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Kasım ayında telefonlarımız hiç susmadı. Güven veren, ori-
jinal gazeteniz Engellim Sesi’ne ulaşan bir çok ihtiyaç sahibi 
kardeşimizin engelli sandalyesi ile buluşmasına neden olduk!

Aralık 2020
Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL.

Bir Gazete Bir Umut

İZMİR’DE yaşanan depreme, bir de bunun yanında 
pandemiye rağmen çalışmaları sonucunda engelli-
lerin sandalye ile buluşmayı sürdürdüğünü söyleyen 
Engellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Şensürek, “Bu 
bizim, gazetemizin varoluş amacıdır. Kasım ayında da 
satış gelirlerimizle temin ettiğimiz engelli sandalye-
lerini bir bir ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin adreslerine 

teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu yüzden, yani 
tüm olumsuz koşullara rağmen mücadelemizi artarak 
sürdürüyoruz. Bunun için 2020’de Kasım’da aşk başka-
dır diyoruz. Bu engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim 
mutluluğumuzdur. Engellilerin aileleri bizim ailemizdir. 
Bu mücadelemizi gücümüz yettiğince sürdüreceğiz. Bu 
nedenle lütfen bizi okumaya devam edin.” dedi.

>> EL ELE VERDİK 

70 yıllık özlem bitti!

BÖYLEYDİ

BÖYLE OLDU

Alsancak’ın tek camisi Hocazade’de 70 yıl sonra engelli vatandaşlar da ibadetlerini yapabilecek.
ÖNCEKİ günlerde yağmurun altında 
namaz kılan bir engelliyi görerek bu ko-
nuya çok sert tepki gösteren El ele Vakfı 
Başkanı Cengiz Hocazade, “İzmir’de, yağ-
murlu bir günde engelli bir kardeşimizin 

dışarıda namaz kılması bizi yürekten 
yaralamıştı. Engellilerin Alsancak Ho-
cazade Camisi’nde ibadet edemediğini 
teşhis edip, gerekirse yardımcı olabi-
leceğimizi söylemiştik. Cami yetkilileri 

de duyarlı davranarak talep ettiğimiz 
engelli rampasını yapıyor. Değerli cami 
yetkililerine tüm kalbimle şükranlarımızı 
sunuyorum.” diye konuştu. 
SAYFA 2’DE

>> YAPILAN RAMPA İLE ENGELLİLER 70 YIL SONRA CEMAATE KATILABİLECEK!
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Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; 

Sporla hayata tutundu
YATAĞA bağımlı olarak 
yaşamını sürdüren Altı-
nok’un, peşini aksilikler 
bırakmadı. Kaza sonrası 
hayatı kararan Altınok, 2 
ay sonra eşi ve çocukları 
tarafından terk edildi. 
Eşiyle boşanma davası 
süren Altınok, tüm bu 

yaşadıklarına rağmen 
pes etmeyip, spor ile 
yaşama tutundu. Elleri 
ve kollarını dahi oyna-
tamayan Altınok, artık 
elleriyle yemek yiyor, tek 
başına sokağa çıkıyor ve 
alışverişini yapıyor.  
SAYFA 3’TE

Ahmet Altınok 
geçen yıl otomo-
bilin çarpması 
sonucu geçirdiği 
3 ameliyatın 
ardından omuri-
lik zedelenmesi 
nedeniyle yüzde 
99 engelli kaldı. 

>> DEPREMZEDELERİN YARDIMINA KOŞMAK İÇİN 

Engel tanımadı
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Türk Kızılay gönüllüsü Ayhan Metin, kendi-
sini tekerlekli sandalyeye bağımlı hale getiren orto-
pedik engeline rağmen 30 Ekim’de meydana gelen 
depremin yaralarını sarmak için İzmir’e koştu.

SAYFA 8’DE

İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki bir orta-
okulda Türkçe öğretmeni olan görme 
engelli Aykut Aktürk (31), hayaller için 
kesinlikle engelin olmadığını belirte-
rek, "Sizin gözünüzle yaptığınız şeyi 
ben bastonum ve ellerimle yapı-
yorum. Aramızda tek fark bu" dedi. 
SAYFA 3’TE

>> GÖRME ENGELLİ AYKUT ÖĞRETMEN: 

Hayallere 
engel yok

>> ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİNE 

Kovid-19 tedbirleri 
genelgesi
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında huzurevi ve engelli bakım 
merkezi ile çocuk evleri sitesinde çalışan personel için alınması 
gereken önlemleri hatırlatan genelge yayımladı. SAYFA 5’TE

>> BEDENSEL ENGELLİ OKÇU 

Hayatına yeniden 
'hedef' koydu
YAKLAŞIK 6 yıl önce omurilik felci geçiren ve bedensel engelli olan 
Miray Vildan Sakallı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk 
Antrenörü ile yolda karşılaşması sonucu başladığı okçuluk sayesinde 
hayatına tekrar yeni hedefler koydu. SAYFA 7’DE

>> KOVİD-19'U YENEN SAKÇI: 

Dayanılmaz eklem 
ağrıları yaşadım

ESKİŞEHİR’DE, yeni tip 
koronavirüsü (Kovid-19) 
yenen doğuştan cam 
kemik hastası 28 yaşın-
daki Burak Sakçı, hastalık 
sürecinde dayanılmaz 
eklem ağrıları çektiğini 
belirterek “Cam kemik 
hastası olduğum için 
eklem ağrıları çok daha 
şiddetli oldu. Tat ve koku 
kaybı, eklem ağrılarım 
yanında hiçbir şeydi, çok 
önemsizdi.” dedi.
SAYFA 5’TE

ENGELLİLER İÇİN 

Proje 
başvuruları 

başladı
SAYFA 4’TE

ENGEL YOK Gazeteniz Engellim Sesi ile

kardeşlerimizin yüzü gülüyor
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>> EL ELE VERDIK 

70 yıllık özlem bitti!

BÖYLEYDİ

BÖYLE OLDU

Alsancak’ın tek camisi Hocazade’de 70 yıl sonra engelli vatandaşlar da ibadetlerini yapabilecek.

Önceki günlerde yağmurun 
altında namaz kılan bir engelliyi 
görerek bu konuya çok sert tepki 

gösteren El ele Vakfı Başkanı Cengiz 
Hocazade, “İzmir’de, yağmurlu bir 
günde engelli bir kardeşimizin dışarıda 
namaz kılması bizi yürekten yaralamıştı. 
Bölgeyi iyi biliyorum ve sıklıkla ziyaret 
ediyorum. Engellilerin Alsancak Hoca-
zade Camisi’nde ibadet edemediğini 
teşhis edip, gerekirse yardımcı olabile-
ceğimizi söylemiştik. Bugün El ele Vakfı 
üyelerinin yolladığı fotoğraflar bizi çok 
mutlu etti. Camimize 70 yıldır engelliler 
giremiyordu. Cami yetkilileri de duyar-

lı davranarak talep ettiğimiz engelli 
rampasını yapıyor. İnşallah önümüzdeki 
cuma günü engelli kardeşlerimiz Alsan-
cak Hocazade Camisi’nde ilk namazını 
kılabilecek. Değerli cami yetkililerine 
tüm kalbimle şükranlarımızı sunuyo-
rum.” diye konuştu.

HOCAZADE: EL ELE VERINCE 
ENGELLERI AŞACAĞIZ

Engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri 
için bu yıl kurulan El ele Vakfı, Alman-
ya’nın Bavyera Eyaleti’nde 25 yıldır aynı 
isimle faaliyet gösteriyor. Bu konuda 
Almanya sistemini iyi tanıdıklarını 

söyleyen El ele Vakfı Başkanı Cengiz 
Hocazade, “Bir sivil toplum örgütünün 
tezahürü olan vakfımız Avrupa’da faa-
liyet gösteriyor. Almanya’da bizim gibi 
STK’lar bu tip işlere imza atılmasını sağ-
lıyor. Alsancak Hocazade Camimiz’deki 
70 yıllık sorunu da bu şekilde çözdük. 
İnsanları karşımıza almadan engelli, 
yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için hareket 
ederek, sorunlarını teşhis ediyor, ceva-
bın bir parçası olmayı ana ilkemiz kabul 
ediyoruz. İnşallah engelliler konusun-
da da bir çok sorunun çözülmesinde 
yardımcı olabiliriz.” şeklinde sözlerini 
sonlandırdı.

IÇIŞLERI Bakanlığı'nın pande-
miyle mücadele kapsamında 

çıkardığı genelge uyarınca şehir içi 
toplu ulaşımda kullanılan elektronik 
kartlara HES 
Kodu tanımla-
ma zorunluluğu 
getirilmesi 
sonrası, İzmir'de 
serbest kart 
sahiplerinin de 
İzmirim Kart 
alması gerekli-
liği ortaya çıktı. 
İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi 
ESHOT Genel 
Müdürlüğü, 
kart merkez-
lerinde olası 
yığılmaları 
önlemek ve 
vatandaşların 
kolayca İzmirim 
Kart alabil-
melerini sağlamak amacıyla İzmirim 
Kart başvuru merkezlerinin sayısını 
artırıyor.

Konak'taki iki kart merkezinin yanı 
sıra Fahrettin Altay ve Bostanlı İskelesi 
aktarma merkezlerinde bulunan İzmi-
rim Kart ünitelerine bir yenisi eklendi. 
Kentteki beşinci İzmirim Kart Başvuru 
Merkezi, İzmir Metro A.Ş. Bornova 
İstasyonu'nun Ege Üniversitesi Hasta-

nesi çıkışında açıldı.

KIMLERE HIZMET VERILIYOR?

Kart merkezlerinde, ilk kez kişisel-
leştirilmiş (fotoğraflı) 
İzmirim Kart alacak 
öğrenci, öğretmen 
ve 60-64 yaş grubu 
vatandaşların yanı 
sıra yüzde 40 ve üze-
ri engelli raporu bu-
lunanlara ve 65 yaş 
üstü vatandaşlara 
hizmet veriliyor. İlk 
kez kişiselleştirilmiş 
İzmirim Kart alacak 
öğrenci, öğretmen, 
60 Yaş ile 65 yaş üstü 
vatandaşlara, yığıl-
maların önlenmesi 
ilk başvurularını 
www.izmirimkart.
com.tr adresinden 
yapmaları öneriliyor.

ENGELLI RAPOR-
LARI GÖRÜLMELI

Engelli vatandaşların ise yüzde 40 
ve üzeri engelli olduklarını göste-
ren heyet raporu, kimlik ve bir adet 
biyometrik fotoğrafları ile bu merkez-
lere başvurmaları gerekiyor. 18 yaşın 
altındaki engelli vatandaşlar ile ağır 
zihinsel ve fiziksel engellilerin başvuru 
işlemlerini, anne/babaları ya da vasi-

leri yapabiliyor. Kart üniteleri, başvuru 
sahiplerine fotoğraflı İzmirim Kartları-
nı birkaç dakika içinde hazırlayıp veri-
yor. 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar, 
fotoğraflı İzmirim Kartlarını "ücretsiz" 
alıyor. Kart üniteleri, 65 yaş üstü ile en-
gelli vatandaşlar için 31 Aralık'a kadar 
hafta sonları da hizmet verecek.

HES KODLARI EŞLEŞTIRILMELI

Fotoğraflı İzmirim Kartlarını çıkaran 
65yaş üstü ile engelli vatandaşların, 
kartlarını HES Kodları ile eşleştirmesi 
gerekiyor. Bu işlem; “hes.eshot.gov.tr” 
adresli sitenin yanı sıra İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi'nin, metro istasyonların-
da, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet 
binalarında ve sosyal tesislerde bulu-
nan dijital bilgilendirme kiosklarında 
yapılabiliyor. Dijital mecralarda işlemi 
yapamayan vatandaşlar için ise Bor-
nova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üç-
yol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro 
istasyonlarında; Havalimanı, ESBAŞ, 
Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, 
Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve 
Çiğli İZBAN istasyonlarında; Karşıyaka, 
Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; 
Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay 
otobüs aktarma merkezlerinde akti-
vasyon noktaları oluşturuldu. Buralar-
da görev yapan bilgisayarlı personel, 
vatandaşlara yüz yüze hizmet veriyor 
ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile 
eşleştiriyor.

>> IZMIRIM KART 65 YAŞ ÜSTÜNDEKILER ILE 

Engelli yurttaşlara ücretsiz
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, serbest kart sahiplerinin hızlı 
ve kolay şekilde kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart alabilmesi için İzmir Metro 
Bornova İstasyonu çıkışına Kart Başvuru Merkezi açtı. Böylece kent genelindeki kart 
başvuru merkezlerinin sayısı 5’e çıkarıldı. Merkezlerde; 60-64 yaş grubuna, 65 yaş üstü 
ile engelli vatandaşlara, öğrencilere ve öğretmenlere hizmet veriliyor.

>> IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI’NDEN SALGINA KARŞI YENI ÖNLEMLER

Engelli merkezleri ve Engelli Farkındalık 
Merkezi de kapılarını kapatacak
İzmir Büyükşehir Belediye-
si son haftalarda yeniden 
tırmanma eğilimine giren 
koronavirüs vakalarının 
önüne geçebilmek için 
halen uyguladığı önlem-
lere yenilerini ekledi. Bu 
kapsamda halka açık kül-
tür, sanat, spor etkinlikle-
rine ara verildi. Teleferik 
tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, 
Grand Plaza’nın işlettiği 
tüm restoran ve kafelerle 
Meslek Fabrikası kursları-
nın bir süre kapalı kalması 
kararı alındı.

TÜRKIYE’DE Mart ayından bu yana 
devam eden koronavirüs salgının-

da vaka sayılarının son haftalarda hızla 
artması ve İzmir Tabip Odası’nın yaptığı 
açıklamayla İzmir’de özellikle deprem 
sonrasında salgının kontrolden çıktığını 
duyurması üzerine bir dizi yeni önlem 
devreye alındı. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından hayata geçirilen önlemler 
kapsamında halka açık kültür, sanat, spor 
etkinliklerine ara verildi. Kütüphaneler 
Şube Müdürlüğü tüm kütüphaneleri ikinci 
bir karara kadar fiziki erişime kapattı. İzmir 
Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde yapılacağı duyurulan tiyatro 
oyunları, dans, film gösterileri, konserler, 
opera temsilleri, festival etkinlikleri, eğitim 
amaçlı koro ve atölye çalışmaları ile Kent 
Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağ 
lı mekanlardaki sergiler durduruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Projeler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet 
gösteren Meslek Fabrikası bünyesindeki 
kurs merkezleri ile “FikrimİZ” ve “Fablab” 
atölyeleri de salgın nedeniyle çalışma-
larına ara verdi. Bu süreçte Masalevleri, 
Çocuk Gençlik Merkezleri, Tarihi Havagazı 
Gençlik Yerleşkesi, Örnekköy Gençlik Yer-
leşkesi, kadın danışma merkezleri, engelli 
merkezleri ve Engelli Farkındalık Merkezi 
de kapılarını kapatacak.

KAFETERYA HIZMETLERI DURDURULDU

GRAND Plaza şirketinin faaliyet göster-
diği İzmir Doğal Yaşam Parkı kafeteryaları, 
Asansör Kafeterya ve Restoran, Teleferik 
kafeteryaları ve et evi, İzmir Sanat Kafe-
teryası, Engelliler Merkezi ve Örnekköy 
tesislerinin kafeteryaları hizmetlerine ara 
verecek. İzmir Tarih Kültür Turları ve Tarih 
ve Fotoğraf Buluşmaları da bu süreçte 
yapılmayacak.

ENGELSIZ MENEMEN IÇIN YENI BIR HIZMET DAHA

Menemen Belediyesi’nden 
“Engelsiz Ulaşım” hizmeti
Menemen’de bulunan engelli vatandaşlar için Engelsiz 
Ulaşım başlıyor. İlk etapta belli güzergahlarda başlayan 
ulaşım hizmeti ile engelli bireyler ve aileleri kolay bir 
şekilde seyahat edebilecekler.

Ege Üniversitesi, demans hastalarının bakımına ilişkin 
Avrupa Birliği sosyal inovasyon projesinde İtalya, Litvanya, 
Portekiz ve Romanya ile ortak eğitim programı geliştirecek.

MENEMEN’DE 16 Kasım Pazar-
tesi’nden itibaren başlayacak 

“Engelsiz Ulaşım” hizmeti ile engelli 
vatandaşlar Menemen Garajı ile Me-
nemen Devlet Hastanesi arasında se-
yahat edebilecekler. Hafta içi her gün 
Menemen Garajı’ndan 09.00, 12.00 ve 
16.00 saatlerinde kalkacak olan özel 
olarak hazırlanmış servisin engellilerin 
şehir içi ulaşımlarında kolaylık sağla-
ması amaçlanıyor.

ENGELLI HIZMETLERI ÇALIŞMALARI 
HIZ KESMIYOR

Menemen’de tüm engelleri ortadan 
kaldırmak için projeler üreten Mene-
men Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 
göreve gelir gelmez oluşturduğu 
Engelli Hizmetleri Birimi ile birlikte 
engellilere yönelik çalışmalarına 
ağırlık verdi. Engelli bireylere yönelik 
yol haritasını belirlemek üzere ilgili 
derneklerin, engelli bireylerin ve aile-
lerinin katıldığı çalıştaylar düzenleyen 
Menemen Belediyesi, açtığı Emiralem 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çocuk ve 
gençlerin engelsiz bir şekilde eğitim 
görmeleri, spor yapmaları, sosyalleş-
meleri, oyunlar oynamalarına imkan 
verdi. Ana felsefesi engelliliği bir çeşit-
lilik, farklılık, zenginlik olarak algılayıp, 
onlara bu yaklaşımla hizmet vermek 
olan Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi, 
bu yaklaşımın bir gereği olarak engelli 
bireylerle engeli olmayan diğer bireyle-

rin bir araya gelmelerine, kaynaşmaları-
na olanak sağladı.  Geçtiğimiz günlerde 
Tuzçullu’da bir Engelsiz Hatıra Ormanı 
oluşturan Menemen Belediyesi, PKU ve 
Elele gibi derneklerle birlikte çalışmalar 
yürütüyor, buluşmalar düzenliyor. Son 
olarak engelli bireyler için Engelsiz 
Ulaşım hizmetini başlatan belediye, en-
gelsiz bir Menemen yolunda bir adım 
daha atmış oldu.

BAŞKAN AKSOY: “ENGELLERI 
KALDIRIYORUZ”

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere 
göre Menemen’de 3 bin civarında 
engelli birey olduğuna değinen Me-
nemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 
“Belediyemizin çeşitli hizmetlerinden 
yararlanan bugüne kadar tespit etti-
ğimiz 500 engelli var. Daha ulaşılması 
gereken, belediye hizmetlerinden 
faydalanmasını istediğimiz çok sayıda 
engelli birey ve onların aileleri bulun-
makta. Bu anlamda da ulaşım onlara 
ulaşılabilirlik anlamında temel bir 
unsur olarak karşımızda duruyordu. Bu 
nedenle de belediye araçlarımızdan 
birini sadece engelli bireyler ve ailele-
rine hizmet verecek şekilde donanımlı 
hale getirdik. Yakında hizmete girecek 
ve Menemen’in temel duraklarında 
ücretsiz olarak hizmet verecek olan bu 
aracımız, engelli bireylerin belediye-
miz hizmetlerine erişilebilirliğini daha 
da artacaktır” dedi. 

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz 

bilim insanları    tüm insanlığın ihti-
yaçları doğrultusunda araştırma 
alanlarını yoğunlaştırarak, 
uluslararası iş birlikli ve  
multidisipliner  önemli 
projelere imza atıyor-
lar. Üniversitemizin; 
Portekiz, Litvanya, 
İtalya ve Romanya 
ile ortak geliştirdiği 
demans hasta bakı-
mını üstlenen resmi 
olmayan bakıcılara 
yönelik dijital destek 
ve yetkinlik artırma AB 
ERASMUS Plus Projesi, Porte-
kiz Ulusal Ajansı tarafından desteklen-
meye uygun görüldü. Dünyanın geliş-
miş ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 
de hayat şartlarındaki iyileşmeler 
sonucunda insan ömrünün uzadığını,  
buna bağlı olarak da yaşlı nüfusun 

genel nüfus içindeki oranın her geçen 
gün arttığını görüyoruz.  Demans 
hastalığı günümüzde 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 dü-
şünülüyor. Önemli 

bir toplumsal sorun 
olan ve her geçen 

gün yaşlanmaya bağlı 
olarak da fazlalaşan hasta 

sayısı dolayısıyla demans has-
ta bakıcılarının günlük zorlukların üs-

tesinden gelme becerilerinin gelişmesi 
ve kaliteli demans hastası bakımının 
sağlanması oldukça önemli bir konu. 
Proje ekibini tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

>> EÜ, DEMANS HASTALARININ BAKIMINA ILIŞKIN 

4 Avrupa ülkesiyle eğitim 
programı geliştirecek

Tür-
kiye ayağı yü-

rütücülüğünü Ege Üni-
versitesi Iletişim Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin 
Göztaş’ın yaptığı   “Demans 

Hasta Bakımını Üstlenenlere Yö-
nelik Dijital Destek ve Yetkinlik 
Artırma (DIGI4CARE) Projesi” 

Portekiz Ulusal Ajansı ta-
rafından fonlanmaya 

hak kazandı.
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İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki bir 
ortaokulda Türkçe öğretmeni 

olan görme engelli Aykut Aktürk 
(31), hayaller için kesinlikle engelin 
olmadığını belirterek, "Sizin gözü-
nüzle yaptığınız şeyi ben bastonum 
ve ellerimle yapıyorum. Aramızda tek 
fark bu" dedi.

Torbalı'da ya-
şayan ve görme 
engeli bulunan 
Aykut Aktürk, 
Ayrancılar Yavuz 
Sultan Selim 
Ortaokulu'nda 
8'inci sınıf öğ-
rencilerin Türkçe 
öğretmenliğini 
yapıyor. 10 yıl-
dan beri Türkçe 
öğretmeni olan 
Aktürk, kendisini 
bir engelli olarak 
nitelendirme-
diğini ifade etti. 
Aktürk, "Ortaokulda Türkçe öğretme-
nim olan Ahmet Sarıbaş sayesinde 
Türkçe öğretmenliğine özendim. Ken-
disinin de önermesiyle Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'ni 
kazandım. 2007 yılında üniversiteye 
başlayıp 2010 yılında da mezun olup 
görevime başladım. Engel tanımı 
kime göre, neye göre. Sizin gözünüzle 
yaptığınız şeyi ben elimde bastonum-
la ve ellerimle yapıyorum. Aramızdaki 
tek fark bu. Hayaller için kesinlikle bir 

engel yok. İnsan istedikten sonra her 
şeyi yapabilir" dedi.

'AĞABEY KARDEŞ GİBİYİZ'

Öğrencileriyle ağabey kardeş gibi 
olduklarını söyleyen Aktürk, "Şu an 
8'inci sınıf öğrencilerimi okutuyorum. 

5'inci sınıftan beri birlikte-
yiz. Kendileriyle ağabey, 
kardeş gibi olduk. Onları 
mezun edeceğim için 
üzgünüm ama onların bir 
noktaya ulaşması benim 
hayallerim arasında. 
Umarım istedikleri he-
defe ulaşırlar. Bu hedefe 
ulaşma yolunda küçük bir 
katkım olursa ne mutlu 
bana" ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle 
derslerini online olarak 
verdiğini de ekleyen 
Aktürk, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitim süreci 
bütün öğretmenler için 

sıkıntılı başladı. Bu sürece en hızlı bir 
şekilde kendimizi adapte etmeye 
çalıştık. Şu anda derslerimizi uzaktan 
eğitimle canlı ders uygulamamızla 
açık kaynak kodlu programlarımızla 
sürdürüyoruz. Bizim de ekran okuyu-
cu programlarımız var. Bu programlar 
sayesinde tablet, telefon gibi eşyaları 
kullanabiliyoruz. WhatsApp grupla-
rımız var. Sıkıntı yaşadığımız zaman 
bu gruplardan bilgi paylaşımında 
bulunuyoruz."

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler 
Günü'nde, diğer yıllardan farklı 
olarak, koronavirüs önlemleri 

kapsamında normal gelişim gösteren 
çocukların öğrenim gördüğü okullar 
kapalıyken, özel eğitime ihtiyaç duyan 
çocuklar için hizmet veren özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinde dersler 
devam ediyor. Özel gereksinimli çocuk-
larla güçlü bir bağ kuran özel eğitim 
öğretmenleri, Öğretmenler Günü'nü 
öğrencileriyle birlikte kutladı. Sosyal 
mesafe kurallarına uyarak, özel çocuk-
larla bir araya gelen eğitimciler onlar-
dan aldıkları çiçeklerle ayrı bir mutluluk 
yaşadı.

Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği 
Başkanı Besim Toker, 1981 yılından beri 
gelenekselleşen 24 Kasım kutlamala-
rından farklı olarak bu yıl, öğretmenler 
ve öğrencilerin bu özel günü evlerinde 
geçirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakan-
lığı'nın 19 Kasım 2020'de yayınladığı 
genelgeyle de özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezlerinde eğitime devam 
edildiğini 
anlatan Toker, 
"Biz öğren-
cilerimiz için 
hem sağlık 
hem eğitim 
diyoruz. Her-
kes evde kala-
rak, salgından 
korunmaya 
çalışırken 
bizim öğret-
menlerimiz 
ve ailelerimiz 
çalışmak 
zorunda. Özellikle otizmli çocukların 
eğitimden 1 ay uzak kalması demek o 
çocuğun belki de 2 yıl geriye gitmesi 
demektir. Böyle ikilem içinde devam 
eden süreçte bizler de 24 Kasım'da 
buradayız. Buruk bir 24 Kasım yaşıyo-
ruz" dedi.

 Özel eğitim öğretmenliğinin çok 
daha fazla özveri ve sevgi gerektirdiğini 
vurgulayan Besim Toker, son yıllarda 
talebin giderek arttığını belirterek 
şunları söyledi:

"Ülkemizde doktorluk ve öğretmen-
lik mesleğine talep çok fazla. Her ikisi 

de kutsal meslekler arasında geliyor. 
Ancak son zamanlarda özellikle otizmli 
çocukların sayısındaki artışa bağlı 
olarak öğretmen ihtiyacı arttı. Özel 
eğitim öğretmenliğine ilgi daha fazla. 
Üniversitelerin her bölümlerinden sos-
yal sorumluluk projeleri kapsamında 

kurumumuza 
ziyarette 
bulunuluyor. 
Bizim ço-
cuklarımızla 
zaman geçir-
mek istiyorlar. 
Bu toplumsal 
duyarlılık bizi 
memnun edi-
yor. Temenni-
miz çocukları-
mızın normal 
gelişim göste-

ren bireylerle aynı düzeye gelmesi. Bu 
da toplumun bir gerçeği maalesef."

'AİLELERE REHBERLİK EDİYORUZ'

İzmir'de 3 yıldır özel eğitim öğret-
menliği yaptığını söyleyen Gamze Yıl-
maz, bu mesleği seçtiği için çok mutlu 
olduğunu ifade etti. Özel eğitimciliğin 
tüm öğretmenlikler gibi özveri isteyen 
ama ekstra sabır isteyen bir iş olduğu-
nu belirten Yılmaz, "Ben çocuklarla bir 
arada olduğum için çok mutluyum. 
Pandemi döneminde birçok eğitim 
kurumu kapandı ama rehabilitasyon 

merkezleri devam ediyor. Çünkü bizim 
çocuklarımızın sürekli eğitime devam 
etmesi gerekiyor. Ailelere rehberlik 
ediyoruz. Onlardan temel ihtiyaçları 
dışında dışarı çıkmamalarını istiyoruz. 
Çok fazla sosyalleşmek, komşu ziyaret-
leri ya da AVM ziyaretleri bizi de riske 
sokuyor. Bizim de ailelerimiz var. Bunu 
unutmasınlar" dedi.

ÖĞRETMENİ SAYESİNDE ALPEREN 
KONUŞMAYI ÖĞRENDİ

18 yaşındaki Alperen Palas'ın öğret-
meni Rüya Türcan, öğrencisindeki ge-
lişimi gözlemledikçe mutlu olduğunu 
anlattı. Türcan duygularını şu sözlerle 
dile getirdi:

"Eğitim tüm öğrencilerimizin ya-
rarlanması gereken bir hak. Pandemi 
sürecinde normal gelişim gösteren 
öğrencilerimiz uzaktan eğitim alabi-
lirken özel gereksinimli çocuklarımız 
alamıyor. Çünkü birçoğunun odaklan-
ma problemi var. Bu yüzden de özel 
eğitim merkezleri kapatılmadı. Gerekli 
önlemleri alarak eğitim veriyoruz. Sağ-
lık öncelikli ama özel eğitimde süreklilik 
önemli. Ben Alperen ile 8 yıldır çalışıyo-
rum. Bana geldiğinde konuşmuyordu. 
Şu an alıcı dili çok iyi. İfade edici dili 
çok iyi ve okuma yazma öğrenmeye 
başladı. Dil konuşma problemi olduğu 
için bazen kendini ifade edemediğinde 
yazarak iletişim kuruyor. Bu benim için 
çok büyük bir onur."

Özel çocuklardan 
24 Kasım kutlaması
Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir kutlama yapıldı.

>> GÖRME ENGELLİ AYKUT ÖĞRETMEN: 

Hayaller için 
kesinlikle engel yok

TEK oturumda yapılan 
EKPSS testleri, her öğrenim 

düzeyi ve engel grubu için ayrı 
soru kitapçığı olarak hazırlan-
dı. Sınav, saat 10.15'te başladı. 
Sınavda adayların öğrenim 
düzeyine ve engel grubuna 
uygun 60 sorudan oluşan 'Genel 
Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri 
uygulandı. Testler için 60 dakika 
cevaplama süresi belirlendi. 
Sınavın yapıldığı okullarda saat 
10.00'dan sonra kapılar kapatılır-
ken, koronavirüse karşı önlemler 
de unutulmadı. İzmir'de EKPSS 
sınavının yapıldığı merkezler-
den biri de Ege Üniversitesi 
oldu. Adaylar HES koduyla 
içeri alınırken, aileleri de sınav 
heyecanını bahçede yaşadı. 
Sınava girenlerin büyük bölü-
mü matematikte sorularında 
zorlandıklarını söyledi. Sınavdaki 
kızını bekleyen Nezahat Yılmaz, 
"Kızım içeride ben de dışarıda ter 
döktüm. Sadece kızım için değil 
tüm adaylar için okudum. Allah 
hepsine güzel bir iş nasip etsin. 
Olmasa da dünyanın sonu değil. 
Benim için kızım önemli" dedi.

‘SÜRE YETTİ AMA GENEL 
OLARAK SINAV ZORLADI’

Sınavının kötü geçmediğini 
söyleyen Sıdıka Yılmaz ise, "Biraz 
sınav stresi yaşadım. Süre de 
yetti. Açıkçası şu an ne yaptığımı 
bilmiyorum. Sonuçlar gelince 
anlayacağız" diye konuştu.

Sinan Ocak da "Sınav genel 
olarak iyi geçti. Hepimiz için ha-
yırlısı olsun. Matematik çok zordu. 
Süre yetti ama genel olarak sınav 
zorladı. Her şey nasip" dedi.

Harun Ercan ise "Kendimce bir 

şeyler yaptım. Benim açımdan 
kötü geçmedi. Matematik biraz 
zorladı. Soru başı bir dakikamız 

vardı. Ben de yetişmeye çalıştım. 
Çok olmasa da yine de umutlu-
yum" ifadelerini kullandı.

EKPSS sona erdi, adaylar 
matematik sorularını zor buldu  
İzmir’de, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapıldı. Sınava giren adaylar, özel-
likle matematik sorularında zorlandıklarını söyledi.

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde yaşayan 
Ahmet Altınok (45), geçen yıl otomobilin 

çarpması sonucu geçirdiği 3 ameliyatın ardından 
omurilik zedelenmesi nedeniyle 
yüzde 99 engelli kaldı. Yatağa 
bağımlı olarak yaşamını sür-
dürmeye başlayan itfaiye eri 
Ahmet Altınok, sporla hayata 
tutundu. Altınok, "Hayatın 
bitmediğini anladım. 
Benim için hayat yeniden 
başlıyor" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Salihli İtfaiye 
Amirliği'nde görev yapan 
itfaiye eri Ahmet Altınok, 
2019 yılı Haziran ayında 
Demirci İtfaiye Amirliği'nde 
görevlendirildi. Yeni görev yerin-
deki 5'inci gününde, sabah sporu 
için yol kenarında yürüyen Altınok, 
arkasından gelen Zekeriya U. yönetimindeki 43 
LK 349 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır 
yaralandı. Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 
Altınok, buradaki ilk müdahalenin ardından hava 
ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Hastanesi’ne sevk edildi. Altınok, 25 günlük 
yoğun bakım sürecinin ardından yaşam sava-
şını kazandı. Omurilik ve beyninden 3 ameliyat 

geçiren Altınok, zorlu tedavi sürecinin 
ardından yüzde 99 engelli olarak 

taburcu edildi.
Yatağa bağımlı olarak yaşamını 

sürdüren Altınok'un, peşini ak-
silikler bırakmadı. Kaza sonrası 

hayatı kararan Altınok, 2 ay 
sonra eşi ve çocukları tara-

fından terk edildi. Eşiyle 
boşanma davası süren 

Altınok, tüm bu yaşadık-
larına rağmen pes etmeyip, 

spor ile yaşama tutundu. Elleri 
ve kollarını dahi oynatamayan 

Altınok, artık elleriyle yemek 
yiyor, tek başına sokağa çıkıyor ve 

alışverişini yapıyor. Her gün buluş-
tuğu ve en büyük destekçisi Kabazlı 

Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş ile 
birlikte gittiği parkta, kendisini hayata bağlayan 
sporunu yapmayı ihmal etmiyor. Altınok, "Hayatın 
bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden 
başlıyor" dedi.

Kaza sonrası felç oldu, eşi terk 
etti; sporla hayata tutundu
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Engelliler için proje 
başvuruları başladı
Bitlis İş-Kur Müdürlüğü engelli ve eski hükümlüler 
için proje başvurularının başladığını açıkladı.

İŞ-KUR'DAN yapılan açık-
lamada, engelli ve eski hü-

kümlü çalıştırmayan işverenlerden 
tahsil edilen idari para cezalarının 
fonundan engellilerin mesleki 
eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve 
iş yerine uyumlarının sağlanması 
ve kendi işini kurmaları için hazır-
lanacak projelere destek verileceği 
ifade edildi. Verilecek desteğin 
amacının engelli ve eski hüküm-
lülerin kendi işlerini kurmasına ve 
engellilerin mesleki eğitim alarak 
istihdam edilmeleri ve rehabilitas-
yonlarına yardımcı olduğu ifade 
edilen açıklamada, "www.iskur.
gov.tr sitemizde yayınlanacak olan 
2021/1. Dönem güncel başvuru 
rehberi ve formuna göre hazır-
lanacak projeler kamu ve sosyal 
taraflardan temsilcilerden oluşan 

komisyonun değerlendirmesi son-
rasında desteklendirilecek. Des-
teklenecek projeler ise, engellile-
rin kendi işini kurmalarına yönelik 
projeler, eski hükümlülerin kendi 
işini kurmalarına yönelik projeler, 
engellinin iş bulmasını sağlayacak 
destek teknolojilerine yönelik 
projeler, engellinin işe yerleştiril-
mesi, işe ve iş yerine uyumunun 
sağlanmasına yönelik projeler, 
engellilerin istihdam edilebilir-
liklerini artırıcı mesleki eğitimine 
yönelik projeler ve korumalı iş yeri 
desteğine yönelik projeler. Engel-
lilere yönelik çalışma yapan bütün 
sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, 
üniversiteler, belediyeler ve kamu 
kurumları ile kendi işini kurmak 
isteyen engelliler ve eski hükümlü-
ler projelerini hazırlayıp bir asıl ve 
bir kopya olarak elden veya posta 
yoluyla 18 Aralık 2020 tarihine ka-
dar bulundukları illerdeki Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimi-
ze veya hizmet merkezlerimize 
elden veya posta yoluyla teslim 
edebilirler. Konuya ilişkin duyuru, 
mevzuat, proje rehberi ve proje 
başvuru formları www.iskur.gov.
tr sitemizin duyurular sayfasında 
yayınlandı" denildi. 

>> YAPAY ZEKA GÖRME 

Engelli bireylerin gözü olacak

Görme engelliler için 
umut doğuran teknolojik 
bir gelişmenin şafağında 
olabiliriz. Yapay zeka 
geliştirme çalışmalarına 
milyarlarca dolar 
yatıran Google, şimdi 
göremeyen insanların 
tek başına koşabilmesi 
için bir projeyi hayata 
geçiriyor.

Project Guidelines ile 
yapay zeka görme 
engelli bireylerin düz bir 

çizgi üzerinde koşabilmesinin 
önünü açacak.

Bel/karın bölgesine takıla-
cak olan bir Android telefon 
ile çalışacak olan yapay zeka, 
yerdeki rehber çizgiyi takip 
edecek ve koşucu çizgiden 
uzaklaştığında ses sinyalleri 
ile koşucuyu çizgiye doğru 

çevirecek.
Henüz, serbest parkurlarda 

koşmak için yeterli olmasa 
da bu projeyle görme engelli 
bireyler de yanlarında bir 
refakatçi insan veya köpek 
olmadan maratonlarda ko-
şabilecek. Şehirlerde, bisiklet 
yolu gibi parkurlarda görme 
engelli bireyler için tanımlan-
mış çizgiler üzerinde koşup 
yürüyebilecek.

Bu proje aynı zamanda, mo-
dern şehirlerde gördüğümüz, 
bastonla yürümeyi mümkün 
kılan sarı çizgilerin Android 
telefonlar tarafından tanınma-
sını sağlayacak. Böylece görme 
engelli bireyler bastona gerek 
duymadan, sadece telefon ve 
kulaklık ile çizgileri takip ede-
rek hedeflerine ulaşabilecekler.

Yalnız, doğada, ormanlık 
alanlarda yalnız başına koş-

mak isteyenler için şimdiden 
uyarımızı yapalım, yapay zeka 
parkuru tanıyıp insanları yön-
lendiriyor ama av arayan ayıla-
rı henüz tanımıyor. Ülkemizde 
Karadeniz bölgesinde veya 
ABD, Fransa, Portekiz, İspanya, 
Almanya, Rusya ya da Kanada 
gibi ayı popülasyonunun yo-
ğun olduğu bölgelerde her yıl 
yüzlerce insan ayı saldırısına 
uğruyor.

Kayseri'de 10 
yıldır öğretmen-
lik yapan görme 
engelli Şengül 
Aslan, her zor-
luğa karşın tüm 
engelleri yıkarak 
mesleğini yap-
maya devam 
ediyor. 'Her gün 
aynı şevk ve aşkla 
çalışmaya gidiyo-
rum' diyen Aslan, 
görme engelli 
kişilerin her şeyi 
başarabileceğini 
söyledi.

Görme engelli öğretmen 
her zorluğu geride bırakıyor

KAYSERİ’DE yaşayan Şengül Aslan, 
13 yaşındayken havale geçirerek 

görme yetisini kaybetti. Orta öğrenimini 
Niğde Camil Meriç Görme Engelliler Orta-
okulu’nda okuyan Aslan, liseyi ise Ankara 
Halide Edib Adıvar Lisesi’nde tamamla-
dı. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini bitiren 
Aslan, 2010 yılında hayali olan öğretmen-
liğe adım attı. 10 yıldan bu yana Burhan 
Dinçbal Ortaokulu’nda sosyal bilgiler 
öğretmeni olarak görev yapan Aslan, 
öğrencilerine ışık olmaya çalışıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Aslan, “Her zorlu-
ğa karşı hiçbir engel tanımadan mesleği-
mi yapıyorum. Her gün aynı şevk ve aşkla 
çalışmaya gidiyorum. Önceden görü-
yordum. Önceden görmenin ve şimdi 
görememenin avantaj ve dezavantajlarını 
yaşıyorum. Öğretmen olmadan önce top-
lumun ön yargısı beni boğuyordu. Ama 
ön yargılara hiç yenilmedim. Küçüklükten 
beri hayalim olan öğretmenliği başar-
dım ve 10 yıldır yapıyorum. Ön yargılar 
insanları başarısızlığa sürüklüyor. Ancak, 
benim arkadaşlarıma ve öğrencilerime 
tavsiyem ön yargılar nedeniyle geri adım 
atmasınlar” dedi.

Öğrencileriyle iletişiminin iyi olduğunu 
kaydeden Şengül Aslan, “Normal okul 

döneminde akıllı tahta kullanımı ve sınıf 
yönetimi konusunda hiçbir sıkıntı yaşa-
mıyorum. Sağ olsun öğrencilerim çok du-
yarlılar. Bana yardımcı oluyor. İlk başlarda 
‘yapabilir miyim’ kaygısı oluyor ama sonra 
işler kolaylaşıyor. Görme engelli insan-
lar unutmasınlar ki her insan her şeyi 
başarabilir. Teknolojinin hızla ilerlemesi 
bizim hayatımızı daha da kolaylaştırıyor. 

Burada velilere büyük görevler düşüyor. 
Onların desteği olduğu sürece bireyler 
daha aktif ve başarılı olurlar. Bu vesileyle 
bütün öğretmenlerin öğretmenler günü-
nü kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda 
okullarımıza döneriz. Şevkle sınıflara 
girer, derslerimizi yaparız. Velilerimiz ev 
yönetiminde çocuklarını canlı derslerinde 
biraz desteklesinler” ifadelerini kullandı.

Yatalak emekli öğretmene 
duygulandıran ziyaret
Kastamonu'da 
14 yıldır yatağa 
bağımlı olarak 
yaşayan emekli 
öğretmen 
Remziye 
Nalbant'a (68), 
Türk Kızılay 
duygulandıran 
ziyarette 
bulundu.

EŞİ ve 2 çocuğuyla Kastamo-
nu'da yaşarken 1994 yılında 

eşini kaybeden emekli öğretmen 
Remziye Nalbant, 25 yıl öğretmenlik 
yaptıktan sonra 1997 yılında emekli 
oldu. Nalbant, 2001 yılında ise oğlu-
nu trafik kazasında kaybetti.

Omuriliğindeki bir rahatsızlık ne-
deniyle girdiği ameliyatta felç olan 
Nalbant 14 yıldır yatağa bağımlı 
yaşıyor. Sık sık mahalle sakinlerinin 
ziyaret ettiği emekli öğretmen, 
bakıcısı ile birlikte kalıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi 
ve Kadın Kolları üyeleri, Nalbant'ın 
Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 
evine sürpriz bir ziyaret yaparak 
pasta kesip Nalbant'ın Öğretmen-
ler Günü'nü kutladı.

Öğretmenler için 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nün ayrı bir 
öneme sahip olduğunu aktaran 
Nalbant, "Her öğretmen için 
Öğretmenler Günü'nü kutlamak 
çok güzel ve özeldir. Kızılay gelip 
Öğretmenler Günü'mü kutlayarak 

beni mutlu etti. Öğretmenler Günü 
dolayısıyla beni ziyaret ettiğiniz 
için Kızılay ve hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ederim. Beni onurlandır-
dınız." dedi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube 
Başkanı Sabit Tavil ise şunları 
kaydetti:

"Başımızın tacı olan bizleri hayata 
hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. 
Kendisine sağlık sıhhat diliyoruz. 
Bizlere Kızılayı öğretmenlerimiz 
öğretmişti. Biz öğretmenlerimiz-
le yardımı öğrendik. Halkımızın 
desteğiyle Kızılay ayakta duruyor. 
Öğretmenlerimiz başımızın tacı. 
Kızılay Kastamonu Şubesi ve Kadın 
Kolları olarak öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı 
Mehmet Kalem de Kızılaya teşek-
kür ederek, "Öğretmenlerin bizim 
gönlümüzdeki yeri çok farklı. Anne 
ve babamızdan sonra bizi şekillen-
diren öğretmenlerimizdir. “ dedi.

>> ÇOCUKLARI KURTARIN VAKFI: 

Afganistan'da 2005-2019'da 26 binden 
fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı
Afganistan'da 2005-2019 arasında 26 binden fazla çocuğun öldüğü ya da engelli kaldığı bildirildi.

BBC’NİN haberine göre, Çocukları Kur-
tarın Vakfı (Save The Children) Birleş-

miş Milletler (BM), Afganistan ve Finlandiya 
tarafından düzenlenen 2020 Uluslararası 
Afganistan Konferansı’nda bağışçı ülkelere 
Afgan çocukların geleceğini koruma çağrısı 
da yapılan bir rapor yayımladı. 

Raporda, Afganistan’daki savaş nedeniy-
le 2005-2019 yıllarında her gün ortalama 
5, toplam 26 bin 25 çocuğun öldüğü veya 
engelli kaldığına işaret edildi.

Afganistan’ın dünyada çocuklar için en 
tehlikeli 11 ülke arasında yer aldığı belir-

tilen raporda, 2019 yılında rapora dahil 
edilen, savaşın devam ettiği diğer tüm 
yerlerle kıyaslandığında en fazla çocuğun 
Afganistan’da öldüğü veya engelli kal-
dığı vurgulandı. Raporda, Afganistan’da 
2019’da üçte ikisi erkek 874 çocuğun 
hayatını kaybettiği, 2 bin 275’inin engelli 
kalmasına yol açacak biçimde yaralandığı, 
2017-2019 arasında okullara 300’den fazla 
saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Çocukları Kurtarın Vakfı ayrıca 2020 
Uluslararası Afganistan Konferansı’nda ba-
ğışçı ülkelere artan insani yardım fonuyla 

Afgan çocukların geleceğini teminat altına 
alma çağrısı yaptı.

Vakfın Afganistan yöneticisi Chris 
Nyamandi, “Sürekli bugünün, çocuğunuz 
bir intihar saldırısı ya da hava saldırısında 
öleceği gün olabileceği korkusuyla yaşadı-
ğınızı hayal edin. Bu, çocukları ölen ya da 
yaralanan on binlerce Afgan ebeveyn için 
acı bir gerçek.”ifadesini kullandı.

2020 Uluslararası Afganistan Konfe-
ransı’nda sivillerin korunması için “acil, 
kapsamlı ve ülke genelinde” ateşkes çağrısı 
yapılmıştı.
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2003-2020 
yıllarında, 
engelli 
personel 
istihdamı 
kapsamında, 
6 bin 716 
öğretmen 
atanırken 
görevdeki 
engelli 
öğretmen 
sayısı da 8 
bin 766'ya 
yükseldi.

>> ENGELLI ÖĞRETMENLER

Gururumuz oldu

MEB verilerinden derlenen 
bilgilere göre, Türkiye'de 2020-
2021 eğitim öğretim döne-

minde okul öncesi eğitim, ilköğretim 
ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 
milyon 296 bin 989 öğrenci bulunuyor.

MEB'in, 2003'ten 2020'ye kadar 
yaptığı 692 bin 808 öğretmen alımıyla, 
resmi ve özel eğitim kurumlarında gö-
rev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 
eğitim öğretim yılında 1 milyon 148 
bin 514'e ulaştı.

Öğretmenlerin 974 bin 837'si resmi 
okullarda, 173 bin 677'si özel okullar-
da görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki 
öğretmen sayısı, toplam öğretmen 
sayısının yüzde 62'sine karşılık geliyor.

Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda, 
118 bin 558 sözleşmeli öğretmen 
çalışıyor. Okullarda 31 bin 765 müdür, 
1339 müdür başyardımcısı, 54 bin 637 

müdür yardımcısı olmak üzere 87 bin 
741 yönetici bulunuyor.

2003-2020 yıllarında, engelli per-
sonel istihdamı kapsamında, 6 bin 
716 öğretmen atanırken görevdeki 
engelli öğretmen sayısı da 8 bin 766'ya 
yükseldi.

BÖLGELERIN ÖĞRETMEN DOLULUK 
ORANLARI

Bakanlığın son verilerine göre, 
Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerin-
de Türkiye'deki en yüksek öğretmen 
doluluk oranları gözleniyor. Bu bölge-
lerdeki öğretmen doluluk oranı yüzde 
97 olarak kayıtlarda yer alıyor. Karade-
niz Bölgesi'nde 92 bin 681, İç Anadolu 
Bölgesi'nde ise 146 bin 319 öğretmen 
görev yapıyor.

Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
ise öğretmen doluluk oranı yüzde 95. 

Ege Bölgesi'nde 107 bin 174, Doğu 
Anadolu Bölgesi'nde ise 87 bin 796 
öğretmen okullarda eğitim veriyor.

Öğretmen doluluk oranı yüzde 94 
olan Akdeniz Bölgesi'nde 124 bin 794 
öğretmen, yüzde 93 doluluk oranına 
sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 
126 bin 339, yüzde 84 doluluğa sahip 
Marmara Bölgesi'nde ise 201 bin 993 
öğretmen görev yapıyor.

Öğretmen maaşlarında iyileştirmeler
Bakanlıkta 9'uncu derecenin birinci 

kademesindeki bir öğretmenin net 
maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 
2020 itibarıyla 4 bin 369 liraya yüksel-
tildi. Öğretmenlerin ek ders ücretinin 
saati ise net 18,22 lira oldu. Ayrıca tüm 
öğretmenlere her eğitim ve öğretim 
yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık 
ödeneği veriliyor. Bu yıl öğretmenlere 
bu kapsamda 1210 lira ödendi.

>> HUZUREVI VE ENGELLI BAKIM MERKEZI ILE ÇOCUK EVLERINE 

Kovid-19 tedbirleri genelgesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir-
leri kapsamında huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesinde çalışan 
personel için alınması gereken önlemleri hatırlatan genelge yayımladı.

AILE, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, genelgede huzu-
revi, engelli bakım merkezi ile çocuk 
evleri sitesi ve bu kurumlarda çalışan 
personele yönelik şubat ayından 
itibaren uygulanan sıkı tedbirlerin 
devam edeceği vurgulanarak, şu 
uyarılara yer verildi:

"İlgili kurumlarda çalışan perso-
nelin vardiyaları öncelikle 14 günlük 
dönemler olarak düzenlenmeye 
devam edilecek. Hastane dönü-
şünde izolasyon süresi ise 14 gün 
olarak uygulanacak. 14 gün izolas-
yon mümkün değil ise en az 10 gün 
izolasyon yapılacak. Nisan ayından 
bu yana yapılan, personele çalışma-

ya başlamadan önce uygulanan PCR 
testi yine devam edecek. Vardiya 
öncesi test yapıldıktan sonra kişilerin 
tam izolasyon kurallarına uyarak izo-
le olmaya devam etmesi, test sonucu 
açıklanmadan personelin çalışmaya 
başlatılmaması, yapılan PCR test 
sonucu negatif olarak bildirilen per-
sonelin çalışma alanına alınmasına 
özen gösterilecek."

"TEMASLI TAKIPLERI, TEMASLI ALGO-
RITMASINA GÖRE YÜRÜTÜLECEK"

Personelin birbiriyle sosyalleş-
mesinin mümkün olduğunca sınırlı 
tutulmasına özen gösterilmesinin is-
tendiği genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşlara acil durumlarda alınan 

misafirlerin kesinlikle 14 gün süre ile 
izole edilmesi, 14 günlük izolasyon 
süresi sonunda test yapılması ve test 
sonucu negatif olarak bildirilen kişi-
lerin odalarına alınması sağlanacak. 
Hastanede yatarak tedavi görenler 
tedavilerinin tamamlanması ve son-
rasında 24-48 saat arayla yapılacak 
iki PCR test negatifliğinin görülme-
sinden sonra hastaneden taburcu 
edilecek. Temaslı olarak tespit edilen 
kişilerin izolasyonlarının bulunduk-
ları yerlerde tek kişilik alanlarda ya-
pılması, tek kişilik alanlarda mümkün 
değil ise en az sayıda kişi ile olacak 
şekilde izolasyonları sağlanacak. Te-
maslı takipleri, temaslı algoritmasına 
göre yürütülecek."

>> KOVID-19'U YENEN SAKÇI: 

Dayanılmaz eklem 
ağrıları yaşadım
Kovid-19'u yenen Sakçı, "Cam kemik hastası oldu-
ğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu. Tat 
ve koku kaybı, eklem ağrılarım yanında hiçbir şeydi, 
çok önemsizdi." dedi.

ESKIŞEHIR'DE, yeni tip ko-
ronavirüsü (Kovid-19) yenen 

doğuştan cam kemik hastası 28 
yaşındaki Burak Sakçı, hastalık sü-
recinde dayanılmaz eklem ağrıları 
çektiğini belirterek "Cam kemik 
hastası olduğum için eklem ağrıları 
çok daha şiddetli oldu. Tat ve koku 
kaybı, eklem ağrılarım yanında hiç-
bir şeydi, çok önemsizdi." dedi.

Eskişehir Gençlik ve Spor Il 
Müdürlüğü Bilgi Işlem Birimin-
de çalışan Sakçı, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Kovid-19 
salgını sürecinde yaşantısına çok 
dikkat ettiğini belirterek cam kemik 
hastası olduğu için düzenli yapması 
gereken fizik tedavi egzersizlerini 
evde yaptığını söyledi.

Bu dönemde kalabalık ortamlar-
dan uzak durduğunu anlatan Sakçı, 
"Haziran ayına kadar süreci evde 
geçirdim. Daha sonra maske, mesa-
fe ve hijyen kurallarına uyuyordum. 
Yanından kolonyamı ayırmıyor-
dum." diye konuştu.

"NE GIBI HASAR YA DA KAYIP 
BIRAKACAK KORKUSUYLA 3 GÜN 

GEÇIRDIM"

Şiddetli eklem ağrısı ile tat ve 
koku kaybı şikayetiyle hastaneye 
başvurduğunu, yapılan PCR testinin 
ardından sonucun pozitif çıktığını 
belirten Sakçı, doktorların kontro-
lünün ardından evde karantinaya 
alındığını ve tedavi sürecini evde 
tamamladığını söyledi.

Çok fazla dikkat etmesine rağmen 
Kovid-19'a yakalandığını vurgula-
yan Sakçı, şöyle konuştu:

"Daha çok dikkat etmem gereki-
yormuş. Kovid-19 pozitif olduğumu 
öğrendiğimde psikolojik olarak 

çok etkilendim. Cam kemik hastası 
olduğum için acaba bende ne gibi 
hasar ya da kayıp bırakacak kor-
kusuyla üç gün geçirdim. Kendimi 
motive edip moralle ayakta kal-
maya çalıştım. Cam kemik hastası 
olduğum için eklem ağrıları çok 
daha şiddetli oldu. Tat ve koku kay-
bı, eklem ağrılarım yanında hiçbir 
şeydi, çok önemsizdi. Dayanılmaz 
eklem ağrıları yaşadım. Ciddi an-
lamda nefes darlığı çektim. Öksü-
rüğüm oldu. Tat ve koku hissim geri 
gelecek mi korkusu yaşadım. Daha 
önce üç seans yaptığım egzersizle-
rimi hastalığım nedeniyle bir seans 
zor yapar hale geldim."

"ENGELLI BIREYLER VE CAM KEMIK 
HASTALARI DAHA DIKKATLI OLMALI"

Sakçı, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ibni Sina Hastanesi Orto-
pedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Hakan Kınık'ı arayıp kendisinden 
tavsiyeler aldığını söyledi.

Prof. Dr. Kınık'ın tavsiyelerine 
uyup ilaçlarını düzenli kullandığını 
anlatan Sakçı, "Düzenli ve dengeli 
beslendim. Bol vitamin aldım, bol 
bol da su tükettim. Uyku düzenime 
dikkat ettim. Dört gün önce tat ve 
koku hissi yeniden geldi. Karantina 
sürecimin ardından yaptırdığım 
PCR testim negatif çıktı. Kovid-19 
ciddiye alınması gereken bir hasta-
lık. Herkesin dikkat etmesi gereki-
yor. Engelli bireyler ve cam kemik 
hastaları daha dikkatli olmalı." 
ifadelerini kullandı.

Burak Sakçı, immün plazma 
bağışında bulunup bir hastanın iyi-
leşmesine katkı sunmak istediğini 
sözlerine ekledi.

Engelli genç hediye gitarla konser verecek
Silopi Gençlik Merkezinde eğitim gören doğuştan görme engelli Yakup Algur, Kaymakam Can Kazım 
Kuruca'nın hediye ettiği gitarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde konser vermeye hazırlanıyor.
ŞIRNAK'TA Silopi Gençlik Mer-
kezi bünyesinde açılan müzik 
atölyesinde eğitim alan doğuş-
tan görme engelli Yakup Algur, 
hediye gitarla konser vermeye 
hazırlanıyor.

Silopi Gençlik Merkezinde açı-
lan müzik atölyesinde bağlama, 
gitar ve piyano kurslarına katılan 
gençler, hem yeteneklerini keş-
fetme hem de geliştirme imkanı 
buluyor. Bu gençlerden biri de 
16 yaşındaki doğuştan görme 
engelli Yakup Algur.

Müzik atölyesine başvuru ya-

pan Algur, eğitmenlerin kendisi-
ne verdiği destekle kursa katıldı.

Bu süreçte müzik atölyesini 
ziyaret eden Silopi Kaymakamı 
Can Kazım Kuruca ile tanışan 
Algur, kendisine talebinin sorul-
ması üzerine gitarının olmadığını 
belirtti.

Kaymakam Kuruca'nın hediye 
ettiği gitar ile eğitimini sürdüren 
Algur, 1,5 ayda önemli mesafe 
katetti.

Algur, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü'nde hediye gitarı ile konser 
verecek.
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Emirhan raketini 
hep başarıya sallıyor
Anne karnında diz kapakları gelişmediği için 6,5 aylıkken bacağı diz altından kesilen Emir-
han Toper, 4,5 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye teniste başarıdan başarıya koşuyor.

Anne karnında diz kapakları 
gelişmediği için 6,5 aylıkken 
bacağı diz altından kesilen 

paralimpik milli tenisçi Emirhan To-
per, elde ettiği başarılar ve azmiyle 
örnek oluyor.

Emirhan Toper'in diz kapakları ge-
lişmediği için 6,5 aylıkken bacağı diz 
altından kesildi. Bedensel engelli 17 
yaşındaki Emirhan, 2015'de başladı-
ğı tekerlekli sandalye tenisinde elde 
ettiği başarıyla göz dolduruyor.

Geçtiğimiz yıl İsrail'de yapılan 
Dünya Kupası'nda gençler kate-
gorisinde milli takımla üçüncü 
olan Emirhan, aynı yıl Cruyff Vakfı 

Gençler Tekerlekli Sandalye Tenis 
Turnuvası'nda Brezilyalı partneri ile 
çiftlerde şampiyon olmayı başardı.

Türkiye'de şampiyonlukları ve 
uluslararası dereceleri bulunan milli 
sporcu, Paralimpik Oyunları'na katı-
labilmek için ter döküyor.

SPORLA ÖZ GÜVEN KAZANDI

Emirhan Toper, Antalya'da dü-
zenlenen milli takım kampında AA 
muhabirine, babasının düzenlenen 
bir ilanı görmesiyle yaz kampına 
katıldığını söyledi.

Basketbol oynamayı düşünürken 
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım 

antrenörünün tenise yönlendirdiği-
ni aktaran Emirhan, "Biraz zor spor-
ları, zor işleri seviyorum, başarmayı 
çok severim. 'Ben başarırım.' deyip, 
tenise başladım." dedi.

Tenis sayesinde büyük bir öz gü-
ven kazandığına değinen Emirhan, 
üzerindeki utangaçlığı attığını bil-
dirdi. İlk antrenmanlara gittiğinde, 
diğer engelli sporcularla tanıştığın-
da protezlerimi çıkartırken utandı-
ğını, çekindiğini anlatan Emirhan 
, "Gün geçtikçe, ağabeylerim beni 
kendi aralarına aldıkça alıştım, son-
ra hiç protez kullanmamaya başla-
dım. Protezsiz daha rahat olduğumu 

fark ettim." ifadesini kullandı.
Emirhan, her sporcunun en büyük 

hedefinin olimpiyatlarda yarışmak 
olduğunu, kendisinin de bu doğrul-
tuda çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirtti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNE VE 
BABASI OLDU

Yaşının küçük olmasından dolayı 
2024'deki paralimpik oyunlarına ha-
zırlandığını aktaran Emirhan Toper, 
şöyle konuştu:

"Turnuva, kamplar ve antrenman-
lardan oluşan çok uzun ve yorucu 
bir yol çizeceğiz. Olimpik oyunlara 

katılmak için erkeklerde dünyada ilk 
65 sporcu içine girmem lazım. Biraz 
zor ama her zorluk aşılır. Engelli 
olduğum için günlük yaşamında 
zorluklar yaşayabiliyorum. Engelleri 
aşınca, hayatın çok kolaylaştığını 
gördüm. Bu başarılarımda anne 
ve babamın emeği çok. Her zaman 
arkamda durdular. Akşam olan 
antrenmanlarımda annem beni hiç 
yalnız bırakmadı.Gece yarısı eve 
dönüyorduk. Asıl antrenmanımı 
yolda, o gidip gelmeyle yapıyorum. 
Annemle babama çok teşekkür ede-
rim. Her zaman arkamdalar ve ben 
onların sayesinde buralara geldim."

>> KURULUŞ BAKIMI ALTINDAKİ 

Engelli öğrenciler için 
yüz yüze eğitim talimatı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
kuruluş bakımı altındaki engelli öğrencilerin yüz 
yüze eğitim süreçlerinin, kuruluşlardaki Koordi-
nasyon ve Değerlendirme Kurullarınca haftalık 
takip edilerek değerlendirilmesi talimatını verdi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı,  

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafın-
dan bakım altındaki engelli 
bireylerin yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınında eğitim 
süreçlerinin aksamaması 
amacıyla 81 ildeki kuruluşlara 
talimat gönderildi.

Türkiye genelinde Kovid-19 
nedeniyle alınan tedbirler 
doğrultusunda, eğitim-öğre-
tim çağındaki engelli öğren-
cilerle ilgili izlenecek yol ve 
uygulamaların belirlendiği 
talimat yazısında, okulların 
kademeli şekilde açıldığını 
hatırlatıldı.

Buna göre, kuruluşlarda ba-
kım altında bulunan ve okula 
devam eden engelli bireylerin 
durumları, kronik hastalıkla-
rının bulunup bulunmadığı 
dikkate alınarak, İl Hıfzısıhha 
Kurulu kararları çerçevesinde, 
kuruluş sağlık servisi perso-
neli ve meslek elemanlarının 
katılımıyla oluşturulan "Koor-
dinasyon ve Değerlendirme 

Kurulu" tarafından değerlen-
dirilecek.

Engellilerin yüksek yararı 
gözetilerek, bireysel ve grup 
eğitimi alma durumuna göre 
yüz yüze eğitime devam süreç-
leri, kurulun kararları doğrul-
tusunda belirlenecek.

Engelli öğrencilerin okula 
gönderilmesi sürecinde, il 
milli eğitim müdürlükleri 
koordinesinde planlama ya-
pılacak. Öğrencilerin okulda 
alınan tüm tedbirlere riayet 
etmesi, belirlenen gün ve 
saatlerde okulda bulunmaları 
sağlanacak.

OKULA GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE 
ATEŞ ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK

Koordinasyon ve Değer-
lendirme Kurulları, engelli 
bireylerin okula devam etme 
durumlarını haftalık değer-
lendirecek. Okula giden ve 
okuldan dönen engelli öğ-
rencilerin ateş ölçümleri ile el 
yıkama, kıyafet değişimi gibi 
temizlik kontrolleri de bakım 
elemanlarınca yapılacak.

Erzurum'da engelli ve 
yaşlılara yönelik proje
Erzurum 
Büyükşehir 
Belediyesi en-
gelli ve yaş-
lılara yönelik 
başlattığı yeni 
bir projeyi 
Aşkale ilçe-
sinde hayata 
geçirdi.

ERZURUM Büyükşehir Belediye-
si engelli ve yaşlılara yönelik baş-

lattığı yeni bir projeyi Aşkale ilçesinde 
hayata geçirdi.Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 
talimatıyla, Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Kadın ve Engelli Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü tarafından yürütüle-
cek olan çalışma kapsamında ilçelerde 
"engelli ve yaşlılara yönelik hizmet 
projesi" uygulamaya konuldu.

Engellilerin ve 65 yaş üstü ihtiyaç 
sahibi yaşlıların ev temizliğinden ki-
şisel bakımlarına, medikal malzeme 

ihtiyacından psikolojik danışmanlık 
desteğine kadar başlatılan birçok 
hizmet, Aşkale ilçesinde vatandaşlar 
tarafından memnuniyetle karşılandı. 
Ayrıca Aşkale’de ikamet eden ve 
daha önce ziyaret edilen bir engel-
linin medikal malzeme ve hasta 
yatağı talebi de yerine getirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
tarafından pilot ilçe olarak belirle-
nen Aşkale İlçesindeki “engelli ve 
yaşlılara yönelik hizmet projesi” ça-
lışmalarına Aşkale Belediye Başkanı 
Ahmet Yaptırmış da eşlik etti.

Adana'da polis ekipleri 112 Acil Çağrı 
Merkezi'ni arayarak, polis olmak istediği-
ni söyleyen zihinsel engelli Hakan Helek'i 
ziyaret edip, polis üniforması verdi. He-
lek, polis aracına binerek, "Maske takın, 
mesafe kurallarına uyun" anonsu yaptı.

Engelli gencin 
hayalini polis 
gerçekleştirdi

SEYHAN ilçesine bağlı Ziyapaşa 
Mahallesi'nde yaşayan ve doğuş-

tan zihinsel engelli olan Hakan He-
lek’in en büyük hayali polis olmaktı. 22 
yaşındaki engelli genç, 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ni arayıp, polis olmak istediğini 
söyledi.

Helek’in bu hayalini öğrenen İl Emniyet 
Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla İl Em-
niyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik 
Şube Müdürlüğü ekipleri, Helek’in evine 
giderek, polis üniforması verdi.

Polisleri çok sevdiğini söyleyen Helek, 
“Aradım ve polisi çok sevdiğimi, polis 

aracına binmek istediğimi söyledim. Çok 
mutluyum” dedi.

Daha sonra polis aracına bindirilen 
Hakan Helek, “Maske takın, sosyal mesafe 
kurallarına uyun” diye anons yaptı. Genç 
adamın “Anne seni çok seviyorum” anon-
su ise duygulandırdı.

Sesli kitaplar hayatlara dokunuyor

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engel-
liler Teknoloji ve Eğitim Laboratuva-
rı (GETEM) Direktörü Engin Yılmaz, 
görme engelliler için gönüllü oku-
yucuların seslendirdiği sesli kitap-
larla pandemi sürecinde hizmet 
vermeye devam ettiklerini belir-
terek, "GETEM'de 2 binin üzerinde 
kitap seslendiren kayıtlı gönüllü 
okuyucumuz var. Sadece Türki-
ye'den değil dünyadan da gönüllü 
okuyucularımız bulunuyor." dedi.

ENGİN Yılmaz, doğuştan görme en-
gelli. Görmeyen bir birey olmasının 

kendisi için bir farklılık olduğuna inanan 
Yılmaz, 41 yıllık yaşamına sığdırdığı başa-
rılarla dolu hayatıyla diğer engellilere de 
umut oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Psiko-
loji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümlerini çift ana dal öğrencisi olarak 
bitirdikten sonra, Bilişsel Psikoloji alanında 
yüksek lisansını tamamlayan Yılmaz, son 
olarak 2016 yılında yine Boğaziçi Üniversi-
tesi Yetişkin eğitimi alanından doktorasını 
aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde, Mar-
mara Üniversitesi'nde ve MEF Üniversite-
si'nde dersler veren Yılmaz, aynı zamanda 
GETEM'in direktörlüğünü yürütüyor.

Yılmaz, AA muhabirine, doğuştan gör-
me engelli olduğunu ve başarısının sırrı-
nın da çok çalışmak ve okumak olduğunu 
söyledi. Yılmaz, "Körlük ve sağırlık sadece 
bir farklılıktır. Bunu engel haline getiren 
tıpkı kitaplarda olduğu gibi bize yaşatılan 
engellenmişliklerdir. Herkese tavsiyem 
hayatlarını bir tek engellilik ya da engel-
li olmamak üzerinden okumak yerine 
gerçekten bir şeyler yapmaya çalışsınlar. 
Erişilebilirliğin bir hak olduğunu kavrasın-
lar." diye konuştu.

GETEM'in 2006 yılında kurulduğuna 
değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"GETEM'in amacı, o yıllarda kurulurken 
aslında görmeyenleri internetle buluş-
turmak ve internet üzerinden kitaplarla 
buluşturmaktı. O güne kadar da sesli 
kitaplar vardı elbet ama daha önce bu ki-
taplar kasetlere okunuyordu. GETEM'in ve 
bu alanda kurulan birkaç kütüphane bu 
sistemi internete taşıdı ve dijital ortama 
sesli kitapları taşıdı. Böylelikle görmeyen-
ler de herkes gibi internet olanaklarından 
yararlanarak 7-24 saat kitaplarını indirebil-
me olanağına kavuştu."

"GETEM kurulduğunda elimizde 300 
civarından kitabımız ve 200 civarında 
üyemiz varmış." diyen Yılmaz, sözlerine 
şöyle devam etti:

" 2006 yılından bugüne internet kü-
tüphanesinin artmasıyla bugün 8 bine 
yaklaşan üye sayısına ve 45 bin kitaba 
ulaştık. Bu kitapların 20 bin civarı gönüllü 
okuyucularımız tarafından seslendirilmiş 
sesli kitap. 2 bin üzerinde GETEM'de bize 
kitap seslendiren kayıtlı gönüllü okuyucu-
muz var. En son kayıtlı gönüllü okuyucu 
sayısı olarak 2 bin 500 üzerine çıktık. Sade-
ce Türkiye'den değil dünyadan da gönüllü 
okuyucularımız var. Hollanda, Avusturya, 
ABD'den diğer ülkelerden de okumalar 
geliyor. Gönüllü okuyucular sesli kitapla 
seslerini de ölümsüzleştiriyorlar."

PANDEMİDE SESLİ KİTAP TALEBİ

Pandemi döneminde gönüllü okuyu-
cuların uzaktan evden kitap okumaya 
devam ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, 
"Pandemi birçok kurumun işlerini ya-
vaşlatmış olabilir ama GETEM'in işlerini 
yavaşlatmadı. Özellikle Mart, Haziran 
döneminde, pandeminin Türkiye'de en 
yoğun olduğu dönemde, GETEM kitap-
larında ciddi bir artış oldu. Geçen yılın 
aynı dönemiyle karşılaştığımızda yaklaşık 
yüzde 30-40 oranında daha fazla kitap 
okunmuştur." diye konuştu.

Gönüllü okuyucuların pandemi döne-
minde evden kitapları okumaya devam 
ettiklerine işaret den Yılmaz, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Pandemin başladığı Mart ayında herkes 
evlere kapandı. Uzaktan gönüllü okuyucu-
larımız ise okumaya devam etti. O dönem 
evde GETEM iyi bir alternatif oldu. Bu 
süreçte işlerimiz arttı. Gönüllü okuyucular 
heryerden kitap okuyabiliyorlar. Sessiz bir 

ortamınız olsun, kaydınız temiz olsun. Çok 
mükemmel, harika bir diksiyon, tiyatral 
yetenek gibi bir derdimiz yok. İşin ciddiye 
alınmasını istiyoruz. Deneme kaydının 
ardında gönüllü okuyucularımız başlıyor."

Gönüllü okuyucular sesli kitapları 
görme engellilerin talepleri doğrultusun-
da seçtiklerini dile getiren Yılmaz, sesli 
kitabın görme engelliler için önemine 
değindi. Yılmaz, "Sesli kitap göremeyen-
ler için bilgiye erişim kaynağı. Maalesef 
hala yayınevleri, kitaplarını sadece belirli 
yeti farklılıkları kişilere göre planlıyorlar. 
Kitapların zaten tamamının raftan çıktığı 
anda, benim de erişebileceğim çeşitli 
formatlarda, bu ne olabilir sesli kitap, PDF, 
elektronik, sunulabilirdi. Bununla ilgili 
hala o noktaya gelemedik. GETEM, bunu 
sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜLÜK SESİNİZ ARACILIĞIYLA 
OLUYOR"

Gönüllü okuyuculardan Birsen Çoban, 
şunları söyledi:

"GETEM'e giderek, bir deneme seslen-
dirmesi yaptım o anda, beğenildi. Sonra 
da sistemde Engin Bey'in anlattığı gibi 
ilerledim. Her hafta aksatmaksızın size 
gün ve saat veriyorlar, oradaki kabinler-
de, o saatte gelip okuyorsunuz. Onlarla 
tanışıyorsunuz ve buluşuyorsunuz. Çok 
şey öğretti GETEM bana. Kitap okumak, 
özellikle GETEM için okumak, hayatımın 
önceliklerinden biri oldu. Sadece sesiniz-
le bir gönüllülük hizmeti yapıyorsunuz. 
Başka gönüllülük hizmetlerinde böyle 
imkanlarınız yok. Siz de varolan bir şeyi 
sunuyorsunuz. Bu çok büyük mutluluk. 
Şimdi pandemi döneminde de sesli kitap 
okumam arttı. Çalıştığım için zorlanıyor-
dum, şu an evden katılabilmem daha 
rahat oldu."
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>> HEMŞIRE ANNENIN EVLADI IÇIN VERDIĞI HUKUK MÜCADELESINDE 

Sevindiren karar
İstinaf Mahkemesi, hemşire olan annenin evde cihazına bağlı bir şekilde 
yaşamını sürdüren, hidrosefali ve spina bifida hastası kızı için evlerine dü-
zenli bakım personeli gelmesi amacıyla 4 yıl önce başlattığı hukuk müca-
delesinde son kararı verdi.

Ankara Bölge İdare Mahke-
mesi, sağlık çalışanı anne-
nin, evde solunum cihazına 

bağlı şekilde yaşamını sürdüren, 
hidrosefali ve spina bifida hastası 
kızı için evlerine düzenli bakım 
personeli gelmesi amacıyla 4 yıl 
önce başlattığı hukuk mücadele-
sini haklı buldu.

Bir üniversite hastanesinde 
hemşire olarak görev yapan anne 
Züleyha Kara, doğuştan omurilik 
gelişim bozukluğu "spina bifida" 
ve hidrosefali (beyin içinde çok 
fazla beyin ve omurilik sıvısının 
birikmesi sonucu ortaya çıkan 
rahatsızlık) sebebiyle yaşamını 
cihazlara bağlı sürdüren 10 ya-
şındaki evladı Ecrin için yaklaşık 
4 yıl önce bu durumdaki birçok 
aileye de umut olacak hukuksal 
bir girişimde bulundu.

Kızını tek başına büyüttüğünü 
ve işte olduğu vakitlerde de evla-
dına annesinin baktığını aktaran 
Kara, yüzde 98 oranında ağır 
engelli olan, pansuman ve aspi-
rasyon gibi günlük tıbbi bakım 
ihtiyaçları bulunan ve sadece özel 
bir mama ile beslenebilen Ecrin'e 
tıbbi olarak düzenli evde bakım 
personeli sağlanması için gönüllü 
bir avukat aracılığıyla Ankara 9. 
İdare Mahkemesine başvurdu.

Başvurusunda evladının bakı-
mının sağlık alanında uzman bir 
personel tarafından yapılabilece-
ğine dikkati çeken Kara, anne-
sine tıbbi bakım ve müdahaleyi 
öğrettiğini fakat yaşı ve sağlık 
sorunları sebebiyle her zaman 
Ecrin'le birlikte olamadığını anlat-
tı. Kara, ayrıca eve düzenli bakım 
hemşiresi çağıracak maddi güce 
de sahip olmadığını belirtti.

MAHKEME ANNEYI HAKLI 
BULDU

Ankara 9. İdare Mahkemesi, 
19 Eylül 2019'da aldığı kararla, 
annenin Ecrin için evde bakım 
kapsamında bakıcı verilmesi 
talebiyle yaptığı başvuruyu haklı 
buldu.

Mahkeme Ecrin'in engel 
durumuna ve yaşadığı zorluğa 
dikkati çekerek, "Davalı idareler 
tarafından her ne kadar davacı-
nın evde bakım hizmeti kapsa-
mında bakıcı verilmesi talebinin 
kendilerine sağlık personeli tah-
sis edilmesi halinde değerlendi-
rileceği belirtilmiş olsa da sosyal 
devlet ilkesinin doğal sonucu 
olarak çocukların korunmasını 
sağlamak için gerekli tedbirlerin 
alınması devletin temel yüküm-
lülüğüdür. Bedensel, zihinsel 
ve ruhsal engelleri nedeniyle 
yaşama gereklerine uyama-
ma durumunda olan engelli 
bireylerin bakımının yapılması 
ve rehabilitasyon hizmetlerin-
den yararlandırılması esastır, 
engellilere ikametgahlarında 
evde bakım hizmeti verilebilir ve 
ailelerinin yanında evde bakım-
ları önceliklidir." kararını verdi.

Kararda ayrıca 4 yıl boyunca 
personel tahsisi yapılmamasının 
dava konusu işlemlerin gerekçe-

si olamayacağı da vurgulandı.
Mahkemenin bu kararına yapı-

lan itiraz neticesinde konu istinaf 
mahkemesine taşındı.

Ankara Bölge İdare Mahkeme-
si 11. İdari Dava Dairesi (istinaf 
mahkemesi) yaptığı inceleme 
sonucunda, Ankara 9. İdare 
Mahkemesince verilen kararın 
usül ve yasa hükümleri ile hukuka 
uygun olduğuna, İdari Yargılama 
Usulü Kanunu'nun 45/6. maddesi 
uyarınca kesin olarak karar verdi.

Mahkeme, alınan kararın 
kaldırılmasını gerektiren bir 
neden bulunamadığından istinaf 
başvurusunu reddetti.

"KARAR, BIRÇOK KIŞI VE YA-
KINLARI IÇIN EMSAL NITELI-

ĞINDE"
İstinaf mahkemesinden çıkan 

bu kararın mutluluğunu yaşayan 
anne Züleyha Kara, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, "Sadece 
kızım değil bu şekilde evinde 
bakılan yüzlerce çocuk, yetişkin 
birey var. Davayı kazanmış ol-
maktan çok mutluyum. Bu karar, 
kızım, onun gibi yatağa bağlı ya-
şamını sürdüren birçok sürü kişi 
ve yakınları için büyük bir umut 
kapısı araladı. Emsal niteliğinde." 
ifadesini kullandı.

Yaptıkları başvurunun kızı-
nın tıbbi bakımı için olduğunu 
vurgulayan Kara, "Karar sonrası 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı yetkilileri gelip bizimle 
ilgilendiler, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Ancak şu anki yönet-
melik gereği sadece evde bakım 
destek personeli verebileceklerini 
ifade ettiler. Bu personeller ne 

yazık ki tıbbi bakım yapma yetki-
sine sahip değiller." dedi.

"YÖNETMELIK DÜZENLEMESI-
NIN HAYATA GEÇIRILMELI"
Anne Züleyha Kara, sözlerini 

şöyle sürdürdü:
"Kızımın düzenli ağız bakı-

mı, akciğerinin temizlenmesi, 
mideden beslenmesi, bağlı 
olduğu cihazların düzenli takibi 
gerekiyor. Ayrıca solunumuyla 
ilgili sıkıntılar olabiliyor, zaman 
zaman morarma yaşayabiliyor. 
Böyle durumlarda da oksijen 
tüpüyle müdahalede bulunulma-
sı lazım. Zaten Bakanlık yetkilileri 
de eve geldiklerinde Ecrin'in tıbbi 
bakıma ihtiyacı olduğunu görüp, 
bununla ilgili rapor da düzenledi-
ler. Fakat bir yönetmelik engeliyle 
karşı karşıyayız. Devletimizin bu 
anlamda bize yardımcı olmasını 
istiyorum. Çocuğumun bakımı 
için sağlık personeli verilebilme-
sine yönelik yönetmelik düzenle-
mesinin hayata geçirilmesini rica 
ediyorum. En kısa sürede bunun 
çözüme kavuşacağını ümit 
ediyorum ve yetkililerden yardım 
istiyorum."

Memur olması sebebiyle ve 
gelir durumu dikkate alındığı için 
engelli bakım aylığı gibi haklardan 
yararlanamadığını aktaran Kara, 
"Gelir durumu konusunda da bir 
kolaylık sağlanmasını çok istiyo-
ruz. Evet bir gelir var ama kira, 
faturalar, çocuğumun tıbbi malze-
me giderleri, ev ihtiyaçları olunca 
maaş ucu ucuna yetiyor, bazen de 
yetmiyor. Engelli bakım aylıkları 
konusunda destek sağlanmasını 
rica ediyoruz." diye konuştu. 

“Engelli çocuğu bulunan 
çalışanlara önemli haklar sağlandı”

10 yıldır hemşire olarak görev yaptığını dile getiren Kara, 
şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 
çıkardığı genelge sayesinde engelli çocuğu bulunan çalışan-
lara önemli haklar sağlandı. Ben de bu yasal haklardan ya-
rarlanıyorum. Çalışma saatlerinde kolaylık tanınıyor, nöbet 
tutmuyorum. Bunların hepsi bizim için çok kıymetli, Cum-
hurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fakat iş yerindeyken 
aklım hep çocuğumda kalıyor. Annem sağ olsun bakıyor 
ama onun da sağlık problemleri olabiliyor. Sağlık personeli 
bir bakıcı tutmak ise maddi açıdan çok zor. Aylık 5-6 bin lira 
düzeyinde. Benim bunu karşılayabilecek gücüm yok. Tek ba-
şıma çocuğumu büyütmeye çalışıyorum. Haftanın her günü 
değil birkaç günü sağlık personeli gelse bile büyük kolaylık. 
Yatağa bağımlı çocuğu olan bütün anneler bu konuda çok 
zorlanıyorlar. Sadece iş değil mesela ameliyat olmanız gere-
kiyor bırakacak kimse olmayınca olamıyorsunuz. Bu sebeple 
bize destek olunursa gerçekten çok mutlu olacağız.”

Yatağa bağımlılıktan paralimpik 
oyunlara uzanan başarı hikayesi: 

Mahmut Bozteke
Geçirdiği kaza sonucu bir yıl yatağa bağımlı yaşadıktan 
sonra fizyoterapistin tavsiyesiyle başladığı tekvandoda 
paralimpik milli sporcu olan Bozteke, Tokyo Paralimpik 
Oyunları'na kota alan 6 Türk sporcudan biri.

Gaziantep’te geçirdiği 
kaza sonucu kolları 

kopan, 1 yıl yatağa bağımlı 
yaşadıktan sonra fizyotera-
pistin tavsiyesiyle tekvan-
doya başlayan paralimpik 
milli sporcu Mahmut 
Bozteke, elde ettiği Avru-
pa şampiyonluğu, dünya 
ikinciliği ve çeşitli kıta 
şampiyonluklarıyla 2021 
yılına ertelenen 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları’na kota 
alan 6 Türk sporcudan biri 
olmayı başardı.

Bozteke, 111 yaşında 
fıstık ağaçlarını ilaçlarken 
kollarını traktörün kuyruk 
miline kaptırdı. Kazada 
kolları kopan ve hastane-
de 3,5 ay yatarak tedavi 
gören Bozteke, yaklaşık 15 
ameliyatla bacaklarından 
alınan dokularla kollarının 
bir bölümüne kavuştu. 
Bacaklarındaki doku kaybı 
nedeniyle 1 yıl evde yatağa 
bağımlı yaşayan Bozteke, 
elleri olmadığı için günlük 
işlerini ayaklarıyla yapmayı 
öğrendi.

Bozteke, tedavi sürecinde 
fizyoterapistin “Ayaklarını 
iyi kullanıyorsun, bence iyi 
tekvando yaparsın” tav-
siyesiyle mahallesindeki 
Gençlik ve Spor Il Müdürlü-
ğüne bağlı spor salonunda 
tekvandoyla tanıştı.

Kısa sürede salonun 
iddialı sporcularından biri 
olan 23 yaşındaki sporcu, ilk 
resmi müsabakasına çıktığı 
2015’ten 2019 yılına kadar 
Türkiye şampiyonluğu, dün-
ya ikinciliği ve üçüncülüğü, 
Avrupa birinciliği, ikinci-
liği ve üçüncülüğü, Afrika 
birinciliği, ikinciliği, Asya 
ikinciliği ve üçüncülüğünü 
kazandı.

Tekvando ile yeniden 
hayata tutundu

Elde ettiği başarılarla 
2021 Tokyo Olimpiyatların-
da yapılacak para-tekvando 
oyunlarında Türkiye’yi tem-
sil edecek 6 sporcudan biri 
olmayı garantileyen milli 
sporcu, başarı hikayesini AA 
muhabirine anlattı.

Geçirdiği kaza nedeniyle 
kötüye giden hayatının pa-
ra-tekvando ile tekrar iyiye 
gitmeye başladığını belirten 
Bozteke, “Bir sene yatalak 
olup, daha sonra Türkiye 
Şampiyonu olmak, Avrupa 
şampiyonluğu, Dünya şam-
piyonasında dereceler elde 
etmek, uluslararası başarılar 
yakalamak bana öz güven 
kazandırdı. Artık kendimi 
çok daha iyi hissediyorum.” 
dedi.

Katıldığı ilk resmi müsa-
bakayı kaybettiğini ancak 
vazgeçmediğini anlatan 

Paralimpik tekvandocu, 
şunları dile getirdi:

“Ilk resmi müsabaka olan 
2015 Türkiye Şampiyo-
nası’nda dayak yedim ve 
yenildim. Bu beni hırslandır-
dı ve sonraki şampiyonaya 
daha iyi hazırlandım. Ikinci 
denememde Türkiye Şam-
piyonu oldum ve Tekvando 
Milli Takımı’na girmeye 
hak kazandım. Hala milli 
formayla kariyerime devam 
ediyorum. 2021 Tokyo Olim-
piyatları’na ülkemiz adına 
kota alan 6 sporcudan biri 
oldum. Allah kısmet ederse 
olimpiyatlarda şampiyonluk 
düşünüyorum.”

Tokyo Olimpiyatları’nın 
yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını dolayısıyla 
2021 yılına ertelendiğini 
hatırlatan milli sporcu, şöyle 
devam etti:

“Olimpiyatlarda benden 
ve takım arkadaşlarımdan 
başarı beklentisinin yüksek 
olduğunun farkındayım 
çünkü 191 ülke içinde olim-
piyatlara tam kota alan tek 
takımız. 2021 Paralimpik 
Olimpiyatları’nda şampi-
yon olarak bayrağımızı 
göndere çektirip, Istiklal 
Marşı’mızı bütün dünyaya 
dinletmek istiyorum. Bu 
benim en büyük hayalim ve 
hedefim.”

Başarılı sporcudan engellilere “spor yapın” tavsiyesi
Bozteke, özellikle engellilerin kendilerine uygun branşta spor yapmasını tavsiye etti.
Tedavi sürecinde günlük işleri ayaklarıyla yapmayı öğrendiğini ifade eden başarılı sporcu, 

şunları kaydetti:
“Bu nedenle olacak ki fizyoterapistim bacaklarımı iyi kullandığımı, tekvandoda başarılı ola-

bileceğimi söyledi. Böylece tanıştığım tekvandoda kazandığım başarılarla bana bir öz güven 
geldi. Başarıyı yakaladığında sosyal hayatta konum buluyorsun. İnsanlar sana saygı duyuyor, 
arkadaş çevren genişliyor. Kendimi savunma açısından da tekvando bana çok şey kazandırdı. 
Her engelli spor yapmalı. Başarılı olunamasa dahi sosyal hayatta yer alınıyor, arkadaş çevresi 
oluyor, hayatla bağı güçlendiriyor.”

'SMA'nın Farkındayım Projesi'nin 
açılış toplantısı yapıldı
SMA Hastalığı ile Mücadele Derneğinin (SMA-DER) Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen "SMA'nın Farkındayım Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

SMA Hastalığı ile Mücade-
le Derneğinin (SMA-DER) 

Avrupa Birliği (AB) tarafından 
desteklenen "SMA'nın Farkın-
dayım Projesi"nin 
açılış toplantısı 
gerçekleştirildi.

Zoom uygula-
ması üzerinden 
yapılan toplantıda 
konuşan SMA-DER 
Başkan Yardımcısı 
Ece Soyer Demir, 
Engelliler Konfe-
derasyonunun "Aktif Yurttaşlık 
Hakkımızdır: Türkiye Engelli-
ler Meclisine Doğru" projesi 
tarafından Engelli Örgütlerinin 
Savunuculuk Kapasitesi ve Karar 
Süreçlerine Katılımlarının Güç-
lendirilmesi Alt Hibe Desteği'ne 
yaptıkları başvurunun kabul 
edilmesiyle AB tarafından des-

teklenen projenin çalışmalarına 
başladıklarını bildirdi.

Projenin SMA ile mücadele 
sürecinde yaşanan zorluklarla 

baş etme dene-
yimlerini paylaş-
mak, hayati önem 
taşıyan bilgileri 
hasta ve yakınla-
rına ulaştırmak, 
toplumda bu has-
talığın bilinirliğini 
artırmak amacıyla 
başlatıldığını ifade 

eden Demir, şöyle konuştu:
"SMA genetik geçişli, nadir 

görülür, ilerleyici bir hastalıktır. 
İstemli kas sistemini etkiliyor. 
Görme ve işitme duyuları bu 
hastalıktan etkilenmiyor. SMA 
4 farklı tipte görülüyor. Her 50 
kişiden birinin SMA taşıyıcısı 
olduğuna dikkati çekmek istiyo-

ruz. Hem anne hem de babanın 
taşıyıcı olduğu durumlarda 
doğal bir gebelikte bebeğin 
yüzde 25 SMA hastası, yüzde 25 
sağlıklı, yüzde 50 taşıyıcı olma 
riski var. SMA, dünya genelinde 
10 binde bir, Türkiye'de 6 binde 
bir görülüyor. Taşıyıcılık tara-
masının zorunlu testler arasına 
alınmasını istiyoruz."

Demir, solunum cihazına bağlı 
hastalara yönelik doğal afet 
durumunda tedbirlerin alınması 
ve önceliklerinin belirlenmesi 
konusunda AFAD ile de ortak 
proje yürüttüklerini kaydetti.

SMA-DER Proje Koordinatörü 
Özgenur Kırcıman ise farkın-
dalık oluşturmak, toplumda 
doğru bilinen yanlışları düzelt-
mek, ailelere yönelik eğitimler 
düzenlemek amacıyla projeye 
başvurduklarını anlattı.

>> BEDENSEL ENGELLI OKÇU 

Hayatına yeniden 
'hedef' koydu
Yaklaşık 6 yıl önce omurilik felci geçiren 
ve bedensel engelli olan Miray Vildan Sa-
kallı, Düzce Gençlik ve Spor Il Müdürlüğü 
Okçuluk Antrenörü ile yolda karşılaşması 
sonucu başladığı okçuluk sayesinde haya-
tına tekrar yeni hedefler koydu.

DÜZCE'DE yaşayan 29 yaşındaki Miray 
Vildan Sakallı, Düzce Üniversitesi Orman 

Fakültesi Peyzaj Bölümünü bitirmesinin ardından 
ayaklarındaki romatizmal ağrıların artmasıyla 
doktora başvurdu.

Burada ağrılarının sebebini araştıran doktor-
ların enzim eksikliği tespit etmesinin ardından 
tedavisine başlanan ancak omurilik felci sonucu 
ayaklarını kullanamaz hale gelen Miray, yaşadığı 
bu duruma rağmen hayata küsmedi.

Sosyal hayat içerisinde kalmaya çalışan Miray, 
kent merkezinde dolaşırken yanına gelen ve hiç 
tanımadığı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz'in "okçuluk 
sporu yapar mısın" teklifine hiç düşünmeden 
"evet" dedi. Yaklaşık 1 ay önce antrenmanlara 
başlayan Miray, antrenörünün şaşkınlıkla izlediği 
bir performans göstererek kendine yeni hedefler 
koyduğunu gösterdi.

Haftada 4 gün antrenmanlarını aralıksız sürdü-
ren Miray, hedef olarak ise öncelikle Türkiye daha 
sonrada dünya şampiyonluğu koydu. Hastalığının 
enzim eksikliği olduğunu vurgulayan engelli spor-
cu, “Ağır şekilde yaklaşık 6 yıldır yürüyemiyorum. 
Benim sporla hiçbir şekilde alakam yoktu. Hemen 
kabul ettim, başladık.” dedi.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Türkiye Sakatlar Konfede-
rasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Türk Kızılay 

Ankara Şube Engelliler Birim So-
rumlusu Ayhan Metin, kendisini 
tekerlekli sandalyeye bağlayan 
ortopedik engeline aldırmadan 
İzmirlilerin yaralarını sarmak için 
deprem bölgesine koştu. 

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 53 yıl 
önce dünyaya gelen Ayhan Me-
tin, henüz 1,5 yaşında geçirdiği 
çocuk felci nedeniyle ortopedik 
engelli hale geldi.

Kullanmak zorunda kaldığı 
baston ya da tekerlekli sandalye-
yi bahane olarak kabul etmeyen 
Metin, ekstrem sporlarla ilgi-
lendi, bazı sivil toplum kuruluş-
larında, özellikle de engelliler 
yararına çalışmalar yürüttü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığında memur olan 
Metin, Türkiye Sakatlar Konfe-
derasyonunda da genel başkan 
yardımcısı olarak görev aldı. 

Engellilerin hep "alan el" 
değil, "veren el" olabileceğine, 
insanlığa faydalı işler yapabilece-

ğine inanan Ayhan Metin, Türk 
Kızılay'ında 1,5 yıl önce gönüllü 
görev aldı.

Metin, Türk Kızılay Ankara 
Şubesi Engelliler Birimi Kuru-
cu Başkanlığını üstlendi ve 30 
Ekim'de meydana gelen 6,6 bü-
yüklüğündeki depremden sonra 
İzmir'e geldi, depremzedeler için 
yemek hazırlayıp dağıttı. 

"TEK YUMRUK OLURUZ"

Ayhan Metin, İzmir'deki dep-
remin acısını yürekten hisset-
tiklerini, Türk Kızılay'ın kadın, 
gençlik ve engelliler birimlerinin 
gönüllüleri olarak araç kiralayıp 
Ankara'dan deprem bölgesine 
ulaştıklarını belirtti.

Depremzedelere "karınca kara-
rınca" destek olmayı istediklerini 
belirten Metin, "İzmir hepimizin 
ve bu şehri seviyoruz. Memleke-
tin hiçbir kentinin başına felaket 
gelmesini istemeyiz. Eğer gelirse 
engelli, engelsiz, kadın, erkek 
demeden tek yumruk oluruz. İz-
mir'deki felaketi de atlatmak için 
hep beraber çalışacağız." dedi.

Metin, bölgedeki gönüllü 
çalışmalarının, engelliler için de 
önemli olduğunu, felaket anında 
tekerlekli sandalye gibi ihtiyaç-
ların da doğabileceğini, konuyla 
ilgili İzmir'de çalışma yaptıklarını 
vurguladı.

Türk Kızılay standında gıda 
dağıtımı gerçekleştirdiğini de 
dile getiren Metin, kendisini 
tekerlekli sandalyede gören 

depremzedelerden, "Bizim için 
gelmişsiniz." sözlerini duyduğu-
nu, olumlu tepkiler karşısında 
çok mutlu olduğunu aktardı. 

Ayhan Metin, "İyilik herkesin 
hakkı" anlayışıyla hareket etti-
ğini, diğer engelli vatandaşların 
da deprem veya diğer afetler 
sonrasında gönüllü çalışmalar-
da bulunabileceğini sözlerine 
ekledi. 

BODRUM'DA iş gücünün ekono-
miye kazandırılması amacıyla 2020-

2021 eğitim-öğretim yılı kurs eğitimleri 
için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk 
Eğitimi Merkezi 
ve Bodrum Be-
lediyesi arasında 
işbirliği protokolü 
imzalandı.

Protokol imza 
törenine Belediye 
Başkanı Ahmet 
Aras, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Aslan Korkmaz, 
İlçe Halk Eğitim 
Müdürü Yakup Batuhan Giraz, Belediye 
Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tay-
fun Yılmaz ve Önder Batmaz katıldı.

Giraz, yaptığı açıklamada, özellikle 
Ortakent’te engelli yetişkin bireylere 
verilen meslek kurslarının kendileri için 
çok anlamlı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bod-
rum'da yaşam boyu öğrenim ve yetişkin 

eğitimlerine büyük önem verdiklerini 
kaydetti.

Kurslar seramik, resim, el sanatları, 
müzik, halk oyunları, fotoğrafçılık, aşçılık, 

yabancı dil gibi 
yaklaşık 20 
branşta düzen-
lenecek. Bitez, 
Ortakent, Ak-
yarlar, Gümüş-
lük, Yalıkavak, 
Gündoğan, 
Türkbükü, 
Mumcular, 
Kızılağaç, 
Yalıçiftlik kurs 

merkezleri ile Turgutreis Şevket Sabancı 
Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleş-
tirilecek kursların, Kovid-19 tedbirlerine 
uygun şekilde yapılacağı belirtildi.

Kurslara katılmak isteyen vatandaş-
ların, online kayıt için http://bodrum-
halkegitim.meb.k12.tr adresine girerek 
başvurular sekmesinden müracaatını 
tamamlayabileceği ifade edildi.

>> İZMİR’DEKİ DEPREMZEDELERİN YARDIMINA KOŞMAK İÇİN 

Engel tanımadı
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay gönüllüsü 
Ayhan Metin, kendisini tekerlekli sandalyeye bağımlı hale getiren ortopedik engeline 
rağmen 30 Ekim’de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için İzmir’e koştu.

 Türk Kızılay Ankara Şube Engelliler Birim Sorumlusu Metin, “Memleketin 
hiçbir kentinin başına felaket gelmesini istemeyiz. Eğer gelirse engelli, 
engelsiz, kadın, erkek demeden tek yumruk oluruz. İzmir’deki felaketi de 
atlatmak için hep beraber çalışacağız” dedi.

>> BODRUM’DA HALK EĞİTİM KURSLARI KOVİD-19 TEDBİRLERİYLE AÇILIYOR

Engellilere meslek kursları başlıyor
Bodrum ilçesinde halk eğitim kurslarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde açılacağı bildirildi.

İSTANBUL merkezli bir 
işitme cihazı firması, 

Ahbap Derneği ile yürüttüğü 
iş birliği çerçevesinde, İzmir 
depreminde evleri hasar 
görmüş işitme kayıplı ihtiyaç 
sahiplerine cihaz bağışı yapa-
cağını duyurdu. İşitme cihazı 
kullanan depremzedeler için 
firmanın göndereceği 40 cihaz, 
İzmir'deki merkezlerden ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacak.

İzmir'in Seferihisar açıkların-
da 30 Ekim'de meydana gelen 
6,6'lık depremden sonra işitme 
cihazları kaybolan veya zarar 
gören işitme engelli depremze-
deler için sosyal sorumluluk pro-
jesi başlatıldı. İstanbul merkezli 
bir işitme cihazı firması, Ahbap 
Derneği ile iş birliği yaparak, 
İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine 40 
işitme cihazı bağışlama kararı 

aldı. Firmanın İşitme Cihazları İş 
Birimi Direktörü Barış Nargileci, 
yaptığı açıklamada "İzmir'de 
yaşanan deprem sonrası acımız 
büyük. Hep birlikte toparlan-
maya ve yaralarımızı sarmaya 
çalıştığımız bu süreçte İzmir'in 
yanındayız. Depremde evi hasar 
görmüş işitme kaybı yaşayan, 
cihazını kaybetmiş veya arıza-
lanmış vatandaşlarımızın işitme 
cihazı ve cihaz bakım ihtiyaçla-
rını Ahbap Derneği iş birliğimiz 
çerçevesinde karşılıyor olacağız" 
dedi. Nargileci, cihaz ihtiyacı 
olan kişilerin, firmanın Alsancak, 
Hatay ve Karşıyaka'da bulunan 
İdis İzmir şubelerine ya da 
adresinden 'sağlık' kategorisi 
üzerinden başvuru yapmalarını 
ve tüm başvurulara en hızlı 
şekilde geri dönüş yapılacağını 
paylaştı.

7 yaşındaki işitme engelli 
Mehmet Ayaş’ın işitme 

cihazı, 6.6 büyüklüğündeki 
deprem sıra-
sında yaşanan 
panikte, düşüp 
kırıldı. Mehmet 
Ayaş’ın annesi 
Yıldız Ayaş, 
“Enkaz altındaki 
çocuklara 'Sesimi 
duyan var mı?' 
diye seslendiler. 
Bizim çocukları-
mız duymuyor. 
Depremden bu 
yana hepimiz bir 
odada uyuyoruz, 
hatta bazen anne 
baba olarak sa-
bahlıyoruz" dedi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim'de 
meydana gelen 6,6 büyük-
lüğündeki deprem, İzmir'de 
binalara zarar verdi, 115 kişi ya-
şamını yitirdi. İzmir'in Karabağ-
lar ilçesinde yaşayan, 6 çocu-
ğundan 3'ü işitme engelli olan 
Yıldız Ayaş'ın 7 yaşındaki oğlu 
Mehmet'in kulağındaki biyonik 
kulak cihazı, yere düşüp kırıldı. 
Eşi ve 6 çocuğu ile panik içinde 
evi terk eden Ayaş, çocuğunun 
o günden beri duyamadığını ve 
her gün artçı olur endişesiyle 

çocuklarıyla aynı odada uyudu-
ğunu anlattı.

Deprem anını anlatan Ayaş, 
"Çocuğum farklı 
bir odadaydı. 
Hepimiz ko-
şuşturduk ve 
Mehmet'in olma-
dığını fark ettim. 
Tekrar içeri koş-
tum ve Mehmet'i 
aldım, o sırada 
cihaz yere düştü 
ve kırıldı. Çocu-
ğum o günden 
beri duyamıyor, 
çok tedirginim. 
Firmanın bize çı-
kardığı fiyat 8 bin 
TL. Depremde 
canımızı kurtar-

dık ama maddi olarak mağdur 
olduk. Gece uyurken oğlumun 
biyonik kulak cihazını çıkarıyo-
ruz. Bütün annelerin korkusu 
bu. Deprem, sel, herhangi bir 
felakette çocuklarımıza ne olur 
diye düşünüyoruz. Enkaz altın-
daki çocuklara 'Sesimi duyan 
var mı?' diye seslendiler. Bizim 
çocuklarımız duymuyor. Dep-
remden bu yana hepimiz bir 
odada uyuyoruz, hatta bazen 
anne baba olarak sabahlıyoruz" 
dedi.

SAATLER 09.05'i göster-
diğinde ilçede 2 dakika 

süreyle hayat durdu. Cumhuri-
yet Meydanı'nda düzenlenen 
törene, sosyal mesafe kuralı çer-
çevesinde, yaşlısı genci yüzlerce 
kişi katıldı. İki dakikalık saygı 
duruşu sırasında, yürüme en-
gelli 72 yaşındaki Remziye Ülker 
Efcan, yürütecine dayanarak, 
saygı duruşunda durdu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki 
törende, müzik öğretmeni 
Ömer Faruk Güzel'in bağ-
laması eşliğinde, rehberlik 
öğretmeni İsmihan Güzel 
tarafından seslendirilen 
Atatürk'ün en beğendiği 
türkülerden, 'Çalın Davulları 
Çaydan Aşağı' türküsü, törene 
katılanlara duygu dolu anlar 
yaşattı.

>> 72 YAŞINDAKİ REMZİYE TEYZE
YÜRÜTECİNE DAYANARAK

Saygı duruşunda 
bulundu
MUĞLA’nın Datça ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, ölümünün 82’inci yılında saygı ve özlemle anıldı.

Depremzedelere 
işitme cihazı yardımı

>> İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARI BULUNAN 

Annelerinin 
deprem korkusu


