
5 yaşında geçirdiği trafik kazasında omuriliğinde meydana 
gelen zedelenme nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşa-
mını sürdüren Mustafa Çakmak (26), pandemi sürecinde 
öğrendiği ahşap yakma sanatı ile ürettiği 
süs eşyalarını satarak, geçimini sağlıyor.
MANISA’NIN Soma ilçesin-
de 5 yaşında geçirdiği trafik 
kazası sonrası, hayatını 
tekerlekli sandalyede sürdü-
ren Mustafa Çakmak, en-
gelini ahşap yakma sanatı 
ile aştı. Koronavirüs döne-
minde internet üzerinden 
izlediği videolar ile ahşap 
yakma sanatını öğrenen 

Çakmak, kurduğu atölyede 
ürettiği süs eşyaları 70 ile 
150 lira arasında değişen 
fiyatlarla satmaya başladı. 
Siparişlere yetişemeyen 
Çakmak, kazancıyla ev eko-
nomisine katkı sağlarken, 
engelinin üretmeye engel 
olmamasının mutluluğunu 
da yaşıyor. SAYFA 4’TE
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Bir Gazete Bir Umut

HAYAT GERİYE ADIM ATMAZ!

KAZANDIK!
HEP KAZANACAĞIZ

Engellim Sesi Gazetesi’nde   Mücadelemizle karşılık verdiği-
miz   Hassas terazimiz  sizlerin güveni sayesinde gururla ye-
rini buldu diyen Genel Müdürü Didem Şensürek, “Engelliler 
için çırpınmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi. 

Son dönemde işlediğimiz bazı 
konular ve birilerinin yıllarına 
meydan okuyan teslimat-

larımız sonrasında haksızlık ve 
çekemeyip kötülemeler ,çelme 
çakmaya çalışanların saçmalık 
boyutundaki yıpratmaya çalışma 
politikaları sonuç buldu artık . Biz 
de engellilerin adıyla rant peşinde 
olanlara ders olsun diye Tüm imü-
cadelemizi  görselleri ve şeffaflık-

layığıyla yapıp , kazandık. Engellim 
Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, Herkesin karşısında 
gazetemizin alnı açık , başı dik bir 
şekilde çıktığını söyleyerek, “Engel-
lileri uzun yıllardır sömürü aracı ha-
line getiren çeşitli kimselerin artık 
bu yaptıkları son buldu çok şükür 
..Her daim güven vermeye de de-
vam edeceğiz. Bu yüzden siz rahat 
olun kazandık ve hep kazanacağız. 

Çünkü biz engelliler için mücadele 
ediyoruz ve bu kardeşlerimizin 
sömürülmesine karşıyız. Bir söz 
vardır ,yolu doğruluk olanın 
sonu aydınlık olur .Bizde yap-
tığımız  işte dosdoğru olmaya 
özen gösteriyoruz. İnşallah 
çalışmalarımızda  her daim 
sürecek , ve durmayacağız 
engelli kardeşlerimizin yüz-
leri gülecek.” dedi.
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Bir ailemizin izni ile geçen ay yollanan sandalye 
görsellerini paylaşıyoruz. TFotoğraf çekeme 

imkanı 
olmayan  

ailele-
rimize 
saygı 
duyu-
yoruz..

>> AHIZER ÖĞRETMEN ÖĞRENCILERINE 

'Gönül gözü' ile 
müzik öğretiyor
DÜZCE’DE doğuştan görme 
engeline rağmen yaşama se-
vinci ve azmi sayesinde hayalini 
kurduğu müzik öğretmenliğini 

geçen yıl yapmaya başlayan Ahi-
zer Özbek, öğrencilerine “gönül 
gözü” ile müzik sevgisi aşılıyor. 
SAYFA 8’DE

Hayata geçirdiği projelerle her alanda engelleri kaldıran Buca Belediyesi, 
Türkiye’de bir ilke daha imza atarak “Buca Engelli Veri Tabanı” projesi için 
harekete geçti. Kentteki tüm engelli bireylere ulaşacak proje sayesinde, 
engelli bireylerin ihtiyaçları en doğru ve en etkili şekilde karşılanacak. 

Tüm engellilere dokunacak proje

ENGELSIZ bir ilçe hedefiyle Türkiye’ye örnek pro-
jeleri hayata geçiren Buca Belediyesi, bir ilke daha 
imza attı. Buca’daki tüm engellilere dokunabilmek 
ve daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, kentte 
yaşayan engelli bireylere dair bilgilerin toplanacağı 
“Buca Engelli Veri Tabanı” projesini başlattı.

Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdür-
lüğü’nün hukuki sürecini Izmir Valiliği koordinas-
yonunda yürüttüğü proje ile ilçede ikamet eden 
engelli bireylerin bilgileri ortak ağda toplanacak. 
Böylece, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı hizmet sunu-
lacak.  SAYFA 6’DA

>>  ENGELINI AHŞAP YAKMA SANATI ILE AŞTI

Şimdi siparişlere yetişemiyor
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SMA hastası 
küçük Musta-
fa yürüteç ve 
mikro tekerlekli 
sandalye için 
destek bekliyor. 
SAYFA 3’TE

>> HAYALLERI IÇIN 50’SINDE ÜNIVERSITELI OLAN KADIN

Engelli çocuklar için 
merkez açmak istiyor
Eskişehir’de 44 yaşından sonra ortaokul ve lise bi-
tiren Binnaz Kalın, kazandığı 2 yıllık yüksek okulu 
da tamamlayıp zihinsel engelli çocuklar yönelik 
merkez açmak için mücadele veriyor. Azmiyle 
örnek olan Kalın,  “Kadınlar hayallerinin peşinden 
gitsin. Benim yaptıklarım için de herkes ‘Olmaz, 
yapamazsın’, ‘Bu yaştan sonra okuyup da ne yapa-
caksın’ dedi. Kimseye aldırmayın. En azından bir 
gayret edersiniz” dedi. SAYFA 2’DE

Küçük İnci’nin büyük sevinci
ANNE Gülçin Yağcı, kızının 
yürütece kavuşmasına sevinir-
ken İnci’nin yürüme çabaları da 
duygusal anlar yaşanmasına 
neden oldu. Anne Yağcı, destek 

verenlere teşekkür ederken, 
“Artık rahatlıkla dışarı çıkıp, 
parkta arkadaşları ile oynayabi-
lecek” dedi.
SAYFA 2’DE

Sümeyye’nin 
sandalye sevinci 
MANISA’NIN Saruhanlı ilçesinde, annesi 
tarafından sırtında taşınmasıyla gündeme 
gelen doğuştan engelli Sümeyye Yürük’e 
(22), Manisa Büyükşehir Belediyesi teker-
lekli sandalye hediye etti. SAYFA 4’TE

>> ENGELLERI AŞAN TESIS 

Aliağa’da açıldı
ALIAĞA’DA "üretimde ben de varım, 
aliağa’da engelleri birlikte aşalım" projesi 
kapsamında engelli vatandaşların istiridye 
mantarı yetiştireceği tesis Aliağa Kayma-
kamlığı, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Engel-
liler ve Rehabilitasyon Derneği işbirliğiyle 
Aliağa Belediyesi Fidanlığı içinde açıldı. 
SAYFA 5’TE

>> BELEDIYE BAŞKANI 

“Beyaz baston”la 
yürüdü
UŞAK Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 
Görme Engelliler Haftası dolayısıyla 
düzenlenen etkinlikte siyah göz bandı 
takarak beyaz bastonla yürüdü. 
SAYFA 2’DE

>> HAYIRSEVERLERIN YARDIMIYLA 

29 yıl sonra 
ilk adımını attı
SAKARYA’DA doğuştan bacakları olma-
yan 29 yaşındaki Gülseren Keleş, bir özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezinin girişi-
mi sonucu Almanya’daki yardımseverlerin 
hediye ettiği protez bacaklarla ilk adımını 
attı. SAYFA 8’DE
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ELEKTRIK tarifeleri 
karşılaştırma sitesi En-

cazip.com'un Kurucusu Ça-
ğada Kırım, "Aboneliğin 65 
yaş üstündeki bir tüketiciye 
ait olduğu ev kullanıcıları-
nın, engelli kullanıcıların ve 
şehit aileleri ile muharip/
malul gazilerin elektrikleri 
yalnızca art arda 3 fatura-
nın ödenmemesi halinde 
kesilebilecek. Böylece bir 
ya da iki fatura ödememiş 
olan bu kullanıcıların elekt-
riğinin kesilmesi mümkün 
olmayacak." ifadelerini 
kullandı.

Geçen yılın aralık ayında 
görüşe açılan ve şubat 
ayında Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmesi beklenen dü-
zenleme kapsamında 65 
yaş üstü tüketiciler, şehit 

aileleri ve gazilerin elekt-
rikleri borçlanmadan ötürü 
kesilmesi oldukça zorlaşa-
cak. Cuma günleri, sokağa 
çıkma yasaklarının olduğu 
hafta sonları ve bayramlar-
da da elektrik kesme işlemi 
uygulanmayacak. 

Çağada Kırım, yönetme-
likte yapılacak söz konusu 
değişikliğin pandemi 
döneminde oluşan mağ-
duriyetleri önemli ölçüde 
gidereceğini belirterek, 
"Aboneliğin 65 yaş üs-
tündeki bir tüketiciye ait 
olduğu ev kullanıcılarının, 
engelli kullanıcıların ve 
şehit aileleri ile muharip/
malul gazilerin elektrikleri 
yalnızca art arda 3 fatura-
nın ödenmemesi halinde 
kesilebilecek." değerlendir-
mesinde bulundu.

Eskişehir'de, ilkokulun ardın-
dan okula devam edemeyen 
ancak önce açık öğretimden 

ortaokul, daha sonra lise bitirerek 
üniversiteyi kazanan 53 yaşındaki 
Binnaz Kalın, öğrenimini tamam-
layıp zihinsel engelli çocuklar için 
merkez açma hayali kuruyor. 

Evli ve biri zihinsel engelli olmak 
üzere 6 çocuk annesi Kalın, ilkoku-
lu bitirdikten sonra öğrenim haya-
tını sürdüremedi. Kalın'ın hayatı ise 
2012 yılında değişti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 
Edebiyat Fakültesinde öğrenim 
gören oğlu İsmail Kalın'ın hayatını 
kaybetmesinin ardından onun 
kitap yazma hayalini gerçekleştir-
mek için eğitim hayatına devam 
etme kararı alan Binnaz Kalın, açık 
öğretim sayesinde önce ortaokulu 
daha sonra ise liseyi bitirdi. Oğlu 
İsmail'in yazdığı şiir ve yazıları bir 
araya getiren Kalın evladının adına 
5 kitap bastırdı.

Zihinsel engelli oğlu Yusuf ile 
Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin 
faaliyetlere katılan Kalın'ın aklına 
bir rehabilitasyon merkezi açma 
fikri geldi. Merkez yapmayı planla-
dığı binayı satın almak için evinde 
yaptığı hamur işlerini satarak para 
biriktiren Kalın, bu sırada 2019 
yılında AÜ Açıköğretim Fakültesi 
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 

Önlisans Programını kazandı. 
Okuma ve yaşama azmiyle 

örnek olan Kalın, rehabilitasyon 
merkezine dönüştürmeyi plan-
ladığı binayı satın alması için ge-
rekli olan 250 bin lirayı bir araya 
getirmek için hayırseverlerden de 
destek bekliyor.

"BIR ÖZEL EĞITIM MERKEZINDE 
STAJA BAŞLAYACAĞIM"

Ev hanımı olan Binnaz Kalın, 
üniversite okumanın çocukluk 
hayali olduğunu ancak ilkokulu 
bitirdikten sonra dersleri iyi olduğu 
halde "kız çocuğu olduğu için" 
okutulmadığını söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için 9 
yıl önce harekete geçtiğini anlatan 
Kalın şöyle konuştu:

"Şu anda 2. sınıf öğrencisi-

yim. Bu yıl bölümü bitirmek 
istiyorum. Hukuk fakültesi ya 
da vefat eden oğlumun yarım 
kalan yazılarını tamamlamak için 
edebiyat fakültesi okumayı çok 
istiyordum. Ancak engellilerin 
bakımı için bir merkez açma-
yı düşündüğüm için şimdilik 
engelli bakımı ve rehabilitasyon 
bölümünü bitirmeliyim. Sınavla-
rım başladı, ders çalışıyorum. Bu 
yıl bir özel eğitim merkezinde de 
staja başlayacağım."

 "KADINLAR HAYALLERININ 
PEŞINDEN GITSIN"

Kalın, istediklerini gerçekleştir-
mek için hayallerinin peşinden 
koştuğunu dile getirerek şöyle 
devam etti: 

"Bazen '107 yaşıma kadar yaşa-

malıyım. Bu yaştan sonra okuma-
ya başladım. Hayallerimi ancak 
gerçekleştiririm.' diyorum. 4 yıllık 
bir fakülteyi de bitirmek için umut-
luyum. 4 oğlumdan en az birinin 
imam olması hayali kuruyordum 
ancak olmadı. En çok da ilahiyat 
fakültesinde öğrenim görme 
hayalim var. Kadınlar hayallerinin 
peşinden gitsin. Benim yaptıklarım 
için de herkes 'Olmaz, yapamaz-
sın', 'Bu yaştan sonra okuyup da 
ne yapacaksın?' dedi. Kimseye 
aldırmayın. En azından bir gayret 
edersiniz." 

Kalın, zihinsel engelli çocuğu 
olanların bazen ne yapacağını 
adeta şaşırdığına dikkati çekerek 
"Zihinsel engelli çocuklarını acil 
durumlarda birkaç günlüğüne 
bırakabilecek bir yerleri olmuyor." 
dedi.

Kalın sözlerini şunları kaydetti:
"Aileler engelli çocuklarımızı ne-

rede oyalayacağını adeta şaşırıyor. 
Çok şükür devletimiz ve belediye-
ler yardımcı oluyorlar. Çocuklarımız 
artık, kurslarda boyama yapmak-
tan, boncuk dizmekten sıkıldı. 
Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin 
karşısında bir evin satılık olduğu-
nu gördüm. Burayı satın almak 
istedim. Böylece zihinsel engelli 
çocuklar için geçici bir misafirhane 
kurabilirim diye düşündüm. Evi 
satın almak için de bir Yörük yiye-
ceği olan gözlemeye de benzeyen 
'göbekli'yi yapıp satmak geldi 
aklıma. Eğer yeterli parayı birikti-
rebilirsem o evi satın alıp, bakıme-
vini açtığımda engelli çocukların 
bakımının yanı sıra orada istihdam 
da sağlamayı düşünüyorum. 
Göbekliyi 50 liradan satıyorum. Bir 
aydır yapıp satıyorum. Şimdilik 600 
lira biriktirebildim. Evi satın almam 
için ise 250-300 bin lira biriktirmem 
gerekiyor."

MUĞLA Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Seyfi Bozçelik, gazetecilere, huzurevin-

de kalan yaşlılar ile engelli bireylere ve personele ilk 
doz aşıların yapıldığını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır salgınla etkin mücadele ettikle-
rini belirten Bozçelik, "Yaşlı, engelli ve çocuk kuru-
luşlarında yapılan aşılama çalışması bu mücadelede 
bir dönüm noktası. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Halk 
Sağlığı Başkanlığı koordinesinde yapılan aşı çalışma-

sıyla kuruluşlarımız tamamen güvenli alan olacak.” 
dedi.

İlçelerdeki özel ve resmi tüm kuruluşlarda da 
aşılama çalışmalarının bugün tamamlanmasının 
planlandığına değinen Bozçelik, bu süreçte emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Bozçelik, Muğla ve ilçelerinde engelli, yaşlı, sevgi 
evlerinde kalanlar ve kurum personeli dahil olmak 
üzere 770 kişiye aşı yapıldığını bildirdi.

UŞAK Belediyesin-
den yapılan yazılı 

açıklamaya göre, Uşak 
Belediyesince Görme En-
gelliler Haftası dolayısıyla 
etkinlik düzenlendi.

Belediyede düzenlenen 
etkinlikte, Altı Nokta Kör-
ler Derneği üyeleriyle bir 
araya gelen Uşak Belediye 
Başkanı Mehmet Çakın, 
burada görme engelliler-
le sohbet ederek, onları 
dinledi.

Çakın, görme engelliler 
için farkındalık oluşturmak 
amacıyla belediye önün-
deki meydanda gözüne 
siyah göz bandı takarak 
beyaz bastonla yürüdü.

Yürümekte zorlanan 
Çakın’a Altı Nokta Körler 
Derneği Başkanı Serkan 
Çiğdem destek oldu.

Farkındalık oluşturmak 
amacıyla bir araya gel-
diklerini söyleyen Çakın, 
"Hayatın akışı içerisinde 
bazen engelli vatandaş-

larımızın yaşadığı zorluk-
ları görmekte ve onları 
anlamakta zorluk çeke-
biliyoruz. Onları daha iyi 
anlayabilmek için bu tip 
aktiviteleri önemsiyoruz." 
dedi.

Salgın döneminde 
de engellilerin yanında 
olduklarını söyleyen 
Çakın, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Her zaman engelli 
vatandaşlarımızın hayat-
larını kolaylaştırmak adına 
gayret ediyoruz. Bundan 
sonra da onların bu şehir-
de daha konforlu ve rahat 
bir yaşam sürebilmesi için 
elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. Kapımız 
da gönlümüz de tüm 
imkanlarımızla birlikte her 
zaman engelli vatandaşla-
rımıza açıktır."

Altı Nokta Körler Derne-
ği Başkanı Serkan Çiğdem 
de etkinlikten dolayı 
Çakın’a teşekkür etti.

Engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde 
kalanlara Kovid-19 aşısı uygulandı
Muğla’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında engelli 
ve yaşlı bakım merkezleri ile sevgi evlerinde kalanlara Kovid-19 aşısı yapıldı.

>> HAYALLERI IÇIN 50’SINDE ÜNIVERSITELI OLAN KADIN

Engelli çocuklar için 
merkez açmak istiyor
Eskişehir’de 44 yaşından sonra ortaokul ve lise bitiren Binnaz Kalın, kazandığı 2 yıllık yüksek okulu da 
tamamlayıp zihinsel engelli çocuklar yönelik merkez açmak için mücadele veriyor. Azmiyle örnek olan 
Kalın,  “Kadınlar hayallerinin peşinden gitsin. Benim yaptıklarım için de herkes ‘Olmaz, yapamazsın’, ‘Bu 
yaştan sonra okuyup da ne yapacaksın’ dedi. Kimseye aldırmayın. En azından bir gayret edersiniz” dedi.

ÖLEN OĞLUNUN ŞIIRLERINI VE YAZILARINI KITAPLAŞTIRDI
Kalın, 2012 yılında bir yakınlarını ziyaret için gittikleri Kütahya'da 
girdiği gölette boğulan 25 yaşındaki oğlu İsmail'in de en büyük 
hayalinin şiirlerinin ve yazılarının kitaplaştırılmasını olduğu-
nu belirterek, "Yazdığı bazı şiirlerle ödül kazandı. Oğlu-
mun bazı şiir ve yazılarını, kitaplaştırıp yayınlattım. 
Büyükdere Mahallesi'nde çocukluğunu geçirdiği evi 
satın alıp üniversite öğrencilerinin ücretsiz yemek 
yiyebileceği, rahatlıkla kitap okuyun zaman geçire-
ceği bir mekan haline getirme hayalim de var." dedi.

Belediye Başkanı “beyaz baston”la yürüdü
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte siyah 
göz bandı takarak beyaz bastonla yürüdü.

>> ENGELLI KULLANICILARA BORÇTAN DOLAYI

Elektrik kesintisi 
zorlaşıyor

IZMIR Seyyar Satıcı-
lar Derneği Başkanı 

Evren Laçin, kentte 200 bin 
seyyar satıcı olduğunu be-
lirterek, belediye tarafından 
uygun görülen noktalarda, 
kayıt altına alınarak çalış-
mak istediklerini söyledi.

'ZABITAYLA KÖŞE KAP-
MACA OYNUYORUZ'

Çiçek satan yüzde 55 en-
gelli Kevser Erdoğan (53), 
zabıtalarla köşe kapmaca 
oynadıklarını ifade ederek, 
şöyle konuştu:

"İki kızım var, evim kira. 
Çalışıp para kazanmak 
zorundayım. Zaman zaman 
maske, zaman zaman çiçek 
satıyorum. Durumumu an-
latmaya çalışsam da zabıta 
beni barındırmıyor. İki  yıl 
daha sigortalı bir şekilde 

çalışırsam engelli olduğum 
için malulen emekli olma 
şansım var. Ancak, sigor-
talı çalışmadığım için ve 
ödeme gücüm de olma-
dığından sokaklarda satış 
yapıyorum. Normalde daha 
önce böyle bir iş yapma-
dım. İşsiz kalınca mücade-
leye devam etmeye karar 
verdim. Zabıtalar kovalıyor. 
Onar görevini yapıyor ama 
ben de çalışmak zorunda-
yım. Defalarca başvuruda 
bulundum ama 'İzin yok' 
diyorlar. Benim gibi birçok 
kişi var, malımız var ama 
satamıyoruz. Ekmeğe dö-
nüştürüp, evimize götüre-
miyoruz. Zabıtayla resmen 
köşe kapmaca oynuyoruz. 
Benim sağlığım buna yet-
miyor. Kaçabilen kaçıyor, 
ben kaçamıyorum."

AYDIN’IN Nazilli 
ilçesinde yaşayan se-

rebral palsi hastası İnci Yağ-
cı’ya (6), Nazilli Engelliler ve 
Engellilere Destek Verenler 
Derneği’nce (NAZENDER) 
düzenlenen yardım kam-
panyasında toplanan 9 bin 
lira ile yürüteç alındı.

AILEYE YÜRÜTEÇ SÜPRIZI

Yazıcı, satın aldıkları 
yürüteci dün Maltepe 
Mahallesi’ndeki evlerinde 

ziyaret ettiği Yağcı ailesine 
teslim etti. Anne Gülçin 
Yağcı, kızının yürütece 
kavuşmasına sevinirken 
İnci’nin yürüme çabaları 
da duygusal anlar yaşan-
masına neden oldu. Anne 
Yağcı, destek verenlere 
teşekkür ederken, “Serebral 
palsi hastası olan kızımın 
bu yüretece, ihtiyacı vardı. 
Artık rahatlıkla dışarı çıkıp, 
parkta arkadaşları ile oyna-
yabilecek” dedi.

Engelli seyyar satıcılar
belediyeden yer istedi

Küçük İnci’nin büyüksevinci
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Türkiye Görme Engel-
liler Spor Federas-
yonu Başkanı Hasan 

Sayyıdan, ağustos ayında 
düzenlenmesi planlanan 
Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı'na 20'nin üzerinde spor-
cuyla katılıp, madalyalarla 
dönmeyi hedeflediklerini 
belirtti. 

Golbol Erkek Milli Takı-
mı'nın Afyonkarahisar'da 
sürdürdüğü hazırlık kam-
pını ziyaret eden Sayyıdan, 
AA muhabirinin sorularını 
yanıtladı.

Sayyıdan, 2017 yılından 
itibaren Tokyo Paralimpik 
Oyunları'nda Türkiye'yi bü-
tün branşlarda en iyi şekilde 
temsil edebilmenin hesap-
larını yaptıklarını söyledi.

Kadın Golbol Milli 
Takımı'nın 2018'de, Erkek 
Golbol Milli Takımı'nın da 
2019'da düzenlenen mü-
sabakalarda Tokyo Paralim-
pik Oyunları'na katılmak 
için kota elde ettiğini dile 
getiren Sayyıdan, şöyle 
konuştu:

"Bireysel oyunlarda da 
kota hakkı elde edenler 
var. Judoda 2 sporcumuz 
bulunuyor. Yine bu branşta 
devam eden kota müsa-
bakaları olacak. Judoda 
5-6 sporcumuzu Tokyo'ya 
göndermeyi hedefliyoruz. 
Atletizmde 1 sporcumuz 
kota hakkı elde etmiş 
durumda. Bu branşta 5-6 
sporcumuz daha oyunlara 
katılma hakkı elde edebilir. 
Devam eden kota müsaba-
kaları için bu hedeflerimiz 
doğrultusunda çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz."

"HEDEFLERIMIZDE 
HIÇBIR SAPMA YOK"

Sayyıdan, Tokyo Paralim-
pik Oyunları'na 20'nin üze-
rinde sporcuyla katılmayı 
amaçladıklarını ve müsa-
bakalarda da altın madalya 
almak için ellerinden gelen 
bütün gayreti gösterecekle-
rini vurguladı. 

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınının sporcu-
ları performans anlamında  
olumsuz etkilediğini akta-
ran Sayyıdan, "Bu gerçeği 
kabul etmemiz gerekiyor. 
Milli takım sporcularımızın 
hepsi madalya peşinde. 
2020'yi yaşanmamış bir yıl 
gibi kabul ederek, bu sene 
Tokyo Paralimpik Oyunla-

rı'na ciddi şeklide hazırla-
nıyorlar. Hedeflerimizde 
hiçbir sapma yok. Sadece 
tarihlerde 2020 değil de 
2021 yazılacak." diye ko-
nuştu. 

HEDEFLENEN MADALYA-
LARDAN 3'Ü ALTIN

Sayyıdan, pandemi süre-
cinde kadın ve erkek golbol 
milli takım oyuncularını, 
antrenörlerinin yardımıyla 
sürekli dinç tutmaya çalış-
tıklarını anlattı. 

Kadın ve erkek golbol 
milli takımlarının Tokyo Pa-
ralimpik Oyunları için iddialı 
olduklarına dikkat çeken 
Sayyıdan, "Federasyon 
olarak, Tokyo Paralimpik 
Oyunları'nda en az 3'ü altın 

olmak üzere 4 ila 6 arası 
madalya almayı hedefliyo-
ruz. Hatta 6 madalyanın da 
üzerine çıkabiliriz, buna da 
şaşırmayız. Bunu şimdiden 
beyan ediyorum. Hedefleri-
mize ne kadar inandığımızı 
da yaptığımız planlamalar 
ortaya koyuyor. Bunu başa-
racağız." değerlendirmesin-
de bulundu.

Erkek Milli Golbol Takımı 
oyuncularının Afyonkara-
hisar'daki kampa çok iyi 
başladıklarını, moral ve 
motivasyon açısından güzel 
geri dönüşler aldıklarını 
anlatan Başkan Sayyıdan, 
şubat ayında da Kadın 
Milli Golbol Takımı ile kente 
gelmeyi planladıklarını 
sözlerine ekledi. 

>> GÖRME ENGELLI SPORCULARIN 

Tokyo hedefi 
6 madalya
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başka-
nı Hasan Sayyıdan,  “Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 
en az 3’ü altın olmak üzere 4 ila 6 arası madalya 
almayı hedefliyoruz. Hatta 6 madalyanın da üzeri-
ne çıkabiliriz, buna da şaşırmayız” dedi.

Filistinli paralimpik sporcu El Deeb'in

Tokyo Paralimpik 
Oyunları sevinci
PAMUKKALE Belediyespor Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı oyuncusu Filistinli Fadi Gameel 
Shaban El Deeb'in, bu yıl yapılacak 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları'na gülle, disk atma ve cirit 
branşları için davet edildiği bildirildi.

Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, 
Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb'in beledi-
yenin tekerlekli sandalye basketbol takımında 4 
sezondur forma giydiği kaydedildi.

Oyuncunun, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 
yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı'nda mücadele edecek olmasından büyük mem-
nuniyet duyulduğu belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen El Deeb, ha-
zırlıklarına Denizli Büyükşehir Belediyesi Gelenek-
sel Spor Oyunları Kompleksi'nde devam ettiğini 
aktararak, şunları kaydetti:

"Daha önce 2008 yılında Pekin'deki olimpiyat-
larda gülle atmada bronz madalya kazanmıştım. 
2009 yılında Çin'deki Masters Oyunları'nda ise 
gülle atmada bronz madalya, yine aynı ülkede 
2011 yılında yapılan oyunlarda gülle atmada, disk 
atma ve cirit dallarında da 3 bronz madalya kazan-
mıştım. Tokyo'da başarılı olarak Türkiye'ye ma-
dalya ile dönmek istiyorum. Oyunlarda madalya 
kazanırsam ülkem Filistin ve Türk bayrağını onurla 
dalgalandıracağım. Umarım bir gün Türkiye için 
de madalya kazanırım."

>> KOKLEAR IMPLANT ÇÖZÜMLERIYLE 

"işitme engellilik" 
sorun olmaktan çıkıyor
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eyüp Kara, 
“Koklear implantlar, diğer çözümlere göre net bir 
duyma ve 8 kat daha güçlü algılama sağlıyor” dedi.

ISTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eyüp 
Kara, koklear implantların, diğer 
çözümlere göre net bir duyma ve 8 
kat daha güçlü algılama sağladığını 
belirterek, "Doğru zamanda yapı-
lan koklear implant uygulamaları 
ve uygulama sonrası rehabilitas-
yon programları sayesinde işitme 
engellilik bir sorun olmaktan çıktı." 
değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de yapılan çalışmada, 
dünyanın önemli akademisyenleri, 
sivil toplum kuruluşları ve implant 
üreticileri bir araya gelerek, total 
işitme kayıplı hastalarda tam duyma 
sağlayabilen koklear implantların 
daha yaygın kullanımı konusunda 
atılması gereken önemli adımla-
rı ortaya koydu. Çalışma sonrası 
paylaşılan verilere göre, koklear 
implanttan fayda görebilecek her 20 
yetişkinden sadece 1'inde koklear 
implant bulunduğu belirtildi.

Dr. Eyüp Kara, Konsensüs Çalış-
ması'na ilişkin yaptığı değerlendir-
mede, işitme kaybı yaşayan yetiş-
kinlerde tedavi süreci konusunda 

bilgi eksikliğinin pek çok hastanın 
bu imkandan yararlanmasını önle-
diğini belirterek, "Doğumsal olan 
veya sonradan ortaya çıkan işitme 
kayıplarında koklear implant ürünle-
rinin kullanımının yaygınlaşmasıyla 
daha çok hastanın sağlıklı duyması 
mümkünken, farkındalığın düşük 
olması bu olanaktan daha az insanın 
yararlanmasına neden oluyor." ifade-
lerini kullandı.

İşitme sağlığı alanında yeni 
teknolojik çözümler konusunda far-
kındalığın sağlanması için pek çok 
adım atıldığını belirten Kara, şunları 
kaydetti:

"Dünya çapında daha çok insanın 
koklear implant teknolojisinden 
yararlanmasını sağlamak ve farkın-
dalığı yükseltmek hedefiyle ABD'de 
bir araya gelen bilim adamları, 
sivil toplum kuruluşları ve implant 
teknolojisi üreticilerinin tarafsız ve 
objektif bir Uluslararası Konsensüs 
Belgesi yayınlayarak tüm dünyada 
daha çok işitme kayıplı bireyin imp-
lant teknolojilerinden yararlanması 
yönünde atılacak adımlar konu-
sunda ortak bir yol haritasına imza 

attı. Uluslararası Delphi Konsensüs 
Belgesi, sağlık hizmeti alanında 
yedi kategoriyi kapsıyor. Farkında-
lık düzeyi, tedavinin uygulanması 
süreçleri, cerrahi teknikler, klinik 
etkinlik, uygulama sonrası sonuçlar, 
işitme kaybı ile depresyon, demans, 
bilişsellik ilişkisi ve maliyet etkililik.

Delphi Konsensüs Belgesi, JAMA 
Otolarengoloji-Baş ve Boyun 
Cerrahisi Dergisi'nde de yayınlandı. 
Bugün koklear implanttan fayda 
görebilecek her 20 kişiden sade-
ce 1'inin kullanıcı olması hastalar 
açısından büyük bir kayıp. Delphi 
Konsensüs Belgesi orta ila ileri veya 
çok ileri durumda sensorinöral 
işitme kaybı olan hastaların değer-
lendirilmesi ve yönetimi için net 
kılavuz ilkeler ile en iyi uygulamala-
rın belirlenmesine yönelik adımların 
oluşturulmasını sağladı. Söz konusu 
adımlar, hastaların optimum işitme 
sonucuna erişebilmesi ve en iyi 
hayat kalitesine sahip olması için 
koklear implantlara ilişkin olarak teş-
his, tedavi ve hastalık sonrası bakım 
açısından uluslararası ve güncel bir 
rehber oluşmasını sağladı."

Gözler iki büyük organizasyona çevrildi Golbol Erkek 
Milli Takımı, 
ağustos ayında-
ki Tokyo Para-
limpik Oyunları 
ile kasım ayın-
daki Avrupa 
Şampiyonası 
için hazırlıklarını 
başarı hedefiyle 
sürdürüyor. 

TOKYO Paralimpik Oyunlarına, 2019'da 
ABD'de yapılan turnuvada katılım hakkı 
elde eden ay-yıldızlı ekibin Afyonkarahi-
sar'daki hazırlık kampı devam ediyor.

Golbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü 
Salih Rençber, AA muhabirine, 2021'de 
katılacakları iki önemli organizasyona 
şampiyonluk hedefiyle hazırlandıklarını ve 
günde iki antrenman gerçekleştirdiklerini 

aktardı.
Türkiye Görme Engelliler Erkek Golbol 

Milli Takımı'nın dünya sıralamasında 3. 
sırada yer aldığını aktaran Rençber, şöyle 
konuştu:

"Rakiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 
Onlar boş durmuyor, biz de boş durmuyo-
ruz. Dünyanın en büyük organizasyonuna 
milli takım olarak katılma hakkı elde ettik. 

Biz bu kulvarda başarıya aç bir ülkeyiz. 
Inşallah Tokyo'dan kupa ve madalya ile 
dönmek istiyoruz. Hedefimiz bu ve çalış-
malarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Teknik 
ekip ve sporcular olarak yoğun mesai harcı-
yoruz. Kamp oldukça faydalı geçiyor. Spor-
cularımız bu çalışmaların ödülünü önce 
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, ardından 
da Avrupa Şampiyonası'nda alacaklardır."

AYDIN'IN Germencik ilçesinde 
Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 
hastası Mustafa Duru'nun (3), fiziksel 
fonksiyonlarını güçlendirecek olan 
engelli yürüteci ve mikro tekerlekli 
sandalyenin alınması için gereken 
45 bin liraya ihtiyacı olan ailesi yar-
dımseverlerden destek bekliyor.

Germencik'in Mesudiye Ma-
hallesi'nde yaşayan inşaat işçisi 
Muhammet Duru (27) ve ev kadını 
Yüksel Duru (25) çifti, ikinci çocukları 
Mustafa'nın 6 aylıkken boynunu 
destek olmadan tutamadığını fark 
etti. Mustafa'nın İzmir Ege Üniver-
sitesi Hastanesi'ne yapılan tahlil ve 
incelemelerinin sonucunda, ‘SMA 
Tip 1’ hastası olduğu belirlendi. Yata-
ğa bağlı, karnından mideye uzanan 
hortumla beslenen Mustafa'nın, 
tedavisi sürüyor. Ancak yürümek-
te zorlanan Mustafa'nın fiziksel 
fonksiyonlarının güçlenmesi için 
engelli yürüteci ve mikro tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı var.  Maddi duru-
mu iyi olmayan Muhammed Duru, 
oğlunun ihtiyacı olan toplam 45 bin 
lira değerindeki yürüteç ve mikro 
tekerlekli sandalyeyi alabilmek için 
Valilik'ten aldığı izinle yardım kam-
panyası başlattı. Oğlunun yaşama 
tutunabilmesi için hayırseverlerin 
desteğini beklediğini belirten Duru, 
"Aydın'ın halkının yardım elini uzata-
cağını düşünüyorum. Bizden lütfen 
bu yardımı esirgemeyin" dedi.

Senin gözlerinden bu yaşları 
akıtan dünya yansın be çocuk!
SMA hastası küçük Mustafa yürüteç ve mikro tekerlekli sandalye için destek bekliyor

Küçük 
Musta-
fa'ya des-
tek olmak 
isteyenle-
rin 'TR85 
0001 
0004 
3565 
0334 
2650 04' 
nolu IBAN 
hesabına 
bağışta 
bulanabi-
lecekleri 
bildirildi.
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ÖZEL bireylere yönelik Avrupa ül-
kelerinde uygulanan doğal terapi 

yöntemlerinin Türkiye’de de yaygınlaş-
ması için Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 
Menteşe'nin 
İkizce Ma-
hallesi'nde 
3 dönümlük 
alan tahsis 
edildi. Muğ-
la'da ilk defa 
belediyenin 
uygulayaca-
ğı yön-
temle özel 
gereksinimli 
bireyler, ken-
di ağaçlarını 
ve çiçeklerini 
toprakla 
buluştura-
cak. Zihinsel 
ve fiziksel 
engelli her 
yaştan birey, doğal hayatın içinde çeşit-
li aktiviteler yaparak, eğitim alacak.

HORTİKÜLTÜREL TERAPİ NEDİR?

Hortikültürel Terapi'nin az sayıda 
özel merkez dışında uygulanmadığını 
söyleyen uzmanlar, şunları anlattı:

“Hortikültürel Terapi, çocuk ya da 
yetişkin fiziksel veya zihinsel engelli-
lerle herhangi bir nedenle hastanede 
tedavi gören her yaş gurubu bireyin iyi 
olma halini destekleyen bitki, toprak 
ve doğa gibi elemanlara dayalı tedavi 

edici, eğitici ve geliştirici aktiviteler 
bütünüdür. Çeşitli rehabilitasyon 
merkezlerinde tedavi ve eğitim amaçlı 
kalan zihinsel ve fiziksel engelli her 

yaştan 
bireyin 
sosyal, 
psikolojik 
ve fiziksel 
alanlarda 
iyi olma 
yani sağ-
lıklı olma 
durumları-
nı olumlu 
yönde ge-
liştirecek 
doğaya 
ve bitkisel 
malzeme-
ye dayalı 
aktivite-
lerin bir 
tedavi 
aracı ola-

rak kullanılmasıdır. Kökeni çok eskidir. 
Özellikle tedavi merkezleri ve eğitim 
kurumları dış mekanları ve bahçeleri, 
bu amaçlarla tasarlamaktadır. İyileştir-
me bahçeleri (healinggardens) olarak 
adlandırılmaktadır. Hortikültürel 
tedavi uygulama alanları, rehabilitas-
yon merkezi bahçeleri, seraları, okul 
bahçeleri gibi bireyin bulunduğu ya 
da yaşadığı, eğitildiği, tedavi edildiği 
her yerde olabileceği gibi bireyin evi, 
çatı bahçesi, balkonu ya da bahçesin-
de de olabilir.”

TÜRKÇE öğretmeni görme engel-
li Aykut Aktürk, sürücüleri uyardı. 

Sokak ve caddelerin görme engelliler 
için ölümcül risk barındırdığını ifade 
eden Aktürk, dışarıda yürümekten 
korktuğunu söyledi. Evinin yakınındaki 
Metropolis Bulvarı'ndan geçişi sıra-
sında hızlı geçen araçların kendisine 
çarpacağı hissi nedeniyle tedirginlik 
yaşadığını kaydeden Aktürk, bunun 
için araç trafiğinin yoğun olduğu 
caddelere kasis yapılmasını tavsiye 
etti. Aktürk, "Torbalı'da öğretmenlik 
yapıyorum. Ailem, Ayrancılar'da yaşıyor. 
Ben tek başıma yaşıyorum. İhtiyaçlarımı 
karşılayabilmek için herkes gibi ben 
de dışarıya çıkmak zorunda kalıyorum. 
Ancak görme engelim bulunduğu 
için dışarıya çıktığımda sokak ve 
caddelerde çeşitli sorunlarla karşılaşı-
yorum. Evimin çok yakınında bulunan 
Metropolis Bulvarı'nda, araçların hızlı 
gitmesinden kaynaklı karşıya geçe-

miyorum. Geçen yaz, bana yol veren 
sürücü, aracını durdurunca arkasından 
gelen minibüs çarptı. O günden sonra 
karşıya geçerken korkuyorum. Sürü-
cüler bazen korna çalıyor. Durduklarını 
veya durmadıklarını fark edemiyorum. 
Kimi sürücüler durduğu zaman korna 
çalıyor 'geçebilirsin' diyor. Kimisi 'hızlı 
geliyorum bekle' diye korna çalıyor. 

Ben de karşıya geçmek istersem yolun 
karşısındaki esnaftan yardım istiyorum. 
Elimdeki bastonu kaldırdığım zaman 
arabaların durması gerekiyor ama 60- 
70 kilometre hızla gelen bir aracı benim 
fark edip de durdurmam hiç de kolay 
değil" dedi.

‘UNUTULMAK İSTEMİYORUZ’

Kentteki görme engellilerin takip 
etmesi için döşenen kılavuz çizgisi ola-
rak adlandırılan sarı çizgilerin yenilen-
mesi gerektiğini de ifade eden Aktürk, 
"Sıklıkla kullandığım sarı çizgileri takip 
ettiğimde kaldırımların üzerindeki 
çizgilerin bazılarının kopmuş olduğu-
nu fark ediyorum. Kopan sarı çizgiler 
yerine takılmıyor. Bu da bizim için 
sıkıntı yaratıyor. Kopan sarı çizgiler 
yenilenmeli. Unutulmak istemiyoruz. 
Kaldırımı döşerken üzerine sarı çizgi 
koymak çok da maliyetli bir şey değil" 
dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 
yaşında geçirdiği trafik kazası 
sonrası, hayatını tekerlekli 

sandalyede sürdüren Mustafa Çakmak, 
engelini ahşap yakma sanatı ile aştı. 
Koronavirüs döneminde internet üze-
rinden izlediği videolar ile ahşap yakma 
sanatını öğrenen Çakmak, kurduğu 
atölyede ürettiği süs eşyaları 70 ile 150 
lira arasında değişen fiyatlarla satmaya 
başladı. Siparişlere yetişemeyen Çak-
mak, kazancıyla ev ekonomisine katkı 
sağlarken, engelinin üretmeye engel 
olmamasının mutluluğunu da yaşıyor.

‘KİMSE PES ETMESİN’

Ürettiği 
ahşap süs 
eşyalarının 
ilgi gördüğü-
nü belirten 
Çakmak, şehir 
dışından da 
talep almaya 
başladığı-
nı söyledi. 
Çakmak, "21 
yıldır engelli-
yim. Engelimi 
aşarak, hayat 
mücadelemi 
sürdürmeye 
çalışıyorum. 
Herhangi 
bir kurs almadım. İnternet üzerinden 
izlediğim örnek videolardan ahşap yak-

ma sanatını 
öğrendim. 
Aletlerimi 
aldıktan sonra 
da kendi atöl-
yemi kurdum. 
Eksiklerim 
var; ama 
güzel şeyler 
yapıyorum. 
Artık daha 
fazla sipariş 
alabilmek 

için çalışıyorum. Sosyal medya üzerin-
den hesap açtım. Ürettiklerimi orada 

sergiliyor ve beğenenlere satıyorum. 
Ek gelir kazanmaya başladım. Amacım; 
atölyemi genişleterek işimi büyütmek" 
diye konuştu.

Kendisi gibi engelli bireylere çağrıda 
bulunan Çakmak, "Asla pes etmesinler. 
Herkesin yapabileceği bir şey mutlaka 
vardır. Benim ilk engelli olduğumda 
tekerlekli sandalyem yoktu, anne ve 
babamın sırtında hastanelerde gezdim. 
Sandalye bulamaz durumda iken; çok 
şükür bu durumlara geldik. Zorlukları 
aştık, aşacağız. Kimse pes etmesin. 
Güzel günler olacak inşallah" diye 
konuştu.

MÜTEVELLİ Mahallesi'nde 
yaşayan ve do-

ğuştan engelli olan 
Sümeyye Yürük, 
geçtiğimiz günler-
de annesi Zeynep 
Yürük'ün sırtında 
taşınan fotoğrafla 
gündeme geldi. 
Paylaşılan fotoğrafın 
ardından hareke-
te geçen Manisa 
Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri, altyapı 
çalışmaları sırasında 
Yürük ailesinin evle-
rinin önünde oluşan 
bozulmaların geçici 
olarak çözülmesi 
için dolgu malzemesi döktü. Ayrıca 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türke-
li Kuğu aileyi ziyaret ederek, Sümeyye 
Yürük'e tekerlekli sandalye hediye etti. 

Kuğu, "Engelli bireylerimizin yaşamını 
kolaylaştırmak ve 
onların toplum haya-
tına entegre olurken, 
sorun yaşamamaları 
için çalışmaya devam 
edeceğiz" ifadelerini 
kullandı. 

'O FOTOĞRAFI, 
SİYASİ OLARAK 
FARKLI YERLERE 

ÇEKTİLER'

Sosyal medyada 
paylaşılan fotoğrafın 
çarpıtıldığını vurgu-
layan anne Zeynep 
Yürük, "O fotoğrafı, 
siyasi olarak farklı 

yerlere çektiler. Evimin önüne Büyük-
şehir Belediyesi hemen gelip dolgu 
malzemesi döktü. Allah razı olsun. 
Bugün, gelip tekerlekli sandalye deste-
ğinde de bulundular" diye konuştu. 

İŞARET dili eğitmeni Seren 
Gizem Biçer, söz konusu derslerin 

kendisinin planladığı bir proje olma-
dığını ve talebin öğrenciler tarafından 
geldiğini vurgulayıp, "Gerçekten çok 
mutlu oldum. 40-50 kişi kadar olurlar 
diye düşünmüştüm. Ancak, bu sayı bir 
anda oldukça arttı ve 100 kişiye kadar 
çıktı. Bu süreçte çok konuştuk, önce 
içlerinden 50'sini seçerek mi alsak diye 
düşündük. Sonra hepsini almaya karar 
verdik. Açıkçası ilk başta biraz ürktüm 
ve tedirgin oldum. Çünkü 100 kişiyle 
online ders yapmak hiç kolay değildi. 
Ancak hiç korktuğum gibi olmadı, 
aksine çok daha keyifli bir hale geldi" 
dedi.

3'üncü sınıf öğrencilerinden 
Yiğitcan Yüksel (20), işaret dili öğ-
renmenin kendileri için yeni bir dil 
öğrenmekten farksız olduğunu ifade 
ederek, "Asıl farkı işitme engelliler 
için yaratmış oluyoruz. İşitme en-
gellilerin önemli olan önündeki tek 
engel iletişim problemiyken, bu akla 
gelenlerden çok daha büyük prob-
lemler doğurabiliyor. Fıtık şikayeti 
için hekime başvurmuşken kendini 
böbrek taşı tedavisi alırken bulanlar, 
basit bir alerji reaksiyonuyla hayatını 
kaybedenler, işitme engelli olduğu 
için eğitim hakkından mahrum kalan-
lar var. Bu nedenle biz de işaret dili 
öğrenmeye karar verdik" dedi.

>>  ENGELİNİ AHŞAP YAKMA SANATI İLE AŞTI

Siparişlere 
yetişemiyor
Manisa’da, 5 yaşında geçirdiği trafik kazasında omuriliğinde meydana gelen zedelenme 
nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Mustafa Çakmak (26), pandemi süre-
cinde öğrendiği ahşap yakma sanatı ile ürettiği süs eşyalarını satarak, geçimini sağlıyor.

>> GÖRME ENGELLİDEN SÜRÜCÜLERE UYARI: 

Sokaklarda biz de varız
bizi unutmasınlar
İzmir’in Torbalı ilçesinde yalnız yaşayan görme engelli Aykut Aktürk (36), hızlı araba 
kullanan sürücülerin dikkatsizliği yüzünden cadde ve sokakların görme engelliler için 
ölümcül risk barındırdığını ifade etti. Aktürk, “Herkes gibi biz de dışarıya çıkıyoruz. So-
kaklarda caddelerde biz de varız. Bizi unutmasınlar” dedi.

Sümeyye’nin tekerlekli 
sandalye sevinci 
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, annesi tarafından sır-
tında taşınmasıyla gündeme gelen doğuştan engelli 
Sümeyye Yürük’e (22), Manisa Büyükşehir Belediyesi 
tekerlekli sandalye hediye etti. 

Muğla Büyükşehir’den 
‘Hortikültürel Terapi’
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi İkizce 
Mahallesi’nde 3 dönümlük alan içerisinde oluşturulan ‘Hor-
tikültürel Terapi’ alanında, fiziksel ve zihinsel engelliler, top-
rakla temas ederek doğal tedavi yöntemleriyle eğitilecek.

Tıp öğrencileri, işaret dili öğreniyor
İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri gelecekte mesleklerini icra ederlerken işit-
me engellilerle karşılaşabilme ihtimallerine karşı, kendi talepleri doğrultusunda işaret 
dili öğrenmeye başladı. Online olarak 5’inci derslerini tamamlayan öğrencilerin hepsi, 
herkese eşit seviyede sağlık hizmeti götürmenin önemine dikkat çekti.
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İzmirli Sedef Vatansever 
ile fabrika işçisi Kaan 
Vatansever, koronavirüs 

salgınının başlamasıyla 
anne-baba olacaklarını 
öğrendi. Sedef Vatanse-
ver’e hamileliğinin 4’üncü 
ayında yapılan kontrolde, 
bebeğin diyafram kasında 
açıklık olduğu görüldü. 
Bebekte, 4 bin doğumda 
bir görülen ve ölüm riski 
çok yüksek olan ‘diyafram 
hernisi’ hastalığı tespit 
edildi. Çifte, hastalığın 
bebekte akciğer gelişi-
mini engelleyeceği hatta 
bebeğin engelli ya da ölü 
doğabileceği söylendi.  
Konsey kararıyla hamileli-
ğin sonlandırılabileceği de 
bildirildi.

Tüm bunlara rağmen 
sağlıklı bir hamilelik süreci 
geçiren Sedef Vatansever, 
36’ncı haftada, 27 Kasım 
2020 günü, sezaryenle kız 
bebek dünyaya getirdi. 
Bebeğine Esila ismini 
koyan Vatansever yoğun 
bakıma alınırken, aile, 
kızlarının ameliyatı için 
hastane ve hekim arayışı-
na girdi. Bebek doğduk-
tan kısa süre sonra İzmir 
Kent Hastanesi'ne sevk 
edilip, yeni doğan yoğun 
bakım ünitesine yatırıldı. 
Bebek, hastaneye yatışının 
3’üncü gününde Çocuk 
Cerrahı Doç. Dr. Tunç Öz-
demir tarafından ameliyat 
edildi. Ardından tekrar 
yeni doğan yoğun bakım 
ünitesine alınan Esila be-
bek, 53 günlük tedavi ve 
bakımının ardından dün 

taburcu edildi.

ÖLÜM RİSKİ ÇOK 
YÜKSEK

Doç. Dr. Özdemir Elisa 
bebeğin sağlık durumu 
hakkında bilgi vererek, 
“Diyafram karın boşluğu 
ve göğüs boşluğunu 
birbirinden ayıran kubbe 
biçiminde bir kastır. Eğer 
diyaframda doğumsal 
bir açıklık kalırsa, karın içi 
organları göğüs boşlu-
ğuna geçerek, akciğer 
gelişimini engeller. Bu 
hastalar genellikle ağır 
solunum sıkıntısı ile do-
ğarlar. Öncelikle solunum 
makinasına bağlanmaları 
gerekir. Tedavisi cerrahidir. 
Ancak cerrahi öncesi ve 
sonrasında ciddi yoğun 
bakım ihtiyacı vardır. Bu 
nedenle, diyafram hernisi 
hastaları hem cerrahi 
olarak hem de yeni doğan 
yoğun bakım olarak 
deneyimli ve tam teşek-
küllü merkezlerde tedavi 
edilmelidir. Hastamıza 
gelince; doğumdan he-

men sonra hastanemize 
sevk edildi, yeni doğan 
yoğun bakım kliniğimize 
yatırılarak, solunum ma-
kinesine bağlandı. İki gün 
sonra tarafımdan ameliyat 
edildi. Ameliyat sırasında, 
mide, bağırsaklar, kara-
ciğerin büyük kısmı ve 
dalak, göğüs boşluğunda 
idi. Buna bağlı olarak sol 
akciğer hiç gelişmemişti. 
Tüm bu organlar karın içi-
ne çekilerek diyaframdaki 
delik onarıldı. Ameliyattan 
sonra hastanın takibine 
yeni doğan yoğun bakım 
servisimizde devam edildi. 
Geçici olarak akciğer 
yetmezliği ve buna bağlı 
sorunlar yaşayan hastanın 
akciğer fonksiyonları da 
yeni doğan yoğun bakım-
daki tedavisi sonrasında 
düzeldi. Gerek çocuk has-
talıkları uzmanlarımız Dr. 
Abbasgulu Baghirov, Dr. 
Anıl Chousein ve Dr. Seral 
Sırtı, gerek hemşireler ta-
rafından büyük bir özveri 
ile gece gündüz bakımları 
sağlanan hastamız, tam 

iyileşme ile taburcu edildi. 
Bebeği ailesine sağlıkla 
teslim etmek bizim için 
büyük mutluluk” ifadeleri-
ni kullandı.

'İYİ Kİ BEBEĞİMDEN 
VAZGEÇMEMİŞİM'

Öte yandan yüksek 
ölüm riski olan bebeğini 
sağlıkla kucağına alan 
anne Vatansever, “Benim 
kızım mucize bebek. 
Bana hamileyken bu has-
talık yüzünden kızımın 
engelli doğabileceği, 
ölebileceği söylenmişti. 
Ailem bunları duyunca 
yıkıldı. Doktorlar kon-
sey kararıyla bebeğimi 
aldırabileceğimi söyledi. 
Doğsa da ölse de benim 
bebeğim dedim, kabul 
etmedim. Gebeliği-
min 35’inci haftasında 
riskli gebelik nedeniyle 
hastaneye yattım. 36’ncı 
haftada bebeğim 46 san-
tim boyunda, 2 kilo 780 
gram ağırlığında dün-
yaya geldi. Doğumdan 
sonra beni yoğun bakıma 
kaldırdılar, iki gün kaldım. 
Bebeğimi ise ameliyat 
için İzmir Kent Hastane-
si’ne göndermişler. Ben 
ancak 2 haftalıkken gelip 
görebildim. 53 gün sonra 
artık bebeğimizi evimize 
götürebiliyoruz. İyi ki 
bebeğimden vazgeç-
memişim. Başta Tunç 
Bey olmak üzere kızımı 
yaşatan, büyüten tüm 
hekim ve hemşirelere 
sonsuz teşekkürler” diye 
konuştu.

Mucize bebeğini 
kucakladı
İzmir’de 4 aylık hamileyken, ‘karın içi organların göğüs boşluğunda yer aldığı’ 
‘diyafram hernisi’ teşhisi konulan bebeğinin engelli ya da ölü doğma riski bulun-
duğu söylenen Sedef Vatansever (22) mucizeyi yaşadı. Doğduktan 3 gün sonra 
ameliyat edilen Esila bebek, 53 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

EGE Üniversitesi Engelli 
Çocuklar Rehabilitasyon 

ve Eğitim Parkı Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
tarafından en-
gelli çocukların 
rehabilitasyonu 
başta olmak 
üzere eğitim-
leri ve sosyal 
yaşama adap-
tasyonlarının 
sağlanmasına 
yönelik farklı 
içerikli etkinlik-
ler gerçekleştiril-
meye devam ediyor.

Ege Üniversitesi 
Engelli Çocuklar Rehabilitas-

yon ve Eğitim Parkı Araştırma ve 
Uygulama Merkezi tarafından 

“Çocuk ve Engellilik” konulu 
resim yarışması düzen-

lenecek.
Hedef kitle-
si 9-12 yaş 
grubundaki 
çocuklar olan 
yarışmaya 16 
Nisan 2021 
Cuma gü-
nüne kadar 

başvurulacak.  
Eserlerin daha 

önce herhangi bir 
yarışmaya gönde-

rilememiş ve herhangi 
bir yerde yayınlanmamış 

olması gerekiyor. Katılımcılardan 
eserlerde “Çocuk ve Engellilik”  
teması vurgulayıp, farkındalığı 
artıracak kompozisyonlar bekle-
niyor. Her türlü boya malzeme-
sini kullanmanın serbest olduğu 
yarışmaya eserler  engellicocuk@
mail.ege.edu.tr   elektronik  posta 
adresine online olarak gönderi-
lecek. Yarışma sonrası,  pandemi 
koşullarına göre gönderilen eser-
ler ayrıca sergilenecek. Yarışma-
da birinciye bin TL; ikinciye 500 
TL, üçüncüye 250 TL ve sürpriz 
hediyeler verilecek.  Yarışma 
sonuçları 23 Nisan 2021 Cuma 
günü https://engellicocuklar.
ege.edu.tr  web adresinde  ilan 
edilecek.

Çocuk ve Engellilik Resim Yarışması

>> ENGELLİ VATANDAŞLARIN İSTİRİDYE MANTARI 
YETİŞTİRECEĞİ TESİS HİZMETE GİRDİ

Aliağa’da Engelleri 
Aşan Tesis Açıldı
Aliağa’da "üretimde ben de varım, aliağa’da engelleri birlikte aşalım" 
projesi kapsamında engelli vatandaşların istiridye mantarı yetiştireceği 
tesis Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Engelliler ve Re-
habilitasyon Derneği işbirliğiyle Aliağa Belediyesi Fidanlığı içinde açıldı.
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde Aliağa Kaymakamı 
Ömer Karaman, Aliağa Bele-
diye Başkanı Serkan Acar ve 
Aliağa Engelliler ve Rehabili-
tasyon Derneği Başkanvekili 
İbrahim Erdemir’in imzala-
dığı protokolle kısa sürede 
mantar üretim tesisi kuruldu. 
120 ve 42 metrekare olmak 
üzere 1 adet kompost 
odası,1 adet mantar üretim 
çadırı ve tam otomasyon 
sisteminin yer aldığı tesiste 
engelli vatandaşlar çalışa-
cak. Ürünlerin toplanması, 
paketlenmesi ve satışı Aliağa 
Engelliler ve Rehabilitasyon 
Derneği tarafından gerçek-
leştirilecek.

Engelli vatandaşların 
istiridye mantarı yetiştireceği 
tesisin açılışı İlçe Garnizon 
Komutanı Albay Faruk Altun, 
Aliağa Belediye Başkanı 
Serkan Acar, İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, 
Kaymakamlık Yazı İşleri Mü-
dürü Önder Dilik, Tarım ve 
Orman İlçe Müdürü Levent 
Yönten, Aliağa Engelliler ve 
Rehabilitasyon Derneği Baş-
kanvekili İbrahim Erdemir, 
siyasi parti ve STK temsilcileri 
ile engelli vatandaşların ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. İlçe 
protokolü kurdele kesiminin 
ardından tesiste incelemeler-
de bulundu. Açılış töreninde 
Aliağa Engelliler ve Rehabi-
litasyon Derneği Başkanve-

kili İbrahim Erdemir, Aliağa 
Belediyesi Fen İşleri, Park ve 
Bahçeler ve Sosyal Kültürel 
İşler Müdürlerine plaket 
takdim etti. Projeye destek 
veren Ziraat Mühendisi Edi-
be İssi’nin plaketini ise Aliağa 
Belediye Başkanı Serkan Acar 
verdi.

ÜRETİME BAŞLADIĞIMIZ 
İÇİN MUTLUYUZ

Tesisin açılışıyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Aliağa 
Engelliler ve Rehabilitasyon 
Derneği Başkanvekili İbra-
him Erdemir, “3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde Kayma-
kamımız ve Belediye Başka-
nımızla birlikte imzaladığı-
mız “Üretimde Ben de Varım” 
projesinin gerçekleşmesinin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Tesisimizi ilçe protokolümü-
zün katılımıyla açtık. Üretime 
başlamak bizi son derece 

mutlu etti. İlk ürünlerimizi bir 
hafta sonra alacağız.” dedi.

HAYATA DAHA SIKI 
SARILACAKLAR

Musa Pala ise, “Engelliler 
olarak her alanda olmaya 
çalışıyoruz. Bu projeyi ha-
yata geçirirken Kaymakam-
lığımızın, Belediyemizin ve 
diğer sivil toplum kuruluş-
larının büyük yardımlarını 
gördük. Burada çalışan en-
gellilere toprak ve bitkiyle 
uğraşmak terapi anlamında 
iyi geliyor. Hayata daha sıkı 
sarılıyorlar. Bizim için bu 
tesisin önemi çok büyük.” 
şeklinde konuştu. Projeye 
destek veren Ziraat Mühen-
disi Edibe İssi de bugüne 
kadar birçok projede yer al-
dığını belirterek, “Üretimde 
Ben de Varım” projesine yer 
aldığı için mutlu olduğunu 
söyledi.

Aliağa TOKİ Projesinde 
engelli kontenjanı 30 kişi!
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Aliağa Yeni 
Mahalle’de yapımına başladığı 614 konutluk 
projede çalışmalar devam ediyor. 31 Mart 
2020 tarihinde ihalesi yapılan ve Temmuz 
ayında yüklenici firmaya yer tesliminin 
yapıldığı projede temel kazma çalışmaları 
sürerken 33 bloktan 
oluşan konutların 2022 
yılında tamamlanması 
bekleniyor.

Aliağa Belediyesi’nin 
kentin büyüme potan-
siyeline uygun gerçek-
leştirdiği projelendirme 
ve uygulama çalış-
maları, kentin ulaşım 
akslarında yapılan dü-
zenlemeler, yeni ulaşım 
yolları ve cadde düzenlemeleri, kentin ulaşım 
altyapısında projelendirilen ve hayata geçiri-
len bisiklet yolları ile birlikte çağdaş formlar-
da düzenlenen ve artırılan otopark alanları, 
sosyal yaşam alanlarında yapılan düzenleme 
ve yenilikler, yeşil alanlarda sağlanan artış ve 
eğitim ile sağlık alanında sürdürülen yatırım-
lar sayesinde Aliağa hızla gelişiyor.

Kentin gelişimi ve artan nüfusla birlikte 
konut talebi de artıyor. 2020 yılında 743 ko-
nut üretilen Aliağa’da 22 Şubat 2022 tarihine 
kadar TOKİ tarafından da Yeni Mahalle’de 614 
yeni konut üretilecek.

2022 YILINDA TAMAMLANACAK

614 konutluk 
TOKİ projesinde 
Temmuz 2019’da 
yapılan kura çeki-
miyle; şehit ve gazi 
kontenjanından 38, 
engelli kontenja-
nından 30, emekli 
kontenjanından 
150 ve diğer kon-
tenjanlardan 382 
hak sahibi belirlen-

mişti. 2022 yılında tamamlanması beklenen 
projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak 
üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler 
brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 
100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca 
Cami, İlkokul, 32 adet dükkân, 384 araçlık 
otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 
5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.

Sanat Derneği’nden engelli atağı
Karşıyaka Sanat Derneği Karşıyaka’da engelliler için kolları sıvadı… Başta “Karşıyaka En-
gelsiz Müzik Korosu” olmak üzere pek çok projeye imza atmaya hazırlanan ve çalışmalarını 
sürdüren dernek, engelliler için “Karşıyaka Engelsiz Şiir Tiyatrosu”nu da hayata geçirecek.
SANAT, kültür, şiir ve şarkı söylemeye, müziğe 
yetenekli 10-30 yaş grubuna öncelik tanıyacaklarını, 
bu yaş grubunu daha sonra geriye çekip, ileriye 
taşıyabileceklerini belirten Karşıyaka Sanat Derneği 
Başkanı Avni Erboy, Karşıyaka’da çok aktif olan Mo-
ris Karmona’nın önerileri üzerine projeleri gündeme 
aldıklarını belirtti.  

Erboy, sanat ve kültürde Karşıyaka Sanat Derneği, 
sporda Bostanlıspor olarak engellilere büyük önem 
verdiklerini, onlara saygı duyarak topluma kazan-
dırmanın çabalarını harcadıklarını ifade ederek 
şöyle dedi:

“Engelliler konusunda ilk olarak mandala çalışma-

sını başlattık. Korona virüsün başlamasıyla birlikte 
ara vermek zorunda kaldık. Origami (Kağıt kaplama 
sanatı) çalışmalarımızı da ancak 3 kez yapabildik. 
Buna da aynı gerekçeyle ara verdik. Her iki derneğin 
başkanlığını yapmış olmam büyük bir avantajımız. 
Bu nedenle spor ve kültür sanatı bir arada götürme 
şansına sahip oluyoruz. Çalışmalarımızı normal 
hayata geçtiğimiz an kaldığımız yerden daha büyük 
projelerle sürdüreceğiz. Origami, mandala çalışma-
larımızın yanı sıra Karşıyaka Engelsiz Müzik Korosu 
ve Karşıyaka Engelsiz Şiir Tiyatrosu’nu hayata geçi-
receğiz. Bu projelerimizin başında Moris Karmona 
olacak.”
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Tüm engellilere 
dokunacak proje  
Hayata geçirdiği projelerle her alanda engelleri kaldıran Buca Belediyesi, Türki-
ye’de bir ilke daha imza atarak “Buca Engelli Veri Tabanı” projesi için harekete geçti. 
Kentteki tüm engelli bireylere ulaşacak proje sayesinde, engelli bireylerin ihtiyaçla-
rı en doğru ve en etkili şekilde karşılanacak. 

Engelsiz bir ilçe hedefiyle Tür-
kiye’ye örnek projeleri hayata 
geçiren Buca Belediyesi, bir 

ilke daha imza attı. Buca’daki tüm 
engellilere dokunabilmek ve daha 
iyi hizmet sunabilmek amacıyla, 
kentte yaşayan engelli bireylere dair 
bilgilerin toplanacağı “Buca Engelli 
Veri Tabanı” projesini başlattı.

Buca Belediyesi Araştırma ve Ge-
liştirme 
Müdür-
lüğü’nün 
hukuki 
sürecini 
İzmir 
Valiliği 
koordi-
nasyo-
nunda 
yürüttü-
ğü proje 
ile ilçede 
ikamet 
eden 
engelli 
bireylerin 
bilgileri 
ortak 
ağda top-
lanacak. Böylece, ihtiyaç sahiplerine 

daha hızlı hizmet 
sunulacak. 

ÇALIŞMALAR 
DAHA VERİMLİ 
HALE GELECEK

Proje kapsa-
mında, engel 
gruplarına göre 
bireylerin de-

mografik özellikleri veri tabanında 

bir yıl süreyle toplanacak. Buca 
Belediyesi toplanan veriler ışığında, 
kent genelinde engelleri kaldırmaya 
yönelik faaliyetlerin en etkili ve en 
doğru bir şekilde planlayabilecek. 
Buca’daki tüm engelli bireylere ula-
şılarak, bireylerin sağlık, eğitim, spor, 
kültür, sosyal imkân ve istihdam gibi 
olanaklarının artırılmasına yönelik 
çalışmaların daha verimli hale getiril-
mesi sağlanacak.

Engelli mültecilerde pandemi 
etkisi azaltacak proje  
Buca Belediyesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan 
Yardım Programı ile kent genelindeki engelli mülteciler 
üzerinde pandemi etkisini azaltmak için proje başlattı. 

KENT genelinde herkese eşit hiz-
met ilkesiyle çalışmalarını gerçek-

leştiren Buca Belediyesi, engelli mülte-
ciler için proje başlattı. Buca Belediyesi, 
Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yar-
dım Programı tarafından finanse edilen 
Buca Engelli Mültecilerinde Pandemi 
Etkilerini Azaltma Projesi’yle, temmuz 
ayına kadar ilçede yaşayan engelli mül-
tecilerde koronavirüs (Covid-19) süreci 
etkilerini azaltmaya ve sosyal uyum 
kapasitelerini güçlendirmeye yönelik 
çalışma gerçekleştirilecek. 

PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEK 

Proje kapsamında, eğitim almaya 
uygun 50 engelli mülteciye online 
Türkçe eğitimi verilecek. Bu eğitim için 

gerekli teknolojik destek sağlanarak 
mültecilerin önündeki dil engeli aşı-
lacak.   Bu eğitimlerin yanı sıra engelli 
bireylere ve ebeveynlerine online 
psiko-sosyo destek programı uygula-
nacak. Buca Belediyesi Mülteci Masası 
tarafından yürütülen çalışma kapsa-
mında,  mültecilerin pandemi sürecin-
deki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
için hijyen paketleri de dağıtılacak. 
Ayrıca, pandeminin etkisini azaltabil-
mek için film gösterimi ile engelli ritim 
grubu gösterisi gibi sosyal etkinlikler 
gerçekleştirilecek. Çocuk Koruma Ku-
ralları çerçevesinde yürütülecek proje, 
yoksulluğun azaltılması ve sürdürüle-
bilir kalkınmaya ulaşma hedefine de 
katkıda bulunacak.

>> ENGELLİ VATANDAŞLARIN UNUTULMADIĞI MERKEZE ADINI VEREN

Ahmed Adnan Saygun 
ölümünün 30. yılında anılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediye-
si, Ahmed Adnan Saygun’u 

ölümünün 30. yılında adını yaşattığı 
sanat merkezinde anacak. Gecede 
Saygun’un öğrencisi Gülsin Onay da 
konser verecek. Konser Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal medya he-
saplarından ve İzmir Tube’dan canlı 
yayınlanacak.

29.500 mekrekarelik toplam alana 
sahip olan AASSM, 1133 kişilik bü-
yük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 
adet sergi salonu ve açık alan etkin-
lerine de uygun yapısıyla kısa süre 
içinde Türkiye’nin en nitelikli sanat 
merkezlerinden biri haline geldi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
prestij projelerinden olan AASSM, 
özel vinçlerle hareket eden ses 

sistemleri, zeminden havalandırması 
ve asansörlü orkestra çukuru gibi 
teknik özelliklerin estetikle birleşti-
ği, Avrupa standartlarında hizmet 
veren bir merkez. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından inşa edilen ve 
kentin kültür-sanat yaşamına çok 
farklı renkler getiren Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nin akustik 
projesi Sidney Opera Evi ve Londra 
Kraliyet Opera Binası projelerini de 
tasarlayan ARUP firması tarafından 
gerçekleştirildi. Sahnenin önünde 
yer alan asansörlü bölüm, sahneye 
kazandırdığı farklı fonksiyonlarla sa-
lonun kullanım zenginliğine katkıda 
bulunuyor. Ayrıca engelli vatandaş-
ların unutulmadığı merkez, gerek 
sanatseverlerin, gerekse engelli 

sanatçıların her mekana rahatlıkla 
ulaşabilecekleri şekilde tasarlandı. 

AHMED ADNAN 
SAYGUN KİMDİR?

Ahmed Adnan Saygun 7 Eylül 
1907 tarihinde İzmir’de doğdu. 
Klasik batı müziğinde yapıtlar verdi. 
Müzik eğitimcisi ve budun müzik 
bilimcisi Saygun, Türkiye’nin “Devlet 
Sanatçısı” unvanı alan ilk isimdir. Türk 
müzik tarihinde Türk Beşleri olarak 
anılan bestecilerden birisidir. İlk Türk 
operasının bestecisidir. Cumhuri-
yet Dönemi Türk müziğinin en çok 
seslendirilen eserlerinden “Yunus 
Emre Oratoryosu” en önemli yapıtı-
dır. Sanatçı 6 Ocak 1991’de hayatını 
kaybetti.

AİLE, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, “Samsun’un 
Çarşamba ilçesinde 
Engelsiz Yaşam Merke-
zi’nin açılışında yaptığı 
konuşmada, göreve 
geldikleri günden bu 
yana yeni merkezleri 
hizmete aldıklarını 
bildirdi.

Gündüzlü bakım 
merkezlerinde engelli-
lerin dışında ailelerine 
de psikososyal ve kültürel anlamda 
birçok hizmetin sunulduğuna işaret 
eden Selçuk, “Ailelere de bu merkez-
lerde destek oluyoruz. Pandemi se-
bebiyle aslında daha önce açacaktık 

ama pandemi dolayısıyla izolasyon 
kuruluşu olarak kullansak da bu 
güne kaldı. İnşallah hayırlı uğurlu 
olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

Hayallerin engelsiz olduğunu 
vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle 

konuştu:
“Sayın Cumhur-

başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde de 
Türkiye’deki tüm 
engellilerimize, 
çocuklarımıza, 
yaşlılarımıza her-
kese sahip çıkmayı 
önemsiyoruz. Bu gü-
zel merkezlere katkı 
sunanlara Çarşam-
ba Belediyemize, 
Ticaret Borsamıza da 

ben bir kez daha teşekkür etmek is-
terim. Önümüzdeki dönemde, 2021 
yılında daha birçok kuruluşu da hem 
Çarşamba’ya hem Samsun’umuza 
kazandırmayı ümit ediyoruz.”

Türkiye'deki tüm engellilerimize 
sahip çıkmayı önemsiyoruz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'deki tüm engellilerimi-
ze çocuklarımıza, yaşlılarımıza, herkese sahip çıkmayı önemsiyoruz." dedi.

75 yaş üzerindeki kişilerin 
aşılanmasına başlandı
Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal bağışık-
lama için hayata geçirilen aşı programına göre 75 yaş üzerin-
deki vatandaşlardan randevularını bugün alanların aşılamaları 
sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor.

AŞILARIN, uygun 
şartları taşıyan sağlık 

çalışanlarına tanımlanma-
sıyla belirlenen "Kovid-19 
Aşısı Ulusal Uygulama 
Stratejisi" doğrultusunda 14 
Ocak'ta sağlıkçıların aşılan-
ma süreci hayata geçirildi.

Sağlık çalışanlarının 
ardından, öncelik sıralama-
sına göre diğer vatandaşlar 
aşılanmaya başlandı. Bu 
kapsamda, 19 Ocak'ta huzu-
revleri ve bakımevlerinde 
kalanlar ile onların bakımın-
dan sorumlu kişilerin yanı 
sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar 
için aşılama gerçekleştiril-
di. Sağlık ekipleri, 90 yaş 
üzerindeki vatandaşların ev-
lerine giderek aşılarını yaptı.

Bilim Kurulu toplantısın-
da yapılan değerlendirme 
sonrasında 21 Ocak'ta 85 
yaş üzerindeki vatandaşlar 
da evlerinde aşılanmaya 
başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak’ta 
eczane ve ecza deposu 
çalışanları ile eczacılık fakül-
telerinin stajyer öğrencile-
rinden isteyenler aşılarının 
ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 
Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri 
vatandaşların da aşılan-
masına başlandı. Aşılama 
programı kapsamında, 

bugün randevularını alan 75 
yaş üzerindeki vatandaşların 
sağlık kuruluşlarında aşılan-
ması aşamasına geçildi. 75 
yaş üstündekilere, Corona-
Vac aşılarının ilk dozu yapıldı.

“SIRAMIZ GELDİ, AŞIMIZI 
VURULDUK”

Ankara Şehir Hastanesine 
aşısını yaptırmaya gelen 
İhsan Yıldırım, aşı olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “İyiyim, aşımıza 
güvendik, aşımızı olduk.” 
dedi.

Salgından endişe duyduk-
larını ifade eden Yıldırım, 
“Sıramız geldi, aşımızı vu-
rulduk. Ne zaman olacağız 
diye bekliyorduk, korkuyor-
duk.” diye konuştu.

Yıldırım, torunun da he-
kim olduğunu ve kendisini 
aşıya teşvik ettiğini vurgula-
yarak, eşinin de aşı yaptırdı-
ğını söyledi.

Aşının ilk dozunu olan 
Nurettin Akkuş ise Ma-
mak ilçesinden geldiğini 
anlatarak, “Allah hepinizden 
razı olsun. Çok sevindim, 
çok memnun oldum. Allah, 
hayırlı uğurlu eylesin.” ifade-
lerini kullandı.

Akkuş, kendi yaş gru-
bundakilere de seslenerek, 
“Herkes gelsin, olsunlar 
aşılarını. Çok iyi olur, mem-
nun olurlar inşallah. Ben aşı 
olmayı tercih ediyorum. Al-
lah, devletimize, milletimize 
zeval vermesin, aşılanma 
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

AŞILAMA süreci, Koronavirüs Bilim Kuru-
lunun oluşturduğu takvim doğrultusunda 
tamamlanacak.

Belirlenen takvime göre, birinci aşamanın 
A grubunda, sağlık kurumunda çalışanlar 
(kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakülte-
si ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencile-
ri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve 
kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda, yaşlı, 
engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan 
ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü 

bireyler yer alıyor. İkinci aşamada A gru-
bunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli 
sektörlerin çalışanları bulunuyor.

Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güven-
lik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sek-
törü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda 
sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları 
(fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, 
ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık 
(SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Aşılama takvimi nasıl olacak?
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>> HUZUREVI SAKINLERI IÇIN 

Manevi destek 
programı yapılıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, yaşlıların psikolojilerinin güçlendirilmesi için 
huzurevi sakinlerine yönelik hazırlanan manevi destek programlarında Kur'an-ı Kerim tila-
veti, tasavvuf musikisi dinletisi ve sohbetlere yer verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açık-

lamada, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını döneminde 
yaşlılara motivasyon sağlamak 
için yeni adımlar atıldığı belir-
tilerek, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşlarda bakım altında-
ki yaşlılarımızın psikolojilerinin 
güçlendirilmesi, bu süreçten 
en az düzeyde etkilenmelerini 
sağlayarak iyilik halinin sür-
dürülebilmesi amacıyla dini 
ve manevi rehberlik program-
ları hazırlanıyor. Programlar 
bugün başlayacak, her ay birer 
oturum düzenlenecek."

Programların Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğünün resmi YouTube kanalı 
üzerinden yayımlanacağı 
bildirilerek, şu bilgiler verildi:

"Her program Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğünden bir yetkilinin 
açılış konuşmasıyla başlaya-
cak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile 
devam eden programın en 
büyük bölümünü öğretici 
konulardan oluşan sohbet 
kapsayacak. Sohbetin ardın-
dan tasavvuf musikisi dinletisi 
gerçekleştirilecek. 45 dakikalık 
program dua ile sona erecek.

Bu ayki programın sohbet 
konusu 'İnsanın Yaradılış 
Gayesi ve Kulluk Bilinci' olarak 
belirlendi. Program kapsamın-
da şubatta 'Regaib Kandili ve 
Allah'a ve Resulüne Gönülden 
Bağlanmak', martta 'Berat 
Kandili ve Hazreti Peygamber', 
nisanda 'Ramazan ve Zikir', 
mayıs ayında 'Kadir Gecesi ve 
Kur'an-ı Kerim Okuma/Dinle-
menin Faziletleri', haziranda 
ise 'İslam'da Ahlakın Anlamı ve 
Güzel Ahlak' konuları işlene-
cek."

EKPSS kurası sonuçları açıklandı
ÖSYM, EKPSS kura usulüyle engelli kamu personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 

Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Yaşlı bireyler ev kazalarına yönelik 
önlemlerle hayata tutunuyor
"Hayata Tutun" projesiyle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle ev ka-
zalarının önüne geçilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KOCAELI Büyükşehir 
Belediyesi Engelli ve 

Yaşlılar Şube Müdürlüğü Yaşlı 
Hizmetleri Birim Sorumlusu 
Ayşegül Özkar Yıldırım, AA 
muhabirine, TÜİK 2019 veri-
lerine göre, Kocaeli'de 65 yaş 
üstü birey sayısının yaklaşık 
144 bin olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesinin, yaşlı bireylerin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
projeler üretmeye devam et-
tiğini aktaran Yıldırım, "Bizim 
kültürümüzde yaşlılarımızın 
yeri hürmet makamıdır. Onlar 
bizim başımızın tacı, ayrıca 
kütüphanelerimizdir." dedi.

Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle 
aylardır evden çıkamayan 
yaşlılara yönelik "Hayata 
Tutun" projesini uygulamaya 
aldıklarını belirten Yıldırım, 
ev kazası geçiren 65 yaş üstü 
vatandaşların sayısının fazla 
olduğunu kaydetti.

“2 AY IÇINDE 600 EVE BU 
PROJEYI UYGULADIK”

Yıldırım, özellikle 75 yaş 
üstü vatandaşların, evlerinde 
yılda birkaç kez düştüğüne 
dikkati çekerek, şöyle devam 
etti:

“Dünya Sağlık Örgütünün 
hazırladığı raporda da bu 
verileri elde ettik. Bundan yola 
çıkarak, en çok ev içi düşme-
ler yaşadıklarını ve daha çok 
banyoda düştüklerini tespit 
ettik. Bu projeyle banyo içinde 
düşmelere karşı çeşitli uygu-
lamalar yapmaya başladık. 

Projede verilen hizmetler, ban-
yo içi oturma taburesi, banyo 
içi sabit tutunma barı, klozet 
kenarı hareketli tutunma barı, 
klozet kenarı mafsallı tutun-
ma barı, kaydırmaz paspas, 
harekete duyarlı aydınlatma... 
Ev içi düşmelerine karşı da 
çeşitli yerlere serebilecekleri 
kaydırmaz paspaslarımız, 

ayrıca gece lavaboya kalktık-
larında ev karanlık olmasın 
diye harekete duyarlı aydınlat-
malarımız var. 2 ay içinde 600 
eve bu projeyi uyguladık. Çok 
olumlu geri dönüşler aldık.”

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın’ın talimat-
larıyla projenin, il genelinde 
uygulanmasına devam 

edileceğini anlatan Yıldırım, 
“Telefonla başvuru alıyoruz, 
arkadaşlarımız ardından eve 
keşfe gidiyor. Daha sonra 
uygulama yapılan evlere 
arkadaşlarımız tekrar gidip va-
tandaşların memnuniyetlerini 
ölçüyorlar.” diye konuştu.

Yıldırım, yaşlılarda düşme-
lerin geri dönüşünün çok zor 
olduğuna işaret ederek, “Özel-
likle kalça kırıklığına yol açan 
kazalar oluyor. Bunun da ame-
liyatları çok zor oluyor, bazen 
ameliyat da yapılamıyor. Kalıcı 
sakatlıklara yol açabiliyor. Biz 
tamamen basit önlemlerle ev 
içi düşmelerin önüne geçmeyi 
hedefliyoruz. Salgın sürecinde 
bütün tedbirlere uydukları 
için yaşlılarımıza çok teşekkür 
ederiz. Sürekli evde kaldıkları 
için dalgın oluyorlar ve düşe-
biliyorlar.” ifadesini kullandı.

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (EKPSS) kura 

usulüyle engelli kamu personeli 
yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden ya-
pılan duyuruya göre, 13-19 Ocak'ta 
yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle 
Engelli Kamu Personeli Yerleştirme 
Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu 
kurum ve kuruluşlarının kadrolarına 
kura usulüyle engelli kamu persone-
li yerleştirme işlemleri noter huzu-
runda gerçekleştirildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 
ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.
tr" internet adresinden T.C. kimlik 
numaraları ve aday şifreleriyle erişe-
bilecek.

Vali Sonel o çocukların 
yüzünü güldürdü
Ordu genelinde tespit edilen 2 bin 112 yetim ve öksüz 
çocuğa mektup gönderilerek istekleri öğrenildi.

ORDU Valisi Tuncay Sonel, bizzat 
mektup yazıp ne istediklerini 

öğrendiği öksüz ve yetim çocukların bir 
bir evlerini ziyaret ederek yüzlerini gül-
dürdü, sevinç gözyaşlarına ortak oldu.

Sonel, Ordu genelinde tespit ettir-
diği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa 
birer mektup gönderdi.

Vali Sonel, mektubunun sonuna 
koyduğu “Eğer, annen ya da baban 
hayatta olsaydı özlemini çektiğin, an-
nenden veya babandan isteyeceğin 
şey ne olurdu? Bunu da bana yazar-
san çok memnun olacağım” notu ile 
çocuklardan isteklerini öğrendi.

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen 
mektupları okurken kimi zaman hü-
zünlenen, kimi zaman da tebessüm 

eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, tele-
fon, tablet, genç odası, televizyon, 
çamaşır makinası, oyuncak, gitar, 
kitap seti ve yavru köpek gibi birçok 
talepleri olan çocukların isteklerini, 
hayallerini hayırseverlerin de deste-
ğiyle yerine getirdi.

Sonel, hazırlanan hediye paketle-
rini evlerine götürdüğü çocukların 
yüzlerindeki sevinci görünce mutlu-
luklarına ortak oldu.

Çocuklardan gelen istekler karşısın-
da duygularını dile getiren Vali Sonel, 
“Yol yaparız, bina da yaparız ama siz 
eğer en uzak mahalledeki yetim ve 
öksüzü unutursanız, onlara sahip 
çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin 
hiçbir önemi yoktur.” dedi.

YEDI kişilik aile, Beşşar Esed 
rejimi ve destekçileri ile terör 

örgütü YPG/PKK’nın saldırıları nede-
niyle 2016 yılında Halep’in Deyr Hafir 
ilçesinden göç etmek zorunda kala-
rak Türkiye sınırında bulunan Azez’in 
Şemarık kampına sığındı.

Kampta 9 metrekarelik çadırda 
yaşam mücadelesi veren aile, çocuk-
larının diğer çocuklar gibi görmesini 
istiyor.

Baba Cuma Hemas, AA muhabirine 
yaşadıkları zorlu şartları anlatarak 
“2016 yılında Esed rejimi saldırıları 
sonrası doğup büyüdüğüm evi terk 
etmek zorunda kaldım. Daha sonra-
sında YPG/PKK saldırıları nedeniyle 
geri dönüş yapamadım.” dedi.

Hemas, “4 yıldır aynı kampta, aynı 
çadırda görme engelli 4 çocuğum, 
eşim ve annemle yaşıyorum. Rahat-
sızlığım sebebiyle iş de bulamıyo-

rum. Bölgede iş imkanı oldukça az. 
Yardımlarla yaşamımızı sürdürüyoruz. 
Tek isteğim doğuştan görme engelli 
çocuklarımın tedavi olması ve diğer 
çocuklar gibi eğlenebilmeleri.” ifade-
lerini kullandı.

Kamp hayatının ve tek çadırda 
yaşamanın çok zor olduğunu belirten 
Hemas, “Doğduğum, büyüdüğüm 
yerlere dönüp düzgün bir hayat yaşa-
mak istiyorum.” diye konuştu.

Gözleri görmeyen 11 yaşındaki 
Fadile Hemas da “Ailemin yardımıyla 
yaşıyorum. Kardeşlerimi görebilmek 
ve kimsenin yardımı olmadan yürü-
mek istiyorum.” dedi.

Engelli çocukların babaannesi Üm 
Cuma da “Torunlarımı bu şekilde gör-
mekten dolayı üzülüyorum. Kampta 
yaşam şartları zor. Tedavi olma im-
kanları varsa görmelerini istiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlı-
ğından aldığı bilgiye göre, yeni 

tip koronavi-
rüsle (Kovid-19) 
mücadele 
kapsamında 
21 Mart 2020 
tarihinden iti-
baren uygulan-
maya başlanan 
sokağa çıkma 
kısıtlamalarında 
65 yaş ve üstü 
ile kronik rahat-
sızlığı olanların 
ihtiyaçlarının 
karşılanabilme-
si için İçişleri 
Bakanlığı tara-
fından Vefa Sosyal Destek Grupları 

oluşturuldu.
Kamu personeli ve sivil toplum 

kuruluşu gö-
nüllülerinden 
oluşan 144 bin 
907 kişinin görev 
yaptığı ekiplere 
65 yaş ve üzeri ile 
kronik rahat-
sızlığı bulunan 
kişilerden 112, 
155, 156 gibi 
iletişim araçları 
üzerinden 10 
milyon 243 bin 
578 talep geldi. 
Bu taleplerin 9 
milyon 472 bin 
364’ü ekiplerce 

karşılandı.

Çocuğunun tedavi 
olmasını istiyor
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesindeki kamplara 
sığınan, dört çocuğu doğuştan görme engelli olan aile 
tedavi için yardım bekliyor.

>> VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI YAKLAŞIK 

9,5 milyon talebe yanıt verdi
Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamala-
rı sırasında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihti-
yaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupla-
rınca 10 aylık süreçte yaklaşık 9,5 milyon talep karşılandı.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

“Haydi Türkiye Evden Kur’an 
Öğrenmeye” sloganıyla düzen-
lenen prog-
rama, 26 bin 
986 erkek ve 
28 bin 781 ka-
dın başvuru-
da bulundu.

Diyanet 
İşleri Başkan-
lığınca “Haydi 
Türkiye 
Evden Kur’an 
Öğrenmeye” 
sloganıyla düzenlenen uzaktan 
Kur’an-ı Kerim eğitim programı-
na 55 bin 767 başvuru yapıldı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle Kur’an kursla-

rının uzaktan 
yürütülen 
eğitim faa-
liyetlerine 
katılama-
yanlar için 
başlatı-
lan ve 
haftada 
3 gün, 
günde 2 
saat şek-

linde düzenlenen programa 
başvurular, 17 Ocak’ta sona 
erdi.

Diyanet’in eğitimi ilgi gördü
Diyanet’in uzaktan Kur’an-ı Kerim eğitim programına 
55 bini aşkın başvuru yapıldı

Görme engelli baba-kız 
birbirine 'ışık' oluyor
Bartın'da görme engelli 52 yaşındaki Mehmet Deniz ile ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan 16 yaşındaki 
kızı Esma Nur Deniz, hayat mücadelesinde birbirlerine destek veriyor.

Bartın'da yaşayan görme 
engelli baba ve kız, karanlık 
yaşamlarında birbirlerine 

"ışık" oluyor.
Gölbucağı Mahallesi'nde ikamet 

eden ve çocuk yaşta yakalandığı 
hastalık nedeniyle görme yetisini 
kaybeden 52 yaşındaki Mehmet 
Deniz'in 3 çocuğundan biri olan 
16 yaşındaki kızı Esma Nur da 
kendisiyle aynı kaderi paylaşıyor.

Anne Feti ve evin diğer kızı 
Melike Deniz'in yardımıyla günlük 
ihtiyaçlarını karşılayan baba-kız, 
hayat mücadelesinde birbirlerine 
destek veriyor.

Mehmet Deniz, AA muhabirine, 
3 yaşında zatürre hastalığı nede-
niyle görme yetisini kaybettiğini 
söyledi.

Engelli maaşıyla geçindiklerini 
ve zamanının büyük kısmını evde 
geçirdiğini, yaşadıkları zorluklara 
rağmen mutlu bir hayat sürdük-
lerini anlatan Deniz, "Zorluk çeki-
yoruz ama yine yaşamaya devam 
ediyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. 
Evde birçok ihtiyacımı kendim 
karşılayabiliyorum. Mesela elbi-
selerimi bulup üzerime giyebili-
yorum. Yemeğimi yapabiliyorum. 
Kendi başıma çay demleyip 

bardağa koyup içebiliyorum." diye 
konuştu.

Deniz, kızıyla aynı kaderi paylaş-
tığını ve birbirlerine büyük destek 
olduklarını dile getirerek, şöyle 
devam etti:

“Kızımın görme engelli olduğu 
3-4 aylıkken belli oldu. Tedavisi 
için birçok yol denesek de çaresini 
bulamadık. Kızım da benim gibi 
görme engelli olarak yaşamını 
idame ettirmeye çalışıyor. En 
büyük destekçim kızım oluyor 
çünkü birbirimizi en anlayan biziz. 
Zaman zaman istediğimiz gibi 
gezemediğimiz için moralimizin 
bozuk olduğu anlar olabiliyor. 
Bu durumlarda birbirimize moral 
veriyoruz, destek oluyoruz.

Kızım çok idealist ve derslerine 
de çok iyi çalışıyor. Derslere uzak-
tan eğitimle katılıyor. Kabartma 
yazı okuyarak ezber yapıyor, 
annesi ve ablası de verilen dersleri 
kitaplarından okuyor. Dersleri 
iyi, çalışkan ve azimli olduğu için 
biz de elimizden gelen desteği 
vermeye çalışıyoruz.”

Bartın Şerife Bacı Kız Meslek Li-
sesi öğrencisi Esma Nur Deniz de 
engeli nedeniyle zaman zaman 
dışlandığını söyledi.

"Engelli kendisine güveniyorsa 
her şeyi başarır"
Deniz, ailece çok mutlu olduklarını, zor zamanlarda dahi birbir-
lerini mutlu etmeyi başarabildiklerini belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Şu anda liseye gidiyorum ve üniversiteyi de kazanacağım. 
Bunun için elimden geleni yapacağım. Belki bana inanmayanlar 
vardır çünkü görme engelli olarak bir şeyleri başarabileceğime 
inanamayabilirler. Ama bir engelli kendisine güveniyorsa her 
şeyi başarır. Ben kendime güvendim, aileme güvendim ve her 
şeyi başardım. İleride özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum. 
Benim gibi çocuklara yardım etmek istiyorum. Onun için çocuk 
gelişimi bölümünü tercih ettim. İnsanlar, engellilerin beceriksiz 
olduğunu düşünmemeli."

Diyarbakırlı bedensel engelli kız kardeşler 
yaşam azimleriyle örnek oluyor
Kas hastalığı nedeniyle 5 yaşından bu yana yüzde 98 bedensel engelli olarak yaşamlarını sürdüren kardeş-
ler Sabiha ve Ayşe Özbayhan'ın birbirlerinden aldıkları güçle yaşama dört elle sarılması takdir görüyor.

DİYARBAKIR'IN Sur ilçe-
sinde kas hastalığı nedeniy-

le 5 yaşından bu yana yüzde 98 
bedensel engelli olan kız kardeş-
ler Sabiha ve Ayşe Özbayhan'ın 
yaşam azmi örnek oluyor.

Sur'un kırsal Dökmetaş Ma-
hallesi'nde yaşayan Özbayhan 
ailesinin 8 çocuğundan Sabiha 
(25) ve Ayşe (26), kas hastalığı 
nedeniyle 5 yaşından itibaren 
yürüyememeye başladı. Günden 
güne kaslarının erimesi nedeniy-
le yatağa mahkum hale gelen 
kardeşlerin bütün bakımlarını 
anneleri yapıyor.

Tek katlı evlerinden tekerlekli 
sandalyeyle dışarı çıkabilen 
kardeşler, bütün olumsuzluklara 
rağmen birbirlerinden aldıkları 
güçle hayata dört elle sarılıyor. 
Günlerini evde birbirleriyle soh-

bet ederek, şakalaşarak geçiren 
kız kardeşler, kendi aralarında 
sosyal medya hesaplarında ta-
kipçi sayısı konusunda yarışıyor.

Gülen yüzleriyle hem ailele-
rinin hem de çevrelerinin neşe 

kaynağı olan kardeşler, yaşam 
enerjileriyle çevrelerinde de 
örnek oluyor.

Sabiha Özbayhan, Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığınca 

yapılan sürprizle ilk kez doğum 
gününü kutlamanın heyecanını 
yaşadı.

"HER ŞEYE RAĞMEN HAYAT-
TAN KOPMADIK"

Sabiha Özbayhan, AA muhabi-
rine, kas hastalığının 5 yaşından 
itibaren ortaya çıktığını, sadece 
1. sınıfı okuyabildiğini belirterek, 
kendisi gibi engelli ablasının 
desteğiyle okuma yazma öğren-
diğini söyledi.

Evde tüm ihtiyaçlarının annesi 
ve kardeşi tarafından karşılan-
dığını ifade eden Özbayhan, 
günden güne eriyen kaslarından 
dolayı yemek bile yiyemedikle-
rini, hareketlerinin kısıtlandığını, 
bundan dolayı aynı hastalığı 
taşıyan ablasıyla tüm günlerini 
evde geçirdiklerini belirtti.

Görme engelli 80 yaşındaki Tevhik 
dede yaşam azmiyle örnek oluyor
Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden görme engelli Tevhik Celep, 
karton bardaklarda yetiştirdiği ceviz fidanları, tahta parçalarından yaptığı hayvan figürleriyle herkesin takdirini topluyor.

BAYBURT'TA huzurevinde 
kalan 80 yaşındaki görme engelli 

Tevhik Celep, yaşam sevgisi ve üret-
tikleriyle çevresindekilerin takdirini 
topluyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Boğaz-
yayla köyünde çiftçilik yaparak geçimi-
ni sağlayan Celep, çocukluğundan 
itibaren azalmaya başlayan görme 
yetisini 33 yıl önce tamamen kaybetti.

Eşi ve çocuğu olmayan Celep, en-
geline rağmen hayattan kopmayarak 
mesleğine devam etti.

Yaşı iyice ilerleyen Celep, bir süre 
önce Bayburt Memnune Evsen Hu-

zurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezinde kalmaya karar verdi.

Doğaya duyduğu ilgi dolayısıyla 
ağaç dikmeyi yaşam biçimi haline ge-
tirdiğini belirten Celep, "Bendeki ağaç 
sevgisi, çocukluğumdan beri aklımda 
yer eden Peygamber Efendimizin 'Kı-
yametin kopacağını bilseniz elinizdeki 
fidanı dikiniz.' hadisi dolayısıyla olmuş-
tur. Neden dikmeyelim ki? Herkesin 
dikmesi lazım. Bizim memleketimiz 
ağacın yetişmeyeceği bir yer değil. 
Memleketimizi neden yeşillendirip 
güzelleştirmeyelim? Geleceğe neden 
bir şeyler bırakmayalım?" dedi.

>> AHİZER ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNE 

'Gönül gözü' ile 
müzik öğretiyor
Düzce'de doğuştan görme engeline rağmen 
yaşama sevinci ve azmi sayesinde hayalini 
kurduğu müzik öğretmenliğini geçen yıl yap-
maya başlayan Ahizer Özbek, öğrencilerine 
"gönül gözü" ile müzik sevgisi aşılıyor.

>> HAYIRSEVERLERİN YARDIMIYLA 

29 yıl sonra 
ilk adımını attı
Sakarya’da doğuştan bacakları olmayan 29 
yaşındaki Gülseren Keleş, bir özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezinin girişimi sonucu 
Almanya’daki yardımseverlerin hediye ettiği 
protez bacaklarla ilk adımını attı.

ERKEN doğuma bağlı 
sağlık sorunları nedeniyle 
görme yetisini kaybeden 
27 yaşındaki Ahizer Özbek, 
çocukluğundan bu yana 
tutkunu olduğu müzikten 
hiç kopmadı. 

Ön yargılara rağmen mü-
zik öğretmenliği hayali için 
çok çalışan Özbek, Düzce 
Üniversitesi (DÜ) Sanat, Ta-
sarım ve Mimarlık Fakültesi 
Türk Müziği Anasanat Dalı 
bölümünü kazandı.

Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nı (EKPSS) 
da başarıyla geçen Özbek, 
geçen yıl Düzce Metek TOKİ 
İlkokulu'na müzik öğretme-
ni olarak atanarak öğrenci-
lerine kavuştu.

Öğrencileriyle aile gibi 
olan ve onlara "gönül gözü" 
ile nota öğreten Ahizer 
öğretmen, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını 

nedeniyle uzaktan eğitim 
verdiği çocuklarına kavu-
şacağı günü sabırsızlıkla 
bekliyor.

“HERKES HAYALLERİNİ 
BAŞARABİLİR”

Evinde aynı zamanda 
komşusu olan 2 öğrenciye 
ders veren Ahizer Özbek, 
çocukluk hayali müzik öğ-
retmenliği için uzun süredir 
mücadele verdiğini anlattı.

Hayatının hemen her bö-
lümünde insanların ön yar-
gısıyla karşılaştığını aktaran 
Özbek, “Hedefim öğretmen-
lik olduğu için ‘başaracağım.’ 
dedim. Haziran ayında müzik 
öğretmeni olarak Düzce’ye 
atandım, çok mutluyum. Çok 
güzel öğrencilerim var, onlar-
la gurur duyuyorum. Tekrar 
dünyaya gelsem müzik 
öğretmeni olmak isterdim.” 
diye konuştu.

Serdivan ilçesindeki özel 
eğitim ve rehabilitasyon 
merkezinin sahibi Ömer 
İçöz, Adapazarı ilçesinde 6 
çocuklu bir ailenin ilk çocuğu 
olarak dünyaya gelen engelli 
Keleş’in yürüme hayalini 
gerçekleştirmek için Alman-
ya Mainz Barbaros Camisi 
Gençlik Kolları ve sponsor 
firmayla görüştü.

Hayırseverlerin desteğiyle 
alınan 90 bin lira değerindeki 
protez bacaklar, medikal 
uzmanları tarafından mon-
tajlanarak Gülseren Keleş’e 
takıldı.

Eğitmenler eşliğinde 29 
yaşında ilk adımını atmanın 
mutluluğunu yaşayan Keleş, 
3 ay sürecek rehabilitasyon 

sürecinin ardından özgür-
ce gezebilmenin hayalini 
kuruyor.

“OKULA DA GİTMEK 
İSTİYORUM”

“İnşallah artık çarşılara 
gidebilecek ve alışveriş ya-
pabileceğim.” diyen Keleş, 
“Beni 29 yıl sonra ayağa 
kaldıran ve yardımcı olan 
herkese teşekkür ediyorum. 
Okula da gitmek istiyorum. 
Yürümek güzel bir şey, 
aklımdan hep, ‘Acaba bir 
gün yürüyebilecek miyim?’ 
diye geçiyordu ama şükür-
ler olsun ki Ömer Bey’in 
yardımlarıyla ayağa kalkıp 
yürüyorum.” ifadelerini 
kullandı.


