlıklı her 
insanın da bir engelli adayı ol-
duğu gerçeğinin unutulmaması 
gerektiğini sözlerine ekleyerek, 
“Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nü 
kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Farkındalık yaratmak 
için engelli oldu! 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Şükrü 
Mehmet Turan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle 
engellilerin yaşadığı fiziksel engellere dikkat çek-
mek amacıyla tekerlekli sandalyede bir gün geçirdi. 

IZMIR’DE görev yapan 
Dr. Şükrü Mehmet Turan, 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
etkinlikleri kapsamında farklı 
bir sosyal 
sorumluluk 
projesine 
imza attı. 
Klini-
ğinden 
tekerlekli 
sandalye-
ye binen 
Dr. Turan, 
100 metre 
uzaklıktaki 
markete 
alışveriş 
yapmaya 
gitti. Sosyal 
deneyi 
sırasın-
da türlü 
zorluklarla 
karşılaşan 
Dr. Turan, “Kaldırım ve sokak-
lardaki fiziksel engeller bizim 
için fazlasıyla eziyet oldu. 
Zincir marketin giriş ve çıkış 
rampası olmaması nedeniyle 
de bir hayli zorlandık. Orto-
pedik engelli olup tekerlekli 
sandalye ile yaşamını sürdü-
ren vatandaşlarımız bizim 
yaşadığımız sorunları her gün 
yaşıyor” dedi.  

“Farkındalık yaratmak adına 
kısa süreli engelli oldum” 
diyen Dr. Turan, “Kliniğimizden 
çıkıp yakındaki bir zincir mar-
kete alışverişe gittim. Öncelik-
le kaldırımda ilerlememiz çok 
zor oldu. Kaldırımdaki dubalar 
ve firmaların reklam bayrakları 
kaldırımda ilerlememizi çok 
zorlaştırdı. Kaldırımdan inmek 
ve karşıya geçmek bizim için 
ciddi bir eziyet oldu Kaldırım-
dan inerken tekerlek su kana-
lına takıldı. Market girişinde 
rampa olmadığı için markete 

giremedik. İki kişi beni sandal-
ye ile kaldırarak beni markete 
soktular. Marketin içinde de 
bizi bekleyen sorunlar vardı. 

Market 
koridorları 
çok dardı. 
Bu yüzden 
market 
içinde 
hareket 
etmekte 
zorlandım. 
Rafların 
da en üst 
seviyesine 
ulaşmak 
da zorluk 
çektim. 
Market 
çıkışında 
da ne yazık 
ki tekerlekli 
sandalye 
kullanan 

engellilerin kullanabileceği bir 
rampa yoktu. Yine iki kişinin 
yardımıyla marketten çıkabil-
dim” dedi. 

DUYARLI OLMALIYIZ

Engelli vatandaşlarımızın 
kaldırıma çıkabilmeleri için 
yapılan rampaların önüne 
araçların park ettiğini tespit 
ettiklerini anlatan Dr. Turan, 
“Yorucu ve maceralı bir gün 
geçirdik. Ortopedik engelli 
olan ve tekerlekli sandalye 
kullanması gereken bir vatan-
daşımız adına empati yaptık. 
Bugünün vesilesi ile tüm kamu 
ve özel sektör kurum ve kuru-
luşların engelli vatandaşlarımı-
zın hayatını kolaylaştırmak için 
gereken önlemleri almalarını 
istiyorum. Umarım bir kıvılcım 
yakabilmişizdir. Çevremizdeki 
engelli vatandaşlarımıza yöne-
lik daha duyarlı olmalıyız” diye 
konuştu. 

DÜNYA genelinde 
olduğu gibi ülke-

mizde de  engellilerin 
toplumsal yaşama tam 
ve eşit katılım sağlan-
malarına ilişkin önemli 
çalışmalar yürütülüyor.  
Engelli bireylerin sorun-
larına dikkat çekebilmek 
ve çözümler üretebil-
mek amacıyla Birleşmiş 
Milletler tarafından 1992 
yılında 3 Aralık "Ulusla-
rarası Engelliler Günü" 
olarak kabul edildi.

Ege Üniversitesi Engel-
siz Ege Birimi Koordina-
törü Doç. Dr. Pelin Piştav 
Akmeşe, “ 1992 yılından 
bu yana 3 Aralık Engel-
liler Günü'nde dünya 
genelinde engelli birey-
lerin sosyal, kültürel ve 
ekonomik hayata her 
anlamda eşit erişilebilir-
likle katılımını sağlama-
ya yönelik farkındalık 
sağlanmaya çalışılıyor. 
2020 yılı Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından “Eri-
şilebilirlik Yılı” olarak ilan 
edilmiştir.  Ege Üniversi-
tesi olarak Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Necdet 
Budak'ın  destekleri ile 

erişilebilir bir üniversite 
olma yönünde çok ciddi 
adımlar atmaktayız” 
dedi.

ENGELSIZ BILGILENDIRME 
VE YÖNLENDIRME SISTEMI

Ege Üniversitesinde,  
Rektör Prof. Dr. Necdet 
Budak’ın öncülüğünde 
engelli bireylere yönelik 
hayata geçirilen projeler-
le ilgili bilgi veren Doç. 
Dr. Pelin Piştav Akmeşe, 
“Öğrencilerimizin eşit 
erişilebilirlikte eğitim 
almaları amacıyla gerçek-
leştirilen projelerimizden 
Engelsiz Bilgilendirme 
ve Yönlendirme Sistemi 
(EYBIS) projesi görme 
engelli öğrencilerimizin 
kampüs yaşamına akıllı 
cep telefonu aracılığıyla 
kolayca adapte olmala-
rını, kampüs içerisindeki 
yerleşimler hakkında 
bilgi sahibi olabilmele-
rini, başkalarına ihtiyaç 
duymadan sesli betimle-
meyle yönlerini bulmala-
rını ve bu sistemin kurulu 
olduğu yerlerde kendi 
rotalarını tanımlayabil-
melerini sağlamaktadır” 
diye konuştu.

EÜ erişilebilirlik 
uygulamalarıyla 
dikkat çekiyor
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Engellilere 365 gün hizmet

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özel çocuklarla birlikte olmaktan her zaman mutluluk 
duyduğunu, engelli bireylerin yaşamlarını her alanda güvenle sürdürmeleri için çalıştıklarını 
belirterek, çocukların sıkıntı yaşamadan parkın keyfini süreceklerini söyledi. 

Ayvalık Belediyesi tarafından yapı-
mı tamamlanan Aksoy Caddesi 5. 
Sokak’taki Engelsiz Park’ın açılışı 

pandemi yasakları nedeniyle sembolik 
olarak gerçekleştirildi. 

ENGELSİZ YOLLAR

Ayvalık Belediyesi, kentte yaşayan en-
gelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirip 
toplumsal yaşamdan eşit şekilde pay 
almalarını sağlamak amacıyla çalışma-
larına devam ediyor.  Ayvalık Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarda acil 
ihtiyaçlı yollara öncelik verdi. Kozak yolu 
üzerindeki Akçapınar ve Çakmak köyünde 

yaşayan engelli vatandaşların çağrısı üze-
rine taş döşeme işini iki köye yönlendiren 
ekipler, engelli vatandaşların geçiş yolları-
nı pırıl pırıl yaptılar. Topraklı ve taşlı yollar 
nedeniyle bugüne kadar evlerinden çıkıp 
yakınlarına gidemediklerinden ve alışveriş 
dahi yapamadıklarından dert yanan 
Akçapınar köyü’nden Mustafa Sait Atılgan 
ile Çakmak köyü’nden Fatma Kaçmaz ve 
Şefik Bulut’un artık yüzleri gülüyor. 

Başkan Ergin, kentte engelli olup 
yemek yapamadıkları saptanan vatan-
daşların 365 gün sıcak yemek ihtiyaç-
larının adrese teslim edilerek karşılan-
dığını hatırlattı. Ergin Ayvalık’ta engelli 

vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar 
hakkında şu bilgileri verdi: 

“Yaşadıkları sağlık süreci sebebiyle 
sağlık kurumlarına erişim konusunda 
güçlük çeken vatandaşların pansuman, 
enjeksiyon, sonda gibi reçeteli hizmet-
lerini gerçekleştiriyoruz. Bakıma muhtaç 
engelli bireylere kişisel bakım hizmeti 
veriyoruz. Ayrıca ekonomik yoksunluk 
sebebiyle medikal malzeme ihtiyacı 
bulunan engellilere yönelik hizmetleri-
miz de bulunuyor. Özel Çocuklar Eğitim 
Evimizde zihinsel engelli çocuklarımıza 
atölye ve spor çalışmaları yaptırdığımız 
merkezimize ise ne yazık ki pandemi 

nedeniyle ara verdik. Erken Doğmuşlar 
Konukevi’nden ise engelli vatandaşları-
mız yatılı hizmet almaya devam ediyor”

ENGELSİZ PLAJ

Engelli vatandaşların yaz aylarında 
engel ile karşılaşmadan denizin keyfini 
gönüllerince yaşamaları için Paşa Limanı 
Plajı’na da düzenek kuruldu. Başkan 
Ergin, “Yaz sezonunda Paşa Limanı 
tesislerimiz, engelli vatandaşlarımızın 
faydalanabileceği şekilde dizayn edildi. 
Zamanla bu şekildeki tesislerimizi artıra-
rak daha çok engelli vatandaşın yarar-
lanmasını sağlayacağız” dedi.

KISITLAMALAR, hastalık ve benzeri 
nedenlerle sokağa çıkamayan yaşlı ve 

engellilerin telefonla ilettikleri istekleri temin 
edilerek evlerinde kendilerine teslim ediliyor.

ZOR SÜREÇTE ÜZERİMİZE 
DÜŞENİ YAPIYORUZ

Yenibağarası Mahallesi Muhtarı Cihat Ge-
rihan Covid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa 
çıkmaları kısıtlı olan yaşlı ve engelli vatan-
daşlar için mahalle içinde kendilerine hızlı 
erişim sağlayacak bir araç düşündüklerini 
ve elektrikli motosiklette karar kıldıklarını 
belirtti. Bir hayırseverin desteğiyle aracı 
satın aldıklarını,  azalar ile birlikte,  ihtiyaç 
sahiplerinin günlük yiyecek içeceklerini, ilaç 
ve benzeri ihtiyaçlarını temin ederek, hızlı 
bir şekilde sakinlere ulaştırdıklarını söyledi.  
Kaymakamlık personeli iken emekli oldu-
ğunu ve muhtar olarak seçildiğini anlatan 
Cihat Gerihan; “ Devlet memuru zihniyetiyle 
görevime layık  olmaya çalışıyorum.  Zor bir 
süreçten geçiyoruz. Ülke olarak. Mahalle 
olarak. Bu süreçte dışarı çıkamayan yaşlıları-
mız var. Engelli vatandaşlarımız var. Bunlara 
daha çabuk ulaşabilmek için tek bir şey için 

söz vermiştim.  Aradığınızda her zaman ya-
nınızda olacağım demiştim. Buna istinaden 
bu zor günlerde evinden çıkamayan özellik-
le engellilerimiz, yaşlılarımıza daha çabuk 
ulaşabilmek, isteklerini yerine getirebilmek  
babıyla bir araç almayı düşündük. Sağolsun 
bir hayırseverimiz bizlere yardımcı oldu. 
Aynı şekilde aza arkadaşlarımızda destek 
oldu. İnşallah  mahallemiz, yaşlılarımız ve 
engellilerimiz için hayırlı olur. İyi günlerde 
kullanmak dileğimiz” dedi.

MUHTAR BAKIYOR BİZE

İihtiyaçları temin edilerek, evlerine geti-
rilen vatandaşlardan 82 yaşındaki Ali Kurt 
ve eşi 79 yaşındaki Elveda Kurt muhtarın 
motosikletiyle hızır gibi yetiştiğini söyledi. 
Ali Kurt ; “ Muhtarımıza telefon ediyoruz. 
Her ihtiyaçlarımızı hemen bize vaktinde 
getiriyor. “ derken, Elveda Kurt; “ Biz birşey 
alamıyoruz. Allah razı olsun muhtarımız-
dan. Muhtarımız getiriyor ekmeğimizi, yu-
murtamızı, ilacımızı. Pazarlığımızı yapıyor 
buralardan. Her şeyimizi getiriyor.  Muhtar 
bakıyor bize. “ sözleriyle memnuniyetini 
dile getirdi.

>> MOTORİZE MUHTAR 

Engellilere en özel hizmet
İzmir’in Foça İlçesi’ne bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi’nde 
muhtar ve azalar bir hayırseverin desteğiyle alınan elektrikli 
motosiklet ile evlere servis yapıyor.

>> ULUSLARARASI EĞİTİMDE 

Eşitlik için 
çalışacaklar 

Yükseköğretimde 
öğrenci deği-
şimleriyle kalkan 
sınırlar, öğren-
cilerin gittikleri 
ülkelerde cinsi-
yet, ırk, kültürel 
farklılık gibi farklı 
alanlarda zorlan-
malarına neden 
oluyor. 

ÖĞRENCİLERİN yaşadığı zor-
luklara İzmir Ekonomili akade-
misyenler, aralarında Belçika, 
Yunanistan, İngiltere, Polonya 
ve Almanya’dan öğretim üye-
lerinin de yer aldığı uluslarara-
sı projeyle yanıt arıyor.  

İzmir Ekonomi Üniversitesi 
(İEÜ) EKOSEM Müdürü ve Prof. 
Dr. Nesrin Oruç Ertürk ile İEÜ 
Yabancı Diller Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur 
Yürekli, yükseköğretimde ülke 
sınırlarının kalmadığına dikkat 
çekerek, öğrencilerin yaşadığı 
etnik ve ırksal köken, cinsiyet, 
kültürel farklılık, engellilik gibi 
farklı alanlarda yaşadığı sıkın-
tıların giderilmesi için eğitim 
programı hazırlıyor.  

Prof. Dr. Ertük ve Doç. Dr. 
Yürekli, geliştirdikleri ve 
yürütücülüğünü üstlendik-
leri “JoinMe 2” AB ERAMUS + 
projesi kapsamında öğrencile-
rin eğitimde eşitliğe ulaşması 
için 6 farklı ülkedeki öğretim 

üyeleriyle çalışmalar yapacak. 
Türkiye, Belçika, Yunanistan, 
İngiltere, Polonya ve Alman-
ya’dan oluşan konsorsuyumda 
her ülke temsilcileri kendi 
çalıştığı üniversitedeki 100 
öğretim üyesine, etnik ve ırk-
sal, cinsiyet, engelilik, kültürel 
farklılık alanlarında eğitimler 
verecek. Eğitim öncesi ve 
sonrasında da testler yapıla-
cak. 224 bin 235 Euro destekle 
30 ay sürecek proje sonunda 
oluşacak metaryallerle kurulu-
cak web sayfası tüm dünyanın 
kullanımına açılacak. Böylece, 
öğrenciler i eşit bir eğitim 
ortamına kavuşacak. 

Prof. Dr. Ertürk ise, “Her 
ülke kendi bölgesindeki 100 
öğretim üyesine eğitim vere-
cek. Eğitim öncesi ve sonrası 
testler yapılacak. Ortaya çıkan 
metaryeller ülkeler arasın-
da paylaşılacak ve genel bir 
eğitim modeli oluşturulacak”  
diye konuştu. 

Özel hastalara
özel bakım!
EÜ, demans hastalarının 
bakımına ilişkin 4 Avru-
pa ülkesiyle ortak eğitim 
programı geliştirecek
EGE Üniversitesi, demans hastala-
rının bakımına ilişkin Avrupa Birliği 
sosyal inovasyon projesinde İtalya, 
Litvanya, Portekiz ve Romanya ile 
ortak eğitim programı geliştirecek. 
Türkiye ayağı yürütücülüğünü Ege 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın 
yaptığı   “Demans Hasta Bakımını 
Üstlenenlere Yönelik Dijital Destek 
ve Yetkinlik Artırma (DIGI4CARE) 
Projesi” Portekiz Ulusal Ajansı tara-
fından fonlanmaya hak kazandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim 
insanları    tüm insanlığın ihtiyaçları 
doğrultusunda araştırma alanları-
nı yoğunlaştırarak, uluslararası iş 
birlikli ve  multidisipliner  önemli 
projelere imza atıyorlar. Üniversi-
temizin; Portekiz, Litvanya, İtalya 
ve Romanya ile ortak geliştirdiği 
demans hasta bakımını üstlenen 
resmi olmayan bakıcılara yönelik 
dijital destek ve yetkinlik artırma 
AB ERASMUS Plus Projesi, Portekiz 
Ulusal Ajansı tarafından desteklen-
meye uygun görüldü. Dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi 
ülkemizde de hayat şartlarındaki 
iyileşmeler sonucunda insan ömrü-
nün uzadığını,  buna bağlı olarak da 
yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki 
oranın her geçen gün arttığını 
görüyoruz.  Demans hastalığı günü-
müzde tüm dünyada artan büyük 
bir küresel sağlık sorunu. Hastalık 
ile ilgili en önemli risk faktörü yaştır. 
Nüfusun giderek yaşlanacağı bir 
ülke olarak Türkiye’de de yakın 
zamanda en önemli sağlık sorunu 
olacağı düşünülüyor. Önemli bir 
toplumsal sorun olan ve her geçen 
gün yaşlanmaya bağlı olarak da 
fazlalaşan hasta sayısı dolayısıyla 
demans hasta bakıcılarının gün-
lük zorlukların üstesinden gelme 
becerilerinin gelişmesi ve kaliteli 
demans hastası bakımının sağ-
lanması oldukça önemli bir konu. 
Bilim insanları demans hastalarının 
bakımına ilişkin eğitim programı 
geliştirecekler.  Prof. Dr. Aylin Göztaş 
hocamız başta olmak üzere proje 
ekibini tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

“DEMANS, ULUSAL POLİTİ-
KALAR İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI 

OLUŞTURUYOR”

Projenin detayları ile ilgili bilgi 
veren Ege Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin 
Göztaş,  “Resmi olmayan bakıcıların, 
özellikle yaşlılar ve demansa ilişkin 
günlük zorlukların üstesinden 
gelme becerilerinin gelişmesi ve ka-
liteli demans hastası bakımının sağ-
lanması için desteklenmesi oldukça 
önemliBakıcı iş yükünü hafifletebi-
lecek ve bakımın kalitesi üzerinde 
olumlu etkisi olabilecek DIGI4CARE 
tamamlayıcı yaklaşımı ve gayriresmi 
bakıcıların desteklenmesine yönelik 
araçlar ile ilgili farkındalığın artırıl-
masını amaçlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Aylin Göztaş, “Ölçeklene-
bilme potansiyeli, maliyet etkinliği, 
her an her yerde bulunabilmeye 
uygun doğası, kullanışlı ve gizlili-
ği koruyan altyapısı şüphesiz bu 
uluslararası yaklaşımı desteklemek-
tedir” dedi.

Engelsiz Menemen için 
yeni bir hizmet daha
MENEMEN’DE bulunan engelli 
vatandaşlar için Engelsiz Ulaşım 
başlıyor. İlk etapta belli gü-
zergahlarda başlayan ulaşım 
hizmeti ile engelli bireyler ve 
aileleri kolay bir şekilde seyahat 
edebilecekler.

Menemen’de 16 Kasım Pazar-
tesi’nden itibaren başlayacak 
“Engelsiz Ulaşım” hizmeti ile 
engelli vatandaşlar Menemen 
Garajı ile Menemen Devlet 
Hastanesi arasında seyahat 
edebilecekler. Hafta içi her gün 
Menemen Garajı’ndan 09.00, 
12.00 ve 16.00 saatlerinde kalka-

cak olan özel olarak hazırlanmış 
servisin engellilerin şehir içi 
ulaşımlarında kolaylık sağlaması 
amaçlanıyor.

Menemen’de tüm engelleri 
ortadan kaldırmak için projeler 
üreten Menemen Belediye Başka-
nı Serdar Aksoy, göreve gelir gel-
mez oluşturduğu Engelli Hizmet-
leri Birimi ile birlikte engellilere 
yönelik çalışmalarına ağırlık verdi. 
Menemen Belediyesi, engelli 
bireylere yönelik yol haritasını be-
lirlemek üzere ilgili derneklerin, 
engelli bireylerin ve ailelerinin 
katıldığı çalıştaylar düzenliyor.
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>> UZMANLARDAN 

Kronik hastalar
Kovid-19 aşısı 
yaptırmalı uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'de 
yakında aşılama çalışmalarının 

başlayacağı belirtilirken, aşılamada 
önceliğin sağlıklı çalışanlarında oldu-

ğunu, 65 yaş üstü, engelli ve kritik 
işlerde çalışanlar ile diğer kişi-

lerin sonrasında aşılanacağını 
hatırlatan uzmanlar, hangi 
kronik hastaların Kovid-19 aşısı 
yaptırması ve nelere dikkat 
edilmesi gerektiği konusunda 
da uyarılarda bulunuyor.

Medicana International İz-
mir Hastanesi Enfeksiyon Has-
talıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan 

Sakarya, Kovid-19 aşısının kronik 
rahatsızlığı olan kişilerde görüle-

cek yan etkilerinin sağlıklı kişilerde 
görülebilecek yan etkilerden farklı 
olmadığını, mutlaka aşılamanın gerçek-

leştirilmesi gerektiğini söyledi.
Sadece Kovid-19 aşısı değil, grip ve 

zatürre gibi aşıların da yapılmasının 
sebebinin kişiyi enfeksiyondan korumak 
olduğunu vurgulayan Sakarya, korona-
virüsle ilgili bilinen, eskiden beri üretilen 
Kovid aşıları olduğunu anlattı.

Sakarya, "Günümüzde yeni tekno-
lojilerle üretilen RNA, DNA ve vektör 
aşıları dediğimiz aşılar da var. Bu aşılar 
ise dünyada ilk defa kullanılacak olan 
teknolojiler. Ülkemize yakında gelecek 
olan aşılara baktığımızda, uzun yıllardır 
denenmiş teknolojilerle üretilen aşılar 
olduğunu görüyoruz ve bu aşıların 
kullanılmasında herhangi bir sakınca 
yoktur." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serhan Sakarya, kronik kalp 
hastalığı, diyaliz, kronik akciğer hastalığı, 
karaciğer bozukluğu, kronik tansiyon ra-
hatsızlığı gibi hastalığı bulunan kişilerin 

risk grubu içerisine girdiğini belirterek, 
şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık 
Örgütü gibi diğer kurumların önerdi-
ği, 2. sırada aşılanması gereken hasta 
grubunun içerisine giriyor. Dolayısıyla 
önce sağlık çalışanları, sonrasında da 
risk grupları aşılanacaktır. Bu kişilerin aşı 
olmasında, sağlıklı kişilerde oluşabilecek 
yan etkiler dışında herhangi bir yan etki 
yoktur. Sadece aşının kendisinin oluştur-
duğu, alerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler 
olabilir.

Kızamık aşısı yaptırılmazsa çocuklarda 
ölüm oranı yüzde 5-7 arasında değişir. 
Aşılandığında ölüm oranı sıfır olur. 
Ancak çocuklarda yüz binde 1 ya da 
milyonda 1 oranında ileriki dönemlerde 
sorun oluşturabilir. Kar-zarar hesabı 
yapıldığında aşı olmanın çok daha 
hayat kurtarıcı olduğunu söyleyebilirim. 
Kovid, öldürücü ve çok hızlı yayılabilen 
bir hastalık. Bunu engellemek ve hayatı 
normale sokabilmek için kronik rahat-
sızlığı olan kişilerin mutlaka aşılanarak 
bağışıklı hale getirilmesi şart."

"KRONIK HASTALIKLARI OLAN 
BIREYLERDE SOLUNUM YOLU 

HASTALIKLARI VE ENFEKSIYONLAR"

Medicana Çamlıca Hastanesi Kar-
diyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın 
da birçok enfeksiyonda olduğu gibi 
Kovid-19'un da kalp krizini tetikleye-
bileceğine dikkati çekerek, "Kalp-da-
mar hastalığı olanlar, yüksek tansiyon 
hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar 
başta olmak üzere kronik hastalıkları 
olan bireylerde solunum yolu hastalık-
ları ve enfeksiyonlar çok ciddi sonuçlar 
yaratabilir. Sağlık Bakanlığının Kovid-19 
aşısı için öncelikle aşılanması gereken 
grup olarak belirlediği ileri yaş ve kronik 
hastalığı olanların uzman hekimlerin 
de takibinde ve Bakanlık takvimine 
göre Kovid-19 aşısı olmaları gerekti-
ğini önemle vurguluyoruz." ifadelerini 
kullandı.

Kalp, damar ve yüksek tansiyon gibi 
kronik hastalığı olanların, 65 yaş üzeri 
yetişkinlerin Kovid-19'dan en çok etkile-
nen ve ölüm oranı en fazla görülen grup 
olduğunu vurgulayan Yalçın, bu kriter-
lerde olanların Kovid-19 aşısı açısından 
ilk değerlendirilecek gruplar arasında 
bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmenin 
herkes için umut verici olduğunu ifade 
eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan, ciddi 
kayıplara neden olan Kovid-19 salgının-
da aşı ile ilgili geldiğimiz nokta kişisel 
sağlığımızın yanı sıra toplum sağlığı 
açısından da hayati derecede önem taşı-
yor. Çünkü salgını durdurabilmek ancak 
toplumda belli bir bağışıklık oranı sağ-
lamakla mümkün olacaktır. Bu nedenle 
aşılanmanın bireysel olarak sağlığımızı 
ilgilendirdiği kadar salgının durduru-
labilmesi açısından da hayati önemi 
vardır. Sağlık Bakanlığının belirleyeceği 
takvim ve öneriler doğrultusunda, 
hekimlerin yönlendirmesi ile aşılanmak 
için belirgin bir engeli olmayan tüm 
bireylerin Kovid-19 aşısı olması salgının 
durdurulması ve kayıpların önlenmesi 
adına önemlidir."
"MASKE-MESAFE-HIJYEN KURALLA-
RINDAN HENÜZ TAVIZ VEREMEYIZ"

Doç. Dr. Murat Yalçın, aşının bulunma-
sı gibi her türlü olumlu tabloya rağmen 
aşılanmanın yaygınlaşıp salgın kontrol 
altına alınıncaya kadar maske, mesafe 
ve hijyenden taviz verilemeyeceğini be-
lirterek, "Kronik kalp hastalığı bulunan 
kişilerin, yüksek tansiyon hastalarının, 
ileri yaş grubunda olanların, Kovid-19'un 
şu ana kadar bilinen ateş, öksürük, soluk 
almada zorlanma, nefes darlığı, halsizlik 
ve yorgunluk, kas ve eklem ağrısı, baş 
ağrısı, koku ve tat alamama gibi belir-
tilerinden bir veya birkaçını yaşamaya 
başladıkları an hiç vakit kaybetmeden 
hekimlerine ve sağlık kuruluşuna baş-
vurmaları gerekmektedir." dedi.

Kovid-19 olan bazı kişilerde "sitokin 
fırtınası" adı verilen durumun görü-
lebildiğini ifade eden Yalçın, "Vücutta 
enfeksiyon görülmesi durumunda 
sitokin salınımı bağışıklık sisteminin en-
feksiyonla savaşabilmesi için gereklidir. 
Sitokin fırtınası, çoklu organ yetmezliği-
ne yol açabilir, kalp kasında inflamasyo-
na (iltihaplanmaya) neden olabilir." diye 
konuştu.

>> ENGELLI YAŞLI ADAMA 

Kızılay yardım 
eli uzattı

IZMIR'IN Gaziemir ilçesinde, tek göz 
oda kiralık evinde pandemi sürecini yalnız 

geçiren, sağ bacağı diz altından olmayan engelli 
Bekir Yener'e (73), Kızılay yardım etti. Eşyaları 
yenilenen Yener'e, akülü sandalye de verildi.

Sarnıç Semti Menderes Mahallesi'ndeki tek 
göz odada yaşayan 3 çocuk babası Bekir Yener'in 
şeker hastalığı nedeniyle 11 ay önce sağ bacağı 
diz altından kesildi. Sol bacağının da durumu 
kötü olan Bekir Yener'in evinden çıkamaması 
komşularını üzdü. Durumun Türk Kızılay'ı İzmir 
Şubesi’ne iletilmesiyle yetkililer harekete geçti. 
Kızılay ekibi eve gelerek önce temizlik yaptı 
ardından evde eksik olan ısıtıcı, halı gibi yeni 
eşyaların temin edilmesini sağladı. Gıda ve kira 
için nakdi destekte de bulunuldu. Çalışmalarını 
sürdüren Türk Kızılay'ı İzmir Şubesi yetkilileri, 
ayrıca evden çıkamayan Bekir Yener için akülü 
sandalye temini için harekete geçti. Bağışçıların 
desteğiyle temin edilen akülü sandalye, Türk 
Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykal-
mış tarafından teslim edildi. Uzun süredir dışarı 
çıkamayan Bekir Yener, akülü aracını deneyip 
sokakta kısa bir gezinti yaptı.

Destekleri için yetkililere teşekkür eden Bekir 
Yener, "Allah razı olsun. Allah devletimize zeval 
vermesin. Başkan ve personeline teşekkür 
ederim. Kadrosu özenle seçilmiş gibi. Her zaman 
destek oluyorlar. Akülü sandalyeyle parka çıka-
rım, meydana giderim, sokağa çıkarım" dedi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri 
Baykalmış ise "Bekir amca yaşlılık aylığıyla kiralık 
evde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Sağlık prob-
lemleri de var. Bir bacağını kaybetmiş, diğeri de 
kesilebilir. Bu nedenle uzun süre dışarı da çıka-
mamış. Onu mutlu etmek için bağışçılarımızın 
desteğiyle akülü araç temin ettik. Bundan sonra 
da ona desteklerimiz sürecek" dedi.

>> OĞLU DENIZDE BOĞULDU 

Kendisini 
hayvanlara adadı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Tenzu-
le Küçük (69), 11 yıl önce engelli oğlu 27 

yaşında denizde boğulunca sokak hayvanlarının 
bakımını yapmaya başladı. Kızı Funda Küçük (40) 
ile birlikte kiraladıkları bahçeli evde hayvanların 
bakımını yapan Tenzule Küçük, "Onlar benim 
çocuklarım" dedi.

Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 
Tenzule Küçük'ün oğlu Murat Küçük, 8 yaşında 
ilkokulda, arkadaşlarıyla oynarken kafasını sıraya 
çarptı. Çarp-
manın etkisiyle 
engelli kalan 
Murat'ı 27 yaşına 
kadar anne Ten-
zule Küçük, be-
bek gibi bakarak 
büyüttü. Ancak 
11 yıl önce bir 
deniz gezisi 
sırasında Murat 
Küçük, bindikleri 
bottan düşerek 
boğuldu.

Oğlunun acısını yaşayan Tenzule Küçük ise 
kendisini sokak hayvanlarına adadı. Sokakta 
bulduğu hayvanları evine getirerek, kızı Funda 
Küçük ile bakmaya başladı.

Hayvanların sayısı çoğalınca da Tepecik Ma-
hallesi'nde bahçeli ev kiraladı. Anne-kız, sokakta 
ölüme terk edilmiş halde buldukları hayvanları 
kiraladıkları eve getirerek, hayata tutundurdu

Hayvanseverlerin desteklediği anne-kız, 40'ı 
evde olmak bine yakın hayvanı, ayda 15 bin 
lirayı bulan 1.5 ton mama dağıtarak, besliyor.

DENIZLI'NIN Merkezefendi 
ilçesinde ailesiyle yaşayan ve 

doğuştan bedensel engelli olan Ba-
rış Tercan, Merkezefendi Belediye-
si'nin Engelsiz Yaşam Akademisi'n-
deki görevlilere en büyük hayalinin 
su altında dalış yapmak olduğunu 
söyledi. 
Tercan'ın 
hayalini, 
3 Ara-
lık Dünya 
Engelliler 
Günü 
kapsa-
mında 
gerçek-
leştirmek 
isteyen 
yetkililer, 
Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir dalış 
ekibini Denizli'ye çağırdı. Evinden 
tekerlekli sandalyesiyle alınarak, 
minibüs ile UNESCO Dünya Kültür 
Mirası listesindeki Pamukkale'deki 
tarihi Kleopatra Antik Havuzu'na 

götürülen Tercan'a önce dalgıç 
kıyafeti giydirildi. Antik sütunların 
bulunduğu ve sıcaklığı yaz-kış 36 
derece olan havuza dalgıçlar tara-
fından indirilen Tercan'a su altında 
nefes alıp-verme eğitimi verildi. 
Dalgıçlar tarafından kollarından ve 

bacak-
larından 
tutulan 
Tercan, 
kısa sü-
rede olsa 
su altında 
olmanın 
keyfini 
yaşadı.

Barış 
Tercan, 
"Televiz-

yonda belgesel ya da filmlerde su 
altındaki dalgıçları izler, hayran-
lıkla bakardım. Engelim olmasına 
rağmen en büyük hayalim dalgıç 
olmaktı. Eğitim gördüğüm mer-
kezde dileğimi yetkililere ilettim 

ve gerçek oldu. Engelliler günün-
de hayalimi gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Engelliler 
hayallerinden vazgeçmesin, beni 
örnek alsınlar" dedi.

Uluslararası Engelli Dalgıçlar 
Federasyonu Türkiye Temsilcisi 
Ercan Tutal da Tercan'ın hayalini 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade ederek, "Barış 
kardeşimiz düşlerinin ötesinde bir 
olay yaşadı. Biz de onun düşünü, 
hayalini gerçekleştirmenin mutlu-
luğunu yaşadık. Çok heyecanlıydı, 
elimizden geleni yapmaya çalıştık. 
Suyun altında tam olarak gezeme-
di ancak dalmanın keyfini yaşadı. 
Barış hayalini gerçekleştirmesiyle, 
kendisi gibi başka engellilere de 
öncülük edecek. Büyük cesaret 
gösterdi. Bir sonraki dalışını da 
Kaş'ta tekneden denizden yapa-
cak. Dalmak özgürlüktür sloga-
nıyla, dünyada en çok engellilerin 
dalış yaptığı ülke Türkiye'dir" diye 
konuştu.

MUĞLA'DA, orduda yüzbaşı olarak görev 
yaparken 1996 yılında görev dönüşü geçirdiği 

trafik kazası sonrasında belden aşağısı felç olan ve 
tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Ozan Bahar (49), 
azmiyle hayata tutundu. Kazadan 4 yıl sonra malulen 
emekli olan Bahar, Muğla Üniversi-
tesi Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 
yüksek lisans yaptıktan profesör-
lüğe kadar yükselerek akademik 
hayatına başladı. Bahar, şimdi hem 
görev yaptığı üniversitede hem de 
ordudaki subay adaylarına ders ve 
konferanslar veriyor.

Aslen Mersinli olan evli, 1 
çocuk babası Ozan Bahar, 1992'de 
teğmen olarak Diyarbakır Ergani 
Jandarma Komando Bölük Komu-
tanlığı'nda göreve başladı. 4 yıl 
sonra yüzbaşı rütbesiyle, Muğla İl 
Jandarma Komutanlığı Merkez Jan-
darma Bölük Komutanlığı görevine 
atandı. Yüzbaşı Bahar, 2 Ekim 1996 
tarihinde görev dönüşü Muğla'nın 
merkez ilçesi Menteşe'de trafik kazası geçirdi ve belden 
aşağı felç oldu. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kal-
dırılan Bahar, daha sonra Ankara Gülhane Tıp Akade-
misi'ne (GATA) sevk edildi.1 yıl boyunca burada tedavi 

gören Bahar'ın en büyük destekçisi Muğla İMKB Ortao-
kulu Müdürü eşi Hesna Bahar oldu. Yaşamını tekerlekli 
sandalye ile sürdüren Kara Harp Okulu mezunu Bahar, 
2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden jandarma 
yüzbaşı rütbesiyle malulen emekli oldu. Bahar, emekli 

olmasını ardından ilk olarak evinin 
karşısında bulunan Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda 
yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansını başarıyla ta-
mamlayan Bahar, 2005 yılında dok-
tor, 2006 yılında yardımcı doçent, 
2007 yılında doçent 2013 yılında 
da profesör unvanı aldı. Bahar'ın 
bu başarısı sonrasında üniversite 
yönetimi  kendisini 2014 yılında 
Turizm Fakültesi'ne dekan olarak 
görevlendirdi.

Bahar'ın bu Başarısı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından ödüllendirildi.  Bahar'ın 
dekanlığının 3'üncü yılında Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eğitim 
ve Akademi alanında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk 
tekerlekli sandalye kullanan dekan sıfatıyla 'Engelleri 
Aşanlar' ödülünü aldı. 

Doğuştan beden-
sel engelli olan ve 
hayatını tekerlekli 
sandalyeyle devam 
ettiren Barış Ter-
can’ın (26) su altına 
dalış hayali, 3 Aralık 
Dünya Engelliler 
Günü öncesinde, 
Pamukkale’deki An-
tik Havuz’da gerçek 
oldu.

Bedensel engelli Barış’ın dalış hayali, 
Antik Havuz’da gerçek oldu

Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle 
profesör oldu, Erdoğan’dan ödül aldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü sonrasında Celal 
Atik Spor Salonu'nda engellilerin 
tribüne erişimini sağlayacak asan-
sörü devreye soktu. Kulüpte 10 

farklı branşta 75 engelli sporcunun 
lisanslı olarak mücadele ettiğini 
belirten Başkan Ersan Odaman, 
"Dünyada ve ülkemizde engelli 
bireylerin yaşadığı en büyük sıkıntı 
erişememek. 3 Aralık Dünya Engel-

liler Günü'nün hemen sonrasında 
Celal Atik Spor Salonu'nda erişim 
engelini ortadan kaldırdık. Artık 
engelli sporcularımız ve salonu-
muza gelerek maç izlemek isteyen 
engelli vatandaşlarımız bu asansör 

ile tribündeki yerlerini alacak" diye 
konuştu.

Açılış törenine katılan İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Engelli 
Basketbol Takımı oyuncuları, bu 
hizmet için yönetime teşekkür etti.

>> ENGELLI PSIKOLOG ILKNUR

2. kez koronaya 
yakalandı 
İzmir'de doğuştan kolları ile bir baca-
ğı olmayan psikolog İlknur Peder, 1,5 
ay arayla ikinci kez koronavirüse yaka-
landı. Peder'in tedavisi devam ediyor.

DOĞUŞTAN engelli olan psikolog İlknur Pe-
der, yakalandığı koronavirüsü tedavi ile atlat-

tı, ancak 1,5 ay 
sonra yeniden 
aynı hastalığa 
yakalandı. 
Karantina 
süresi dolma-
sına rağmen 
hastalığa bağlı 
rahatsızlık-
ları devam 
eden Peder, 
"Maalesef ko-
ronavirüs beni 
de buldu hem 
de iki defa. İl-
kinde iyileştim 
fakat 1,5 ay 
sonra tekrar 
koronavirüse 
yakalandım. 
İlk testim çıktı-
ğında semp-
tomlarım hafifti ancak ikinci kez yakalandığımda 
çok zor geçirdim. Doktorum, vücudum antikor 
üretmediği için yeniden enfekte olduğumu 
söyledi. Ateşim yükseldi. Şiddetli öksürüğüm ve 
ağrılarım oldu. Şu an toparlanma aşamasındayım. 
Kendimi daha iyi hissediyorum ama çok çabuk 
yoruluyorum. Geçtiğimiz günlere nazaran çok 
daha iyiyim" dedi.

Peder, doğuştan engelli olduğu için yaşadığı 
zorlukları şöyle anlattı:

"Üniversite kazandıktan sonra ilk defa sosyal 
yaşantı içerisine girdim. Kolay değildi, gerek fiziki 
şartları gerek uyum sağlamak çok zordu. Bir şekil-
de mücadele ettim. Hala daha savaşıyorum."  

MUĞLA'DA lise öğ-
retmeni Emin Necat 

Doğan tarafından üretilen 
'akülü engelli aracının' tanıtı-
mı yapıldı. 15 ayda tamamla-
nan ve 'Oğuzhan' ismi verilen 
aracın patenti alınarak seri 
üretime geçilecek.

Muğla'nın merkez ilçesi 
Menteşe'de 'Dünya Engelliler 
Günü' kapsamında anlamlı 
bir etkinliğe imza atıldı. Ziya 
İlhan Dağdaş Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi'nin Makine 
Alan Teknoloji Bölümü'nde 
görevli öğretmen Emin Necat 
Doğan, bedensel engellilerin 
yaşamlarını kolaylaştıracak 
araç tasarladı. Doğan'ın gece-
sine- gündüzüne katarak, 1,5 
yılda icat ettiği araç, emsalle-
rine göre çekiş, tırmanma ve 

engelli rampasının otoma-
tik olmasıyla dikkat çeken 
çekiyor.

Ziya İlhan Dağdaş Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 
aracın tanıtımı için tören 
düzenlendi. Törene, İl Milli 
Eğitim Müdürü Pervin Töre, 
Menteşe İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Soner Kaya, şube 
müdürleri, Okul Müdürü Ha-
mit İzdaş, Engelliler Derneği 
Başkanı Emine Çakıroğlu ile 
Zihinsel Engelliler Derne-
ği yönetim kurulu üyeleri 
katıldı.

Öğretmen Emin Nejat 
Doğan, dünyadaki engelli 
araç modelleri üzerine araş-
tırma yaptığını belirterek, 
"Engellilerin rahat şekilde 
kullanabilmeleri ve tekerlekli 

sandalyesiyle çıkıp-inebile-
ceği bir araç tasarlamak iste-
dim. Mekanik tasarımı bana 
aittir. Elektrik ve elektronik 
bölümü öğretmenlerimiz de 
aracımızın uzaktan kuman-
dasını yaptı. İşbirliği içinde 
uzaktan kumandalı rampa-
mızın çalışmasını sağladık. 
Aracımız, 35-40 kilometre hız 
yapıyor. Aracı modern hale 
getirmek için çalışıyoruz. 
Prototipin üst kısmına güneş 
enerjisi paneli ekleyeceğim" 
dedi. İl Milli Eğitim Müdürü 
Pervin Töre ise, "Emeği geçen 
herkesi kutluyorum. Aracımı-
zın yapım aşaması tamam-
landıktan sonra seri üretime 
geçeceğiz ve engelli dernek-
lerine ücretsiz dağıtacağız" 
diye konuştu.

TORBALI ilçesindeki rehabi-
litasyon merkezinde, 3 Aralık 

Dünya Engelliler Günü nedeniyle 
farkındalık yaratmak amacıyla dü-
zenlenen etkinlikte, engelsiz kişiler, 5 
kategoride engelleri aşmaya çalıştı. 
İşitme engelli bireyleri anlamak 
adına düzenlenen alışveriş kate-
gorisinde  konuşmadan isteklerini 
anlatmaya çalışanlar ile işaret dilinin 
önemine dikkat çekilirken, görme 
yetersizliği olan bireyleri anlamak 
için de karanlık odada eşyaların 
bulunması istendi.

Etkinliğe katılan Ayten Adıgüzel 
(50), 10 yaşında zihinsel engelli bir 
çocuğu olduğunu belirtip, "Bu etkin-
likte de öğretmenimiz bir yönergeyi 
tarif etmemizi istedi. El hareketleriyle 
anlatmaya çalıştık. Ben bir manav-
dan üzüm alacağımı anlatmaya çalış-
tım. Bir işitme engelli gibi manavdan 
alışveriş yapmaya çalıştım. Benim 
için etkileyici bir deneyim oldu. Bu 
çocuklara sevgi verilmesi lazım. En 
fazla görme engelliler için olan par-

kurda zorlandım. Düz yolda gözleri 
bağlı yürüyemezken onlar sokakta 
nasıl gidiyor anlamadım" dedi.

Rehabilitasyon merkezinde 
psikolojik danışman olarak çalışan 
Ramazan Çiçek de şu bilgileri verdi:

"Dünya Engelliler Günü'nde, 
farkındalık yaratmak için uygulamalı 
bir çalışma yaptık. İşitme yetersizliği 
olan bireylerimizin toplumda yaşa-
dıklarını canlandırarak, neler yaşayıp 
hangi zorlukları aşmaları gerektiğini 

fark ettirmeye çalıştık. Etkinlikte 
manav, oyuncak ve kırtasiye bölüm-
leri vardı. Gönüllüler işaret diliyle 
kendilerini ifade etmeye çalıştılar. 
Renkleri anlatmak daha zor olduğu 
için daha basit yönergeler verdik. 
Buna rağmen zorlandıklarını gördük. 
Umarım bu farkındalık gerçek hayat-
ta da devam eder. Onları anlayarak 
hissederek yaşamalarını istiyoruz."

Özel eğitmen Sudan Kırbıt, 
"Gözleri kapatılan bir gönüllüden 

dolaptan kot gömlek almasını 
istedim. Diğerinden dolaptaki çatal 
kaşıkları almasını istedim. Engelli 
bireylerin neler yaşadıklarını bizzat 
görüp hissetmelerini istedik. Onların 
yaşadıklarını bilemiyoruz. Özel bi-
reylere farklı gözle bakılıyor. Onların 
içindeyiz, neler hissettiklerini daha 
iyi anlıyoruz" diye konuştu.

En fazla bedensel engelliler için 
hazırlanan parkurda zorlandığını 
anlatan hemşire Zeliha Gizem 
İzci(21) ise, "Gözlerimi kapatıp bu 
parkura girdim. Eşyaların nesnelerin 
nerede olduğu bilmeden bir şeyler 
bulmaya çalıştım. Empati yaptım. 
Gerçekten de hayat onlar için çok 
zor. İstenen eşyaları bulduk ama 
zorlandık. Bizim için kısa sürdü ama 
onlar için hayat böyle devam ediyor. 
İşitme yetersizliği için hazırlanan 
parkurda kendimi ifade etmede 
zorlandım. Bundan sonra onlara 
karşı daha yardımsever olmaya 
çalışacağım. Ne hissettiklerini daha 
iyi anladım" dedi.

>> ENGELLI MILLI YELKENCI AKBULUT: 

Başaramayacağız 
hiçbir şey yoktur

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, 8 yaşında elektrik 
akımına kapılması sonucu sağ kolu dirsek altından 

ampute edilen milli yelkenci Hüseyin Akbulut (33), "Engel-
lerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir 
şey yoktur" dedi.

'BEYINDE AŞILDI MI BAŞARILAMAYACAK IŞ YOKTUR'

Topluma örnek olabilmek için 10 yıldır azimle mücade-
le verdiğini ifade eden Akbulut, "Küçük yaşlarda talihsiz 
bir kaza sonucu sağ kolumu dirsekten kaybettim. Küçük-
lükten bu yana denizi ve doğayı çok seviyordum. Bir yel-
ken kulübüne giderek eğitim almak istediğimi söyledim. 
Eğitimlere başladım. Ailem zorlu bir spor faaliyeti olduğu 
için önce istemedi ama zamanla başarılarımı ve isteğimi 
görünce büyük destek verdi. Çıraklık, amatörlük ve pro-
fesyonellik derken 10 yılda şimdi hem engelli yelken milli 
takımındayım hem de antrenör oldum. Toplumda örnek 
olabilmek için mücadele veriyorum. Pandemi nedeniyle 
izole durumdayım. Ama fırsat buldukça yelkenimde mo-
tora bağlı kalmadan rüzgar ve sus sesi ile mutlu oluyo-
rum. Dertlerimi unuttuğum tek yer deniz" dedi.

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yaşayan işitme engelli 
Hasret Baran Aydoğdu (18), severek yaptığı güreşi 

2 retinasında yaşadığı yırtılma nedeniyle bırakmak 
zorunda kaldı. Geçen yıl Mersin'de düzenlenen İşitme 
Engelliler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 
2 gümüş madalya 
kazanan Aydoğdu, 
artık spor yapa-
maması nedeniyle 
yaşadığı boşluğu 
fotoğraf çekerek 
gideriyor.

Kuşadası'nda ya-
şayan işitme engelli 
12'nci sınıf öğren-
cisi Hasret Baran 
Aydoğdu, önündeki 
engelleri spor ve 
sanatla aşıyor. 9'uncu sınıftayken güreşe merak duymaya 
başlayan Aydoğdu, 4 yıl içinde 1 Aydın, 2 Türkiye birinciliği 
elde etti. Genç sporcu 2020 yılında iki göz retinasında da 
yaşanan yırtılma nedeniyle çok sevdiği güreşi bırakmak 
zorunda kaldı. Kısmi işitme engelli olarak dünyaya gelen 
Aydoğdu, bugünlerde ise fotoğrafçılığa merak sardı. Kuşa-
dası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 
Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi olan Aydoğdu, staj yaptığı 
fotoğraf dükkanının gözde elamanı oldu. İleride başarılı 
bir fotoğrafçı olmak isteyen Hasret Baran Aydoğdu, bilişim 
alanında da yenilikleri yakından takip ediyor.

'BAŞARILI BIR FOTOĞRAFÇI OLMAK ISTIYORUM'

Engellerin ancak yaşama sevinciyle ortadan kalkaca-
ğını belirten Aydoğdu,"9'uncu sınıfta güreşe başladım. 
Yaklaşık 4 yıl aralıksız güreş yaptım. 2018 yılında Ay-
dın'da gerçekleşen şampiyonada 2'nci oldum ardından 
Bartın, Afyon ve Mersin'de düzenlenen şampiyonalara 
katıldım. 2019 yılında Mersin'de düzenlenen İşitme 
Engelliler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 
97 ve 92 kilo kategorilerinde Türkiye 2'ncisi oldum. Spor 
yaparken yaşadığım kaza sonucu iki gözümün retinasın-
da da yırtılma oldu. Doktorum güreşi bırakmam gerek-
tiğini söyledi. Çok sevdiğim güreş sporunu yapamamak 
başlarda beni çok üzdü. Staj yaptığım fotoğraf stüdyosu 
bana umut oldu. Fotoğrafçılığı öğrendikçe yaşama 
sevincim arttı. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. İleride 
başarılı bir fotoğrafçı olmak istiyorum" dedi.

ANNE VE BABASI IŞITME ENGELLI DENIZ 

İşaret dili 
eğitmeni oldu

IZMIR'IN Urla ilçesinde işitme engelli anne ve baba-
sıyla yaşayan 

Deniz Serin (18), 
onların hem kulağı 
hem dili oluyor. 
Anne ve babasına 
günlük hayatında 
yardımcı olan 
Serin, hayalini ger-
çekleştirerek, işaret 
dili eğitmeni oldu. 
İşitme engellilerle 
ilgili birçok sosyal 
sorumluluk projesi 
fikri olduğunu 
belirten Deniz 
Serin, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk 
ve Haluk Levent'le 
tanışmak istediğini 
söyledi.

İzmir’de engelsiz salon
Celal Atik Spor Salonu’nda engellilerin tribüne erişimini sağlayacak asansör devreye alındı.

Engelsiz bireyler farkındalık 
için engelleri aşmaya çalıştı  
Torbalı’da bir rehabilitasyon merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak için 
düzenlenen etkinlikte engelsiz bireyler, 5 kategoride hazırlanan parkurlarda, engelleri aşmaya çalıştı.

>> MUCIT ÖĞRETMENDEN, 

Engelliyi rahat ettirecek icat

Baran’ın yaşam 
sevgisi engelleri 
ortadan kaldırıyor
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Geliştirdikleri bilim ve mühendislik 
projeleriyle ulusal yarışmalarda 
dereceler elde eden İzmirli 3 lise 

öğrencisi, bu yıl çevrimiçi düzenlenecek 
Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarın-
da projelerini görücüye çıkaracak.

İzmir Özel Ege Lisesi 12. sınıfında 
eğitim alan Okan Demir Baykal ve Tan-
kut Çekiç teknolojik tasarım, Bilgenaz 
Altıparmak ise matematik alanında 2 yıl 
önce çalışmaya başladı.

Görme engelli bireylerin bağımsız 
hareket edebilmeleri için özel bir gözlük 
tasarlayan Baykal ve Çekiç’in projesi 
ile Bilgenaz Altıparmak'ın "Üç Boyutlu 
Uzayda Arbelos ve Arşimet Küreleri" 
konulu matematik projesi, geçen yıl 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma-
sı'nda Türkiye ikincilikleri elde etti.

TÜBİTAK tarafından bu projelerin, 
ABD'de 2021 yılında çevrimiçi olarak 
düzenlenecek Uluslararası Bilim ve 
Mühendislik Fuarı'nda (Regeneron ISEF 
2020) Türkiye’yi temsil etmesine karar 
verildi.

 "GÖRME ENGELLILERIN 
YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRACAK"

Öğrencilerden Okan Demir, Türkiye'yi 
böyle önemli bir yarışmada temsil ede-
cekleri için mutlu olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri gözlükte kamera ve 

geliştirme kartıyla gerçek zamanlı gö-
rüntünün telefona aktarıldığını belirten 
Baykal, "Cep telefonlarındaki güçlü 
işlemciler sayesinde nesne algılama ve 
uzaklık ölçüm gibi işlemler gerçekleşti-
riliyor. Buradan alınan bilgilerle birlikte 
cihaz, yardımcı bilekliğe bağlanarak 
uzaklık bilgilerini ve nesnelerin isim-
lerini, titreşim yoluyla görme engelli 
bireylere bildiriyor." diye konuştu.

 "TÜRKIYE'YI TEMSIL EDECEĞIMIZ 
IÇIN ÇOK MUTLUYUZ"

Son yıllarda Türkiye'de başlatılan yerli 
ve milli teknoloji hamlesinin kendilerine 
yol gösterdiğini belirten Tankut Çekiç ise 

şöyle konuştu:
"Arkadaşımla yerli ve milli bir proje 

geliştirebileceğimize inandık. Projemizi 
geliştirmek için sıkı çalıştık. TÜBİTAK'tan 
dereceler alınca mutlu olduk. Görme en-
gelli bireyler için geliştirdiğimiz titreşimli 
gözlükle Regeneron ISEF gibi uluslarara-
sı yarışmalarda ülkemizi temsil etmemiz 
bizim için büyük bir gurur. Yarışmada 
dereceye girerek projemizi dünyada 
tanıtmayı istiyoruz. Tasarımımızdan 
daha çok engelli bireyin faydalanmasını 
hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek 
veren okul yönetimimize çok teşekkür 
ederim."

Projenin danışmanlığını gerçekleş-

tiren Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji-
leri öğretmeni Atajan Rovshenov da 
öğrencilerinin çok önemli bir çalışmaya 
imza attığını, derece kazanacaklarına 
inandığını anlattı.

Öğrencilerden Bilgenaz Altıparmak ise 
projesiyle Arşimet'in M.Ö. 200'lü yıllarda 
yaptığı çalışmasını geliştirerek gerçek 
hayata uyarladığını kaydetti.

Arşimet’in eş 
çemberlerini ve 
Arbelos ismiy-
le tanımladığı 
şekli 3 boyutlu 
ortama taşıdığını 
kaydeden Altı-
parmak, "Zaten 
bunlar hayatın 
içinde var. Elde 
ettiğimiz 3 
boyutlu Arşimet 
küreleri, anten 
teorisinde, kü-
resel antenlerin 
çekim gücünü iyileştirmede, elektro-
manyetik alan çizgileri ile yapılan he-
saplamalarda ve sıcak hava balonlarına 
yön vermekte kullanılabilir. Amacım 
yeni bir şey öğrenmekti ve bilime katkı 
sunduğum için mutluyum. Hedefim 
katılacağım bu fuarda da matematik 
çalışmamla dereceye girmek. Bir Türk 
bilim kadını olarak ülkemi dünyaya en 

iyi şekilde tanıtmak istiyorum." ifadele-
rini kullandı.

"TÜRKIYE'YI 14 PROJE 
TEMSIL EDECEK"

Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu Eş Başkanı 
ve Altıparmak'ın danışmanı Dr. Okan 
Açıksöz, okul olarak bilime katkı sun-
maktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Regeneron 
ISEF'in dünyanın 
en büyük üniver-
site öncesi bilim 
fuarı olduğunu dile 
getiren Açıksöz, 
"TÜBİTAK 2002'den 
bu yana bu fuara 
her yıl en fazla 8 
proje gönderi-
yordu. Kovid-19 
salgının nedeniyle 
geçen yıl yapıla-
mayınca bu yıl 
ülkemizi 14 proje 

online bir şekilde temsil edecek. Son 5 yıl-
dır öğrencilerimizin geliştirdiği projeler bu 
fuarlara katılmak üzere seçiliyor. Bu fuarda 
dereceye giren öğrencilere çeşitli para 
ödüllerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında 
çeşitli burs imkanları da sunuluyor. İlk üç  
sırada dereceye giren öğrenciler ise ÖSYM 
tarafından alanları ile ilişkili bölümlere 
sınavsız olarak yerleştiriliyorlar." dedi.

ENGELLI Kamu Personeli Seçme 
Sınavı (EKPSS) sonuçları açık-
landı.

ÖSYM'nin 
internet site-
sinde yer alan 
duyuruya 
göre, 15 Ka-
sım'da uygu-
lanan sınavın 
değerlendir-
me işlemleri 
tamamlandı.

Adaylar, 
sonuçlarına 
ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.
gov.tr" adresinden T.C. kimlik 

numaraları ve şifreleriyle erişe-
bilecek.

ÖSYM 
Başkanı Halis 
Aygün, Twit-
ter hesabın-
dan yaptığı 
paylaşım-
da, sına-
va 97 
bin 646 
kişinin 
başvur-
duğunu 
belirterek 

sonuçların adaylara hayırlı 
olmasını diledi.

EKPSS sonuçları açıklandı
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” 
adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek

>> IZMIRLI LISE ÖĞRENCILERI, ULUSLARARASI BILIM FUARINDALAR

Görme engelliler için yaptılar
Türkiye’yi temsil edecekler

Geliştirdikleri bilim ve mühendislik projeleriyle ulusal yarışmalarda dereceler elde eden İzmirli 3 lise 
öğrencisi, bu yıl çevrimiçi düzenlenecek Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarında projelerini gö-

rücüye çıkaracak. İzmir Özel Ege Lisesi 12. sınıfında eğitim alan Tankut Çekiç ve Okan Demir Baykal, 
görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilmeleri için özel bir gözlük tasarladı.

TÜBİTAK’ın 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında derece alan İzmirli üç 
lise öğrencisinin geliştirdiği 2 proje, bu yıl çevrimiçi düzenlenecek Uluslararası Bilim ve 
Mühendislik Fuarı’nda Türkiye’yi temsil edecek

>> GÖRME ENGELLI BIR TORUNUYLA

Yağmur nöbeti tutuyor
Çiğli’de geçen hafta 3 gün aralıklarla etkili olan yağışlarda 
oluşan heyelandan evleri zarar görenler tedirginlik yaşıyor.  

ŞIRINTEPE ve Güzeltepe ma-
hallelerinin sınırında yer alan 

çoğunluğu tek katlı 
33 evin çatısına ve 
duvarlarına, yağışın 
etkisiyle yamaçtan 
kopan kaya ile top-
rak parçaları zarar 
verdi. 

Mahalle sakin-
lerinden Sakine 
Kartal, yağışın ol-
duğu gün ani bir sesle irkildiklerini ve 
çatılarının bir bölümünün, duvarlarının 
göçtüğünü gördüklerini kaydetti.

Görme engelli bir torunu bulundu-
ğunu ve yardım beklediklerini anlatan 
Kartal, "Çiğli Belediyesi hala gelmedi. 3 
hafta önce yine böyle bir şey yaşadık. 
Komşumuzun evi zarar gördü." dedi. 

Mahalle olarak tedirginlik yaşadıkla-
rını dile getiren Kartal, "Yağmur yağın-

ca ailecek evimize 
bir şey olmasın diye 
nöbet tutuyoruz. 33 
ev böyleyiz." ifadele-
rini kullandı. 

"MADDI DURU-
MUM IYI OLSA 

OTURMAM" 

Evi zarar görenler-
den Erdal Bulut yıllardır korku içinde 
yaşadıklarını belirterek, "Bölgemiz 
heyelan bölgesi. Maddi durumum iyi 
olsa burada oturmam. Yetkililerden 
isteğim bize bir konut yapmaları. Bu 
evde yaşamaktan korkuyorum." dedi.

Ferit Kartal da korkudan evine gire-
mediğini dile getirdi. 

 KEÇIÖREN Belediye Başkanı Tur-
gut Altınok, belediyenin kurumsal 

web sitesinde sesli kütüphane platformu 
oluşturarak Türk edebiyatından birçok 
eseri yayımlama-
ya başladıklarını 
belirtti.

Belediyeden 
yapılan açıklama-
da görüşlerine yer 
verilen Altınok, 
görme engelli 
vatandaşları Türk 
edebiyatının kla-
sikleriyle buluş-
turmak için oluşturdukları sesli kütüpha-
ne platformunda eserlerini yayınlamaya 
başladıklarını, gönüllü okuyucularla 
gönüller almak için bu platformu geliştir-
meye devam edeceklerini kaydetti.

Engelsiz Keçiören hedefiyle hayata ge-
çirilen sesli kütüphane ile aynı zamanda 
Türkiye genelindeki görme engelli vatan-
daşlara da hizmet verdiklerini belirten 

Altınok, "Erişile-
bilirlik açısından 
engellilerimiz için 
birçok yeniliğe 
imza atıyoruz. 
Sesli kütüpha-
nemiz de bu ça-
lışmalarımızdan 
bir tanesidir. Web 
sitemiz üzerin-
den alt yapısını 

da kolay erişeniler şekilde oluşturduk. 
Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden 
görme engelli vatandaşlarımız bu hizme-
timize kolayca ulaşabilecekler." ifadelerini 
kullandı.

Keçiören’de sesli kütüphane

>> MESUT YILMAZ IÇIN 

Engelli 
vatandaş, 
lokma 
hayrı yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde engelli bir kişi, 
eski başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz 
anısına lokma hayrı yaptı. 

BODRUM Engelliler Sağ-
lık Vakfında eğitim gören 

ve vakıf yönetimince 'Doğal 
Başkan' olarak belirtilen ko-
nuşma 
engelli  
57 ya-
şındaki 
Bilgin 
Özşe-
ker, 30 
Ekim'de 
hayatını 
kay-
beden 
Mesut 
Yılmaz için Turgutreis Yalı Ca-
misi'nde lokma hayrı yaptı.

Etkinliğe, Bodrum Beledi-
ye Başkanı Ahmet Aras, eski 
Turgutreis Belediye Başkanı 

Mehmet Dinçberk, Bodrum 
Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Ak-
kaya, yönetim kurulu ve vakıf 

üyeleri ile 
vatandaş-
lar katıldı.

Eski Baş-
bakan ve 
Anavatan 
Partisi 
Eski Genel 
Başkanı 
merhum 
Mesut 
Yılmaz'ın, 

geçmiş dönemde Bodrum 
Engelliler Sağlık Vakfı'nın 
hizmet binasının temel atma 
ve hizmete girme törenlerine 
katıldığı belirtildi.

IZMIR'DE Valilik 
bünyesinde yakla-

şık 6 bin 500 kişilik ekiple 
görev yapan İl Salgın 
Denetim Koordinasyon 
Merkezi, 10 ayda 645 
bin çağrı alarak yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) 
sosyal mücadelede adeta 
merkez üs haline geldi.

İzmir'de 23 Mart’ta 
Bornova'daki 112 Acil 
Çağrı Merkezi Müdürlü-
ğü bünyesinde 
Vefa İletişim 
Merkezi 
kuruldu.

Vatan-
daşların 
taleplerini 
112 Acil 
Çağrı Mer-
kezi telefon-
ları aracılığıyla 
alan merkez, istekleri 
kaymakamlıklar bünye-
sindeki Vefa Sosyal Des-
tek Gruplarına iletmeye 
başladı. 

Salgının başından bu 
yana Vefa Sosyal Destek 
İletişim Merkezi olarak 
görev yapan merkez, 20 
Ağustos'tan itibaren iller-
de salgın denetim mer-
kezlerinin kurulmasının 
ardından bu amaçla da 

görev yapmaya başladı. 
Merkez yaklaşık 6 

bin 500 kişilik ekibiyle 
hastalığın yayılımının 
önlenmesi ve mağduri-
yetlerin giderilmesi için 
çaba gösteriyor.

 Merkez öncelikli 
olarak 65 yaş ve üstü 
vatandaşların ihtiyaç-
larının karşılanması ve 
evlerinde karantinada 
olması gerekenlerin 

kontrol edilerek 
taleplerinin 

karşılanma-
sına ağırlık 
veriyor.

Ko-
vid-19 
testi pozitif 

çıkan ya da 
temaslı oldu-

ğu belirlenenle-
rin mahalle ekipleriyle 

evlerinde denetimlerini 
sağlayan merkez görev-
lileri, vatandaşlardan ge-
len seyahat belgesi gibi 
talepleri de yanıtlıyor.

İzmir 112 Acil Çağrı 
Merkezi'nin Müdürü 
Tuncay Volkan Bayat, Vali 
Yavuz Selim Köşger tara-
fından kurulan merkez-
de yoğun bir mesainin 
devam ettiğini söyledi. 

>> IZMIR’DEKI SALGIN DENETIM 
KOORDINASYON MERKEZI 

570 bin talebi 
yerine getirdi
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesin-
de kurulan İl Salgın Denetim Koordinasyon 
Merkezi, Kovid-19 karantinası uygulananlar-
la 65 yaş üstü vatandaşlardan gelenler başta 
olmak üzere 645 bin çağrı aldı


