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Bir Gazete Bir Umut

Gazetemizin geliri ile engellilere sandalye alıp 
evlerine teslim ediyoruz. Hem hayırda yarışı-
yoruz hem de kardeşlerimize destek oluyoruz.

ÜSKÜDAR’DA bulunan 
Tebessüm Kahvesi’ndeki 10 
down sendromlu genç, burada 
çalışarak, iş hayatında ve 

sosyal hayatta öz güvenlerini 
kazanıyor, toplumda farkındalık 
oluşturuyor. 
SAYFA 5’TE

Mücadeleye katıl 
ENGELLERi 
KALDIR
Gazeteniz Engellim Sesi’nin kapısını çaldığı 
engelli kardeşlerimizin yüzü gülmeye devam 
ediyor. Pandemi döneminde en zorlu ve hassas 
dönemi yaşayan engellilerin ülkemizde de 
yaşanan normalleşme sürecinde adaptasyon 
sorunu çekmemesi için çalışmalar yürüttük-

lerini söyleyen Engellim Sesi Gazetesi Genel 
Müdürü Didem Şensürek, “Bu konuda engelli-
lerin ihtiyacı olan sandalyeleri evlerine kadar 
teslim ediyoruz. Elimizden geldiğince bu yolda 
çalışmalar yapıyoruz. Engelliler için özel yapım 
sandalyeler gerekebiliyor. Bu konuda gaze-

temizin geliri ile elde ettiğimizi sandalyeleri 
kardeşlerimize ulaştırmak için  kullanıyoruz. 
Okurlarımıza ve destekçilerimize teşekkür edi-
yor, onların güvenine sahip çıkmaya çalışıyo-
ruz. Taklitlerimizden de sakınmayı unutmayın!” 
şeklinde konuştu.

>> DOWN SENDROMLU GENÇLER ÇALIŞARAK 

Farkındalık oluşturuyor

KORONAVIRÜS 
salgını nedeniyle 
kısa bir süre ara 
verilen Gaziemir 
Belediyesi’nin sağlık 
hizmetleri kaldığı 
yerden devam 
ediyor. Hafta içi 
09.00-17.00 saatleri 
arasında açık olan 
Sağlıklı Beslenme 
ve Diyet Danışman-
lığından yararlan-
mak isteyenler 
0232 999 0 112-
1853 numaralı 
telefonu 
arayarak randevu 
alabiliyor. 
SAYFA 3’TE

İzmirli engelliye 
el uzatılan proje

Hep “umut” dolu
>> ENGELLI GENCIN YAŞAM MÜCADELESI

HENÜZ 7 aylıkken 1 kilo 300 
gram dünyaya gelen, 8 aylıkken 
serebral palsi teşhisi konulan 
ve anne ile babası ayrılınca 1 
yaşından itibaren anneannesinin 

yanında kalmaya başlayan 
Tarkan Tıkız, yaşadığı tüm 
zorluklara rağmen hayata hep 
gülümseyerek bakıyor. 
SAYFA 8’DE

Zihinsel engelli hastalara diş tedavisi
2021 Güz Dönemi’nde öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) başvuru yaptıklarını be-
lirten Dekan V. Prof. Dr. Candan Efeoğlu, öğrencilerini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. SAYFA 2’DE

>> ENGELLI 
MÜLTECILERIN 

Dil engelini 
kaldırılacak
BUCA Belediye Başkanı Av. 
Erhan Kılıç, ilçedeki engelli 
mültecilerde pandemi etki-
sini azaltmak için Avustralya 
Büyükelçiliği ile ortaklaşa 
geliştirilen proje kapsamın-
da teknolojik destek sağladı. 
Proje kapsamında mülteci-
lere çevrim içi Türkçe eğitimi 
verilerek sosyal hayata daha 
iyi adapte olmasına katkı 
sağlanacak. 
SAYFA 3’TE

>> DUALARIMIZ ONLARLA!

Filede Paris 
hedefi!
KAMP yapan Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basket-
bol Takımı, Türkiye'yi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'n-
da temsil etmek istiyor. SAYFA 5’TE

>> KAZADA BACAĞINI KAYBETTI

Yaşama azmiyle 
hayata tutundu  
MANISA’NIN Salihli ilçesinde, 2 yıl önce geçirdiği 
trafik kazasında bir bacağını kaybeden ve belden 
aşağısı felçli kalan diş teknisyeni Özen Yılmaz (41), 
yaşama sevinciyle hayata tutundu. Tekerlekli san-
dalyeyle mesleğine devam eden Yılmaz, evinin 
bahçesindeki atölyesinde ev eşyaları ile traktör 
tamiri yapıyor. SAYFA 7’DE

>> ENGELLI BIREYLER 

Ekonomik 
hayata katılıyor
ENGELLI vatandaşların ekonomiye katıl-
ması ve üretimden gelir elde edebilmesi 
için Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kayma-
kamlığı’nın destekleriyle kurulan istiridye 
mantarı üretim tesisinde yetiştirilen ilk 
mahsuller Aliağa pazarında satışa sunul-
du.  SAYFA 4’TE

>> 8 YAŞINDAKI HAVVA 

İlk adımı attı
8 yaşındaki Havva Baysal, hediye edilen 
engelli yürüteciyle ilk adımlarını atmanın 
mutluluğunu yaşadı. SAYFA 5’TE

Zihinsel engelli 
kardeşinin umudu
MANISA Akhisar’da yetişip henüz çok 
genç yaşında kendisinden yaşça büyük 
rakipleri arasında elde ettiği uluslararası 
başarılarla Türkiye’nin gururu olan güreşçi 
Kerem Kamal, Macaristan’da düzenlenen 
elemelerde kariyerinde ilk kez olimpiyat 
kotasını alırken yine altın madalyayı da 
boynuna taktı. SAYFA 6’DA

MANISA’DA bir okulun bahçesinde 
oynayan arkadaşlarının yanına giden 
engelli genç, görevlinin bahçe kapısını 
kilitlemesinin ardından bir süre mahsur 
kaldı. SAYFA 6’DA

>> GÖREVLI KAPIYI KILITLEYINCE..

Engelli genci 
polis kurtardı

>> DOWN SENDROMUNA 

DEÜ dikkat çekti

SAYFA 
2’DE
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İşitme engelli 
futbolculara destek

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Torbalı İşitme Engelli Spor 
Kulübü’nün en büyük destekçisi Torbalı Belediyesi  son olarak kulübün, antren-
man ve kamp malzemeleri ile maçlarda giyecekleri formaları karşıladı.

2014 yılında kurulan 
Torbalı İşitme Engelli 
Spor Kulübü üst üste 

yaşamış olduğu şampiyon-
luklarla Süper Lig’e kadar 
çıkmayı başardı. 3 yıldır 
Türkiye Sağırlar Futbol Süper 
Ligi’nde mücadele eden Tor-
balı İşitme Engelli Spor Kulü-
bü’nün en büyük destekçisi 
Torbalı Belediyesi. Kurulduğu 
andan bu yana adını başarı-
larla duyuran kulübe Torbalı 
Belediyesi’nden bir destek 
daha geldi. Önümüzdeki 
günlerde top başı yapacak 
olan kulübün, antrenman ve 
kamp malzemeleri ile maç-
larda giyecekleri formaları 
karşılayan Torbalı Belediyesi, 

dün kulüp yöneticileri ve 
futbolcuları da belediyede 
ağırladı.

ANTRENMAN VE KAMP 
MALZEMELERİ BELEDİYEDEN

Torbalı İşitme Engelli Spor 
Kulübü Başkanı Hasan Kara-
var, 2. Başkan Cihan Baş ve 
kulübün aynı zamanda milli 
futbolcuları Janbert Özeşer, 
İmamettin Sunmez ve İsmail 
Kardaş Torbalı Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ali Yakupoğlu 
ile bir araya geldi. Yakupoğ-
lu’na bugüne kadar kulübe 
verdikleri destek için teşekkür 
eden Başkan Karavar ve fut-
bolcular Yakupoğlu’na şam-
piyonluk sözü verdi. Kamp 

ve antrenman malzemelerini 
teslim alan kulüp, kısa süre 
içerisinde antrenmanlarına 
başlayacak.

YAKUPOĞLU: ONLARA 
DESTEK OLMAK BORCUMUZ

Torbalı Belediyesi’nin des-
teğini her zaman omuzların-
da hissettiklerini ifade eden 
Kulüp Başkanı Hasan Karavar, 
“Torbalı Belediyesi bizim 
zaferler yolunda en büyük 
destekçimiz. Bu yıl da bize 
destek sözü verdiler. Tüm 
spor malzemelerimizi bize 
teslim ettiler. Biz de başarılara 
imza atıp, bu güvenin karşılı-
ğını vermek istiyoruz. Tekrar-
dan Torbalı Belediye Başkanı 

İsmail Uygur ve Başkan 
Yardımcısı Ali Yakupoğlu’na 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. Torbalı Belediyesi 
olarak spora ve sporculara 
yönelik destekleri artırarak 
sürdürdüklerini ifade eden 
Torbalı Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Yakupoğlu, 
“Torbalı İşitme Engelli Spor 
Kulübü göğsümüzü kabar-
tan bir kulübümüz. Onların 
yanında olmak bizim de 
belediye olarak borcumuz. 
Eminiz ki çok daha başarılı 
sonuçlar alacaklar. Hem milli 
takımımıza hem de Torbalı’ya 
çok büyük katkıları olan kulü-
bümüzün her zaman yanın-
dayız” ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesindeki zihinsel engelli 
hastalara yönelik diş tedavisi hizmeti
2021 Güz Dönemi’nde öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) başvuru yaptıkları-
nı belirten Dekan V. Prof. Dr. Candan Efeoğlu, öğrencilerini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. 

AĞIZ ve diş sağlığı hizmetinde Ege 
Bölgesi’nin ihtiyaçlarına cevap vere-

ceklerini söyleyen Efeoğlu, “Türkiye’deki her 
diş hekimliği fakültesinin sunduğu hizmet-
leri biz de vereceğiz. Ancak bu yeterli değil. 
Bilim üreten bir kurum olmanın gereğini 
farklı uygulamalarımız ile yerine getire-
ceğiz. Örneğin; Ege Bölgesinde zihinsel 
engelli hastalara yönelik diş tedavisi hizme-
tiyle ilgili bir ihtiyaç var. Bu hizmet ameli-
yathane ortamında genel anestezi altında 
veriliyor. Ege Bölgesinde bu tür hastalara 
dönemsel olarak hizmet veren merkezler 
var. Ancak biz bu hizmeti sürekli olarak ve-
ren tek merkez olacağız. DEÜ Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve genel 
anestezi ünitesi ile protokol görüşmeleri-
miz devam ediyor” dedi. 

LABORATUVARDA BECERİ 
GELİŞTİRECEKLER

Öğrencilerin hasta ile karşılaşmadan 
önce preklinik adı verilen eğitim döne-
minden geçeceğini belirten Efeoğlu, 
“Fantom ve mum laboratuvarımızı 
tamamlamak üzereyiz. Bu laboratuvarda 
öğrencilerimiz gerçeğe yakın manken-
ler üzerinde ağız diş sağlığı hizmetle-
rini, bunların prensiplerini, uygulama 

prosedürlerini öğrenecekler. Hasta ile 
karşılaşmadan önce diş hekimliğinde 
çok önemli olan el becerisini bu labora-
tuvarda geliştirecekler. Tıp Fakültesinden 
hocalarımızın derslerinde ve meslek 
derslerimizde de hekimlik nosyonunu 
vereceğiz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 
bir de doktora programı açacağız. Orp-

heus sürecine dahil olmayı hedefliyoruz. 
Dental Materyal ve Oral Biyoloji Anabilim 
Dalını kurarak doktora eğitimi vereceğiz. 
TÜBİTAK’ın belirlediği öncelikli alanlar 
arasında yer alan tıbbi genetik, biyotek-
noloji, doku mühendisliği ve biyoma-
teryal alanlarında çalışmalar yapacağız” 
ifadelerini kullandı. 

>> EGELİ GENÇLERDEN ANLAMLI SERGİ
“Hem-Dem Fotoğraf Sergisi”

EGE Üniversitesi Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

(EÜGSTMF) tarafından hazırlanan 
“Hem-Dem” sosyal sorumluluk projesi-
nin somut bir çıktısı olarak, 18-24 Mart 
Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında 
“Hem-Dem Online Fotoğraf Sergisi” 
açıldı. Serginin açılışına EÜGSTMF De-
kanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, İzmir Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Nesim Tanğlay, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Online olarak düzenlenen ve küra-
törlüğünü Öğr. Gör. Dr. Yeliz Tuna’nın 

yaptığı sergi, koronavirüs salgını 
öncesinde Görsel İletişim Tasarımı Bö-
lümü öğrencilerinin Bornova Nevvar 
Salih İşgören Huzurevi’nde yaşamla-
rını sürdüren yaşlı bireylere yönelik 
yaptıkları ziyaretler sonucunda 
ortaya çıkan fotoğraflardan oluşuyor. 
Serginin hazırlanma sürecinde öğren-
ciler, yaşlı bireylerin hayat hikâyelerini 
dinleyerek onların bir günlerinden 
kesitleri fotoğrafladılar. Birlikte nefes 
almak anlamına gelen “Hem-Dem” 
sergisi, yaşlı bireylerle araya mesa-
fe koyulması elzem olan pandemi 
döneminde, onlara vefa göstererek 
manevi destek sunmayı amaçlıyor.

Engel tanımayan
tiyatro başlıyor  

Görme özürlü kişileri 
tiyatro ile buluşturmak 
ve engelli bireylerin 
kültür ve sanat et-
kinliklerine erişimine 
dikkat çekmek amacı 
ile gerçekleştirilen Mik-
rofonda Tiyatro Projesi 
kapsamında; COVID-19 
ile zor şartlar altında 
ayakta kalma müca-
delesi veren sanatçılar 
görme engelliler için 
mikrofon başına geçti. 

GÖRME özürlü kişileri tiyatro ile 
buluşturmak ve engelli birey-

lerin kültür ve sanat etkinliklerine 
erişimine dikkat çekmek amacı ile 
gerçekleştirilen Mikrofonda Tiyatro 
Projesi kapsamında; COVID-19 ile zor 
şartlar altında ayakta kalma mücade-
lesi veren sanatçılar görme engelliler 
için mikrofon başına geçti. 

Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi 
ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar 
Güçbirliği işbirliğinde, koordina-
törlüğü sivil toplum gönüllüsü Liz 
Sarda tarafından yürütülen, Yönet-
men Rüçhan Gürel’in sahnelediği ve 
Emel Bala tarafından proje için özel 
olarak kaleme alınan "Eski Sevda Yeni 
Aşk" adlı radyo oyunu 28 Mart 2021 
tarihinde dijital platformlar ve radyo 
kanalları üzerinden tiyatroseverler ile 
buluşacak.

Mübadele yıllarından günümüze 
seslenen, geri dönüşlerle anlatılan 
bir aşk hikayesi ile hüzünleri, mutlu-

lukları ve yeniden kurulan hayatları 
anlatan oyun Türkiye Görme Özürlü-
ler Kitaplığı yararına radyo tiyatrosu 
olarak kurgulandı.  

Proje kapsamında; görme özürlü 
pek çok kişinin tiyatro ile buluşma-
sını hedeflediklerini belirten Proje 
Koordinatörü ve Geleceği Paylaş 
Sivil İnisiyatifi Sözcüsü Liz SARDA 
‘Mikrofonda Tiyatro projesi; bir başka 
açıdan da oldukça önemli, COVID-19 
döneminde zor şartlar altında ayakta 
kalma savaşı veren tiyatro ve müzik 
sanatçıları yaşadıkları güçlüklere rağ-
men bu radyo tiyatrosunda görme 
engelliler için mikrofon karşısına geç-
ti. Projemiz Bornova Belediyesi, Çiğli 
Belediyesi, Han Tiyatrosu, Türkiye 
Görme Özürlüler Kitaplığı, Lozan Mü-
badilleri Vakfı Ege Şubesi Temsilciliği, 
Kare Film ve Sam Reklam destekleri 
ve Roteks A.Ş., Karabağlar Çalıkuşu 
Rotary ve Cem Ofset’in büyük katkıla-
rıyla gerçekleştirildi. 

DEÜ down sendromuna 
dikkat çekti
Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. 
Nükhet Hotar, Buca 
Eğitim Fakültesi’nde 
21 Mart Down Sendro-
mu Farkındalık Günü 
kapsamında düzenle-
nen ‘Engelleri Mutfakta 
Aşıyoruz’ etkinliğinde 
özel öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Engelleri ortadan kaldırmak için im-
kanlarını seferber ettiklerini ifade eden 
Hotar, “Önemli olan insanların kalp-
leri engelli olmasın, mühürlü olmasın. 
Onun dışında her türlü engeli her 
türlü zorluğu aşabiliriz. Buna yürekten 
inanıyoruz” dedi.

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Buca Eğitim Fakültesi (BEF), Uy-

gulamalı Bilimler Yüksekokulu Gast-
ronomi ve Mutfak Sanatları Öğrenci 
Topluluğu ile Dokuz Eylül Üniversitesi 
Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü-
nün işbirliğiyle 21 Mart Down Send-
romu Farkındalık Günü kapsamında 
özel öğrencilere yönelik ‘Engelleri 
Mutfakta Aşıyoruz’ etkinliği düzenle-
di. Artı Biz Kafe’de yapılan etkinliğe 
Mehmet Ali Susam 
Özel Eğitim Uygulama 
Okulu ile Şeyh Şamil 
Özel Eğitim Meslek 
Okulu’ndan katılan 
down sendromlu 5 
öğrenci, Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları 
Topluluğu üyeleri ile 
birlikte kurabiye yapa-
rak keyifli vakit geçirdi.  
DEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Nükhet Hotar’ın 
katıldığı etkinlikte, 
Buca Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Esra 
Bukova Güzel, Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Hacı 
Yakup Öztuna, Engel-
siz Dokuz Eylül Koordinatörü Doç. Dr. 
Gökhan Tenikler, akademisyenler ile 
özel öğrencilerin aileleri ve öğret-
menleri de hazır bulundu. 

HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞABİLİRİZ

21 Mart Down Sendromu Farkın-
dalık Günü kapsamında düzenlenen 

bu anlamlı etkinliğe katılmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade eden 
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
engelleri ortadan kaldırmak üzere 
imkanlarını seferber ettiklerini söy-
ledi. Hotar, “Biz gücümüz yettiğince, 
imkanlarımız dahilinde hem üniver-
sitemiz hem de ülkemiz düzeyinde 
engelleri kaldırmak üzere çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu noktada bizim hare-
ket noktamızı şu anlayış oluşturuyor; 

önemli olan 
insanların 
kalpleri engel-
li olmasın, 
mühürlü ol-
masın. Onun 
dışında her 
türlü engeli 
her türlü zor-
luğu aşabiliriz. 
Buna yürek-
ten inanıyo-
ruz” dedi. 

Özel 
öğrencilere, 
etkinlikte 
öğrendikleri 
lezzetleri 
ilerleyen 
günlerde 

evlerini ziyaret ederek tatmak iste-
diğini söyleyen Hotar, katılımları için 
teşekkür ederek hediyeler takdim 
etti. Etkinlikte ayrıca Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve Engelsiz Dokuz Eylül 
Koordinatörlüğü’nün işbirliğinde 
hazırlanan ‘Down Sendromu Kamu 
Spotu’nun ilk gösterimi yapıldı.
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İzmirli engelliye 
el uzatılan proje

Koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir süre ara verilen Gaziemir 
Belediyesinin sağlık hizmetleri kaldığı yerden devam ediyor.

Gaziemir Belediyesi, ilçede 
yaşayan vatandaşların 
bedensel, ruhsal ve 

sosyal açıdan güçlü olmasını 
sağlamak için sağlık hizmetleri 
veriyor. Belediye Evde Hasta ve 
Yaşlı Bakım, Hoş Geldin Bebek, 
Psikolojik Destek ve Danışman-
lık Hizmeti, Diyetisyen Hizmeti, 
Fizik Tedavi Hizmeti, Hasta Nakil 
Ambulansı gibi projeleriyle ha-
yatın her aşamasında vatandaşa 
sağlık hizmeti sunuyor. Beledi-
yenin sağlık hizmetleri Gazie-
mir’in sağlık üssü olan Sağlık 
Köyünde organize ediliyor. 

HOŞ GELDIN BEBEK PROJESI

Aylık ortalama 100 doğum 
gerçekleşen Gaziemir’de doğum 
öncesi ve sonrası ziyaret edilen 
annelere bilgi veriliyor, bebekle-
rine ise hediye paketi sunuluyor. 
Hamilelik sürecinde anne ve 
bebeğin sağlık kontrollerini 
yapan ekipler, 
anne babayı 
doğum sonra-
sına hazırlıyor. 
Ekip, doğumun 
ardından anne ve 
bebeğin kont-
rollerini yapıyor. 
Dünyaya gözleri 
açan bebeğe 
temel ihtiyaçları-
nın yer aldığı he-
diye paketi sunan 
ekipler, ilk kez 
anne baba olan 
çiftleri de bebek 
bakımı konusun-
da eğitiyor. Bu 
hizmetten yararlanmak isteyen-
lere 0232 999 0 112 veya 0232 
999 0 251 dâhili 1850 numaralı 
telefondan randevu veriliyor. 

EVDE HASTA VE YAŞLI BAKIM 
PROJESI

Sosyal yönden dezavantajlı, 
yaşlı, yatalak, engelli ve kimsesiz 
yurttaşlara el uzatılan projeyle 
hastaların tedavi ve bakımları 
evlerinde yapılıyor. Düzenli 

olarak ev ortamında hastaları 
ziyaret eden sağlık ekipleri, 
hastaların sağlık açısından ve 
sosyal yönden daha iyi olma-
larını, sağlıklarının daha iyi 
hale gelmesi ya da belirli bir 
düzeyde tutulması için hizmet 
veriyor. Evde bakım ekibi sağlık 
hizmetinin yanı sıra kişinin ve 
yakınlarının hastalığı hakkında 
bilinçlenmesini ve eğitimli hale 
gelmesini sağlıyor. Bu hizmetten 
yararlanmak isteyenler 0232 999 
0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 
1850 numaralı telefonu arayarak 
randevu alabiliyor. 

DIYETISYEN HIZMETI 

Sağlık Köyünde verilen Sağ-
lıklı Beslenme ve Diyet Danış-
manlığı Hizmeti ile Gaziemir’de 
yaşayan vatandaşların yanlış 
beslenme alışkanlıkları sap-
tanıyor,  yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin yol açtığı sağlık 

sorunlarına karşı 
önlemler alınıyor. 
Evde Bakım 
ekibiyle birlikte 
desteğe ihtiyaç 
duyan vatan-
daşları evlerinde 
tedavi eden di-
yetisyen, isteyen-
lere merkezde 
de danışmanlık 
hizmet veriyor. 
Diyetisyen hiz-
meti kapsamında 
hastalara özel 
diyet program-
ları hazırlanıyor, 
hastalar sürekli 

takip ediliyor. Çeşitli hastalık 
durumlarındaki birey ve gruplar 
için hastalık durumlarına uygun 
diyetler planlanan diyetisyen 
hizmeti kapsamında sağlıklı ve 
ekonomik beslenme yöntemleri 
konusunda eğitimler de veriyor. 

PSIKOLOJIK DESTEK VE DA-
NIŞMANLIK HIZMETI

Pozitif Yaşma Merkezinde 
verilen Psikolojik Destek ve 

Danışmanlık Hizmeti kapsa-
mında vatandaşlar sıkıntılarını 
anlatıp psikolojik destek alıyor. 
Hizmet kapsamında Evde Hasta 
Bakım ekiplerinin belirlediği 
yurttaşlara ve merkeze gelip 
destek isteyen kişilere psikolojik 
destek veriliyor. Çocuk ve ergen 
görüşmelerinin yapıldığı mer-
kezde yararlı olduğu düşünülen 
grup seansları da yapılıyor. Aynı 
problemi yaşayan ve tek başına 
çözemeyen çocuk ve ergenler 
grup şeklinde bir araya getiri-
lerek model alma çalışmaları 
uygulanıyor. Uzun vadede ya-
şama pozitif pencereden bakan 
bir toplum yaratmayı amaçlayan 
bu hizmetten herkes ücretsiz 
yararlanabiliyor. Psikologla gö-
rüşüp destek almak isteyenlere 
0232 999 0 112- 1856 numaralı 
telefondan randevu veriliyor.

FIZIK TEDAVI VE REHABILI-
TASYON HIZMETI

Gaziemir Belediyesinin bu hiz-
meti, evden dışarı çıkma imkânı 
bulunmayan yaşlılara ve hareket 
kısıtlılığı bulunan hastalara 
evlerinde, diğer hastalara ise 
özel olarak tasarlanan merkezde 
veriliyor. Evde Hasta Yaşlı ve 
Bakım Hizmeti alan vatandaş-
ların fiziksel aktivitelerini ve 
hareket yeteneklerini artırmak 
için hazırlanan özel bir programı 
uygulayan fizik tedavi ve reha-
bilitasyon ekibi, Ata Evi Sağlıklı 
Yaş Alma Merkezinden yararla-
nanlara da egzersiz hareketleri 
yaptırıyor. Fizik tedavi hizmeti 
almak isteyenlerin 0232 999 0 
112 veya 0232 999 0 251 dâhili 
1850 numaralı telefonu arayarak 
randevu alması gerekiyor. 

HASTA NAKIL AMBULANSI 
HIZMETI

Hasta Nakil Ambulansı 
Hizmeti ile yaşlı ya da yatalak 
durumdaki hastalar evlerinden 
alınarak sağlık kuruluşlarına 
ulaştırılıyor. Hastalar, hastane-
lerdeki bakım ve tedavilerinin 
sonrasında yeniden evlerine 
bırakılıyor. Hastaları sağlık kuru-
luşlarına taşıyan ekipler, burada 
tedavi ve işlemlerin yürütülmesi 
sürecinde de hastalara yardım 
ediyor. Teknik ve tıbbi donanıma 
sahip olan ambulanslarda bir 
acil tıp teknisyeni ile şoför görev 
yapıyor. Bu hizmetten faydalan-
mak isteyen yurttaşların 48 saat 
önceden 444 26 20 numaralı 
telefonu arayarak randevu alma-
ları gerekiyor. 

Hafta içi 09.00-
17.00 saatleri ara-

sında açık olan 
Sağlıklı Beslenme 

ve Diyet Danışman-
lığından yararlan-

mak isteyenler 
0232 999 0 112-1853 

numaralı telefonu 
arayarak randevu 

alabiliyor.

Avyalık Belediyesi: Çağırın gelelim
AYVALIK Belediyesi “Evde Bakım Hizmetleri” ekibi 
yıl boyunca hasta ve engelli 546 yaşlı vatandaşın 

bakımlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladı. 
Evde bakım hizmetlerinden kent genelinde yaklaşık iki 
bin kişi yararlandı. Şehir içinde 299,  şehir dışına ise 317 
kişiye hasta nakil hizmeti verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ihtiyacı olan 
kişilerin tedavileri, gerekli sosyal desteği, kişisel bakımları 
ve yaşadıkları ortamın daha sağlıklı hale getirilmesi için 
ekibin her an göreve hazır olduğunu söyledi. 

Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Talep eden hemşehri-
lemizin enjeksiyon, pansuman, sonda değişimi, hasta-

neye ulaşım, yardımcı araç desteği, seker, tansiyon nabız 
ölçümleri, rehabilitasyon merkezine yönlendirme işlerini 
yürütürken, sosyal hizmetler kapsamında da sıcak yemek, 
ilaç katılım payı desteği, yakacak, ev eşyası, kıyafet deste-
ği, ziyaret, refakat, sosyal etkinlikler işlerinde vatandaşla-
rın yanında yer alıyoruz” dedi.

“Evde bakım ve sağlık hizmeti” ekibinde 1 Acil Tıp Tek-
nisyeni (ATT), 2 hemşire, 1 hasta ve yaşlı bakım elemanı ve  
5 şoför görev yapıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar, 150 Evler 
Mahallesi İsmet İnönü Kültür Merkezi binasının zemin 
katında hizmet veren ekibe 0530 9693493 numaralı tele-
fondan ulaşabilirler. 

>> ENGELLI MÜLTECILERIN 

Dil engelini de 
kaldırılacak!
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 
ilçedeki engelli mültecilerde pandemi 
etkisini azaltmak için Avustralya Büyükel-
çiliği ile ortaklaşa geliştirilen proje kap-
samında teknolojik destek sağladı. Proje 
kapsamında mültecilere çevrim içi Türkçe 
eğitimi verilerek sosyal hayata daha iyi 
adapte olmasına katkı sağlanacak. 

TOPLUMUN her kesimini kucaklama 
ilkesiyle çalışan Buca Belediyesi, pandemi 

döneminde engelli mülteciler için başlatılan 
projenin ilk adımını attı. 

“Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım 
Programı” tarafından desteklenen, “Buca Engelli 
Mültecilerinde Pandemi Etkilerini Azaltma Pro-
jesi” kapsamında, eğitim almaya uygun bulunan 
50 engelli mülteciye çevrim içi Türkçe dil ders-
leri verilecek. Eğitimin ilk adımı için Buca’daki 
engelli mültecilerle Tarık Akan Gençlik Merke-
zi’nde bir araya gelen Buca Belediye Başkanı 
Av. Erhan Kılıç, 3 aylık eğitim sürecini başlatmak 
için teknolojik ekipman ve hijyen paketlerinin 
dağıtımını gerçekleştirdi. 

DIL BARIYERI AŞILACAK 

Proje hakkında konuşan Başkan Kılıç, “Buca’da 
yaşayan engelli mültecilerde pandemi etkisini 
azaltmak için anlamlı bir proje düzenledik. Bu 
proje kapsamında engelli mültecilerin sosyal 
hayata katılabilmeleri için öncelikli olarak dil 
bariyerini aşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
kapsamda mültecilerimize 3 ay süreli dil eğitimi, 
çevrim içi psikososyal destek ve film gösterimi 
gibi sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. İnşallah 
güzel, hayırlı bir süreç olur. Hepinize başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Engelli annelere  
plaket verildi

KEMALPAŞA Belediyesi, kadınlarımızın 
ülke ekonomisindeki payını artırmak, üre-

timde fırsat eşitliği sunmak ve güçlenmelerinin 
önünü açmak amacıyla 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü'nde Rekreasyon Alanı'nda Güçlü 
Kadın Güçlü Ekonomi sloganıyla etkinlik düzen-
ledi.  

Kadın istihdamının Kemalpaşa'da artırılma-
sına yönelik düzenlenen programda yüzlerce 
kadına iş imkanı sağlandı. Proje kapsamında 
Üretici Kadınları desteklemek amacıyla  yüzlerce 
kadın alanda stand kurarak el emeği ürünlerini 
satma imkanı buldu.  Programa Kemalpaşa 
Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP İzmir 
Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Kemalpa-
şa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İyi Parti 
Kemalpaşa İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, 
Kiraz Çiçekleri Kadın Kooperatifi Başkanı Lütfiye 
Karakayalı, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında 
engelli annelere, üretici kadınlara ve pandemi 
sürecinde vatandaşlara dağıtılmak üzere yemek 
yapımı konusunda yardımcı olan Sevgi Ma-
maç'a plaket verildi.

>> BAŞKAN KOŞTU;

“Kadınlarımızın 
ismi cinayetlerle 
değil, sevgiyle 
anılmaya yakışır”
8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nde Başkan Koştu, kadın 
cinayetlerine dikkat çekti. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla Bergama Belediyesi tarafından 

günün anlam ve önemine binaen ‘Kadın 
Cinayetlerine’ dikkat çekmek üzere bir 
dizi etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı 
Hakan Koştu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Koştu 
mesajında "Ailelerimizin temel taşı, sevginin 
ve özverinin simgesi olan kadınlarımızın 
adı; cinayetlerle değil, sevgiyle anılmaya 
yakışır” dedi.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ber-
gama 
Belediyesi 
tarafından 
düzenlenen 
etkinliklere 
Hükümet 
Konağı 
önünde 
Atatürk Anı-
tı'nda saygı 
duruşu ve 
çelenk sun-
ma töreni 
ile başlandı. 
Pandemi 
tedbirleri 
kapsamında sınırlı katılımcı ile gerçekleştiri-
len çelenk sunma törenine Belediye Başkan 
Yardımcısı Cüneyt Umutlu, Belediye Meclis 
Üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 

EL EMEĞI GÖZ NURU ÜRÜNLER HERKESI 
BÜYÜLEDI

Çelenk sunumu ardından Arasta Çarşısı 
içerisinde bulunan Sanat Atölyesi ve Üretici 
Kadınlar Pazarı’nda düzenlenen etkinli-
ğe geçildi. Burada sergilenen el emeği 
göz nuru el işleri herkesi büyüledi. Sanat 
Atölyesi ve Üretici Kadınlar Pazarı ziyareti-
ne Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 
Belediye Başkanı Hakan Koştu, eşi Yıldız 
Koştu ve protokol üyeleri katıldı. Ziyaretle-
rin ardından 
Tarihi Havra 
Binası Halı-
cılık Kursu 
açılışı yapıl-
dı. Etkinlik-
lere Rahmi 
Yeşilsoy 
Engelli Mer-
kezi'ndeki 
Atık Kağıt 
ve Muhtelif 
Ambalajlarla 
Geri Dönüşüm Kursu’nun açılışı ile devam 
edildi. 

BAŞKAN KOŞTU; “KADINLARIMIZ 
TOPLUMUN BIRLEŞTIRICI UNSURUDUR”

Son zamanlarda sayısı hızla artan kadın 
cinayetlerine 8 Mart etkinlikleri kapsamında 
yayınladığı mesajında dikkat çeken Beledi-
ye Başkanı Hakan Koştu, “Kadın toplumun 
en etkili, koruyucu ve birleştirici unsuru-
dur. Ailelerimizin temel taşı, sevginin ve 
özverinin simgesi olan kadınlarımızın adı; 
cinayetlerle değil, sevgiyle anılmaya yakışır. 
Kadın cinayetlerini ve kadına uzanan her 
eli kınıyorum. Kadınlarımızın her alanda 
yaptığı ve yapacağı çalışmalara sonsuz 
destek veriyoruz. Bergama Belediyesi olarak 
bizler bu bilinçle, Bergamalı kadınlarımızın 
sosyal ve ekonomik hayata çok daha aktif 
olarak katılabilmesi için çeşitli eğitimler ve 
kurslar düzenliyor, yapılan tüm çalışmalar-
da kadınlarımızın yer almasına çok önem 
veriyoruz. Bu gün burada Kadınlar Günü’n-
den sadece 2 gün önce, Samsun’da yaşanan 
kadına şiddeti lanetle kınıyor, bu vahşi 
olayın gölgesinde, kadına yönelik her türlü 
şiddetin, sömürünün, tacizin, tecavüzün, 
istismarın son bulduğu; kadının özgürlüğü-
nün, üretime katkısının her alanda arttığı bir 
gelecek temenni ediyorum” dedi.
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Bayraklı'da spor var, “engel” yok!
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeniden normalleşme sürecine girilen pandemi döneminde başlayan eğitimler ve spor 
etkinlikleriyle birlikte engelli bireyleri de unutmadı. Bu kapsamda "Engelsiz Bir Yaşam İçin Haydi Sende Spor Yap’ sloganıyla çeşitli 
branşlarda engellilere yönelik ücretsiz spor kursları başlatan Başkan Sandal, 7'den 70'e tüm sporseverleri kurslara davet etti.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü salgın 
sebebiyle ara verilen spor kurslarına bilim 
kurulu ve federasyonun yayımladığı talimatla-

ra uyarak yeniden başladı. Eğitimlerde, sporcuların 
fizyolojik, zihinsel, teknik ve motorsal performans 
yeteneğini artıracak programlar uygulanıyor. Ayrıca 
sporcuların merkezi sinir sisteminin kas ve eklem 
hareketlerinin derecesini belirleme ve geliştirme, 
sporcunun anlama, alıştırma sonucu gibi hare-

ketsel gelişimine de katkı sağlanıyor. Pandemi 
sürecinde kursların yeniden açılmasını dört gözle 
bekleyen çocuklara bu kapsamda mektup yazan 
Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
aileleri de ziyaret ederek kurslarla ilgili bilgilendirdi.

ENGELLİ SPORCULAR EVLERİNDEN ALINIP, 
EVLERİNE BIRAKILIYOR

Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal 

Spor Salonu’ndaki kurslar, hafta içi günlerinde dü-
zenleniyor. Kursiyerler, spor tesisine kendileri için 
özel olarak tahsis edilen ücretsiz servisle gelip, gi-
diyor. Spor yapmak isteyen engelli bireyler hafta içi 
evlerinden alınıp spor salonuna getiriliyor ve kurs 
tamamladıktan sonra da tekrar evlerine bırakılıyor. 

HANGİ SPOR KURSLARI VERİLİYOR?

Corn Hole, pilates, voleybol, basketbol, atletizm, 

masa tenisi ve futbol branşlarında kurslar veriliyor.

KURSLARA KİMLER KATILABİLİYOR?

Zihinsel, bedensel, işitme engelli bireyler kurs 
imkânlarından faydalanabiliyor. Başvurular, engelli 
raporu fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotoko-
pisi ile Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Tesisi’nde 
yapılıyor. Detaylı bilgiye 0232 345 17 23  - 0232 371 
23 00 telefon numaralarından ulaşılabiliyor.

>> ENGELLİ BİREYLER EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KATILIYOR

İstiridye mantarlarının ilk 
mahsulleri satışa sunuldu
Engelli vatandaşların 
ekonomiye katılması 
ve üretimden gelir 
elde edebilmesi 
için Aliağa 
Belediyesi ve Aliağa 
Kaymakamlığı’nın 
destekleriyle kurulan 
istiridye mantarı 
üretim tesisinde 
yetiştirilen ilk 
mahsuller Aliağa 
pazarında satışa 
sunuldu.  

ALİAĞA Belediyesi, Kay-
makamlık ve Aliağa Engel-

liler ve Rehabilitasyon Derneği 
işbirliğinde imzalanan "Üretim-
de Ben De Varım, Aliağa’da En-
gelleri Birlikte Aşalım" protokolü 
kapsamında Belediye Fidanlı-
ğında kurulan istiridye mantarı 
üretim tesisinde ilk mahsuller 
toplandı. Aliağa Engelliler ve 
Rehabilitasyon Derneği’ne tahsis 
edilen üretim tesisinde mantar-
ların toplanması ve paketlenme-
si de dernek üyeleri tarafından 
gerçekleştiriliyor.

Engelli bireylerin ekonomik ve 
sosyal hayata katılımını sağlamak 
için hayata geçirilen projede 
üretilen istiridye mantarları Ali-
ağa Engelliler ve Rehabilitasyon 
Derneği tarafından Aliağa pazar-
larında satılmaya başladı. Aliağa 

Belediyesi’nin kendilerine tahsis 
ettiği noktalarda satış yapan Ali-
ağa Engelliler ve Rehabilitasyon 
Derneği üyeleri ilk satış nokta-
sını Yeni Mahalle Pazaryeri’nde 
kurdu. İstiridye mantarı satışları 
Atatürk Mahallesi’nde kurulan 
kapalı pazaryerinde ve Yeni Şak-
ran pazaryerinde de sürecek.  

 “ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZI 
REHABİLİTE EDECEĞİZ”

"Üretimde Ben De Varım, Ali-
ağa’da Engelleri Birlikte Aşalım" 
projesinin engelli bireylerin 
ekonomik ve sosyal hayata katı-
lımında önemli bir adım olduğu-
nu belirten Aliağa Engelliler ve 
Rehabilitasyon Derneği Başkanı 
Aytaç Bayar, “Proje kapsamında 
Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kay-
makamlığı ile beraber kurdu-

ğumuz tesiste istiridye mantarı 
üretimine başladık. Tesisimizi 
Aliağa Belediyesi’nin bizlere 
Çaltılıdere Bölgesi’nde tahsis 
ettiği alanda kurduk. Üretimden 
elde ettiğimiz ilk mahsullerimizi 
yine Belediyemizin tahsis ettiği 
pazar yerlerindeki satış noktala-
rında halkımızla buluşturmaya 
başladık. Satışlardan elde edilen 
gelirle engelli arkadaşlarımızı 
rehabilite edeceğiz. Zihinsel 
engelli çocuklarımıza istihdam 
sağlayacağız. Fiziksel engeli bu-
lunan arkadaşlarımıza ise protez, 
tekerlekli sandalye, akülü sandal-
ye gibi birçok yardımda buluna-
rak hayatlarını kolaylaştırmaya 
çalışacağız. Bu süreçte bizlere 
destek veren Aliağa Belediyesi 
ve Aliağa Kaymakamlığı’na çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

OTİZİMLİ bir çocuk annesi olan Engelli Ko-
misyon Başkanı Bahar Çeltikçi, “Demokratik 

Sağlık Sen İzmir Engelliler Komisyonu Başkanı ve 
bir otizmli çocuk annesi olarak 21 Mart Dünya 
Down sendromlular farkındalık günü gibi  özel 
günleri engelli vatandaşlarımız ve yakınları 
adına birlik beraberliğimizi göstermek ve var 
olan toplumsal farkındalığı arttırmak adına bir 
fırsat olarak görüyorum.Bu zor pandemi günle-

rinde engelli ve Engelli yakınları olarak en büyük 
ihtiyacımız empatidir. Unutmamalıyız ki Engelli 
vatandaşlarımızı topluma yararlı bir birey olarak 
yetiştirmek , öncelikle toplumsal farkındalığı 
arttırmak ve sürdürmekle mümkündür” dedi. 
Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan De-
mircan, İzmir Şube Başkanı Sertan Yeşilyurt’un 
da katıldığı etkinlikte sosyal mesafe kuralarına 
da dikkat edildi.

Demokratik Sağlık Sen İzmir Engelli Komisyonu 21 Mart Dünya Down 
Sendromlular Farkındalık Gününe özel bir etkinlik düzenledi. Komisyon 
üyeleri Bornova Down Cafe’yi ziyaret ederek kafede çalışan Down Send-
romlu gençler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Down Sendromluları unutmadılar

Başkan Soyer kusursuz 
kulağa sahip Bager’i ağırladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, duyduğu sesleri notaya 
dökebilme yeteneğine sahip Muşlu Bager Çalışcı'yı makamında ağırladı. 
Başkan Soyer, İzmir'i çok sevdiğini söyleyen doğuştan görme engelli Ba-
ger’e “İzmir de seni sevdi Bager” dedi. Soyer, Bager'e bilgisayar hediye etti.

KUSURSUZ kulağa (abso-
lut kulak) sahip doğuştan 

görme engelli Bager Çalışcı, İz-
mir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer'i makamında ziyaret 
etti. 9 yaşındaki Bager’e, babası 
Mehmet Çalışcı ve müzik öğret-
meni Caner Keser eşlik etti.

Başkan Tunç Soyer, Bager’e 
piyanoyla çalmayı en sevdiği 
parçayı sordu. Çalışcı, Beetho-
ven'ın Ayışığı Sonatı'nı çalmayı 
sevdiğini söyledi. Başkan Soyer, 
İzmir'i çok sevdiğini ifade eden 
Muşlu Bager'e “İzmir de seni 
sevdi Bager. Seni kar fırtınasın-
dan kurtaralım, İzmir meltemi 
ile buluşturalım. Yolun açık 
olsun, daha güzel besteler, 
müziklerle devam et” dedi ve 
kendisine destek olmak istedik-
lerini ekledi.

“İYİ BİR EĞİTİM ALMASINI 
İSTİYORUZ”

Bager'in babası Mehmet 
Çalışcı ise İzmir’e taşınmak iste-
diklerini söyleyerek şöyle devam 
etti: “İzmir ülkemizin aydınlık yü-
züdür. Bager İzmir'i çok seviyor” 
dedi. Çalışçı şöyle devam etti: 

“Bager oturuyor biraz dinleniyor, 
sonra piyanonun başına geçiyor. 
Sanki günlerce üzerinde çalıştığı 
bir parça varmış gibi rahatlıkla 
yapıyor. Ama tabi ne olursa 
olsun, ne kadar yetenekli olursa 
olsun ‘benim öncelikle çok 
çalışmam lazım’ diyor. Oğlum-

dur diye düşünmüyorum artık. 
Bir milletin değeri olarak ortaya 
çıksın istiyorum. Uluslararası 
bazda kendi vatanını, bayrağını 
dalgalandırsın gururla. Biz onu 
istiyoruz. İyi bir eğitim almasını 
istiyoruz.”

Bager ziyaretin sonunda 
Başkan Soyer'e günlüklerinden 
oluşan kitabı, Başkan Soyer ise 
Bager'e bilgisayar armağan etti.

Ziyarete Karşıyaka Belediye 
Başkanı Cemil Tugay ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekterer Yardımcısı Ertuğrul 
Tugay da katıldı.

KUSURSUZ KULAK NEDİR?

Kusursuz kulak duyulan bir 
notayı bir referans almadan, 
başka bir notayla karşılaştır-
madan tanıyabilme yeteneği-
dir. Çok az kişide bulunan ve 
doğuştan gelen bir özelliktir. Bu 
özelliğe sahip bireyler, sesleri 
kulakla değil beyinle algılar. 
Mozart, Beethoven, Chopin, 
Michael Jackson, Mariah Carey, 
Frank Sinatra, Freddie Mercury 
ve Jimi Hendrix bu yeteneğe 
sahip sanatçılardır.
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>> HEDEF PARIS PARALIMPIK OYUNLARI

Filede Paris hedefi!
Kamp yapan Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 
Türkiye'yi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor.

Yunanistan'ın 
başkenti Atina'da 
düzenlenecek 

B kategorisi Avrupa 
Şampiyonası hazırlıkla-
rını Yalova'da sürdüren 
Tekerlekli Sandalye A Milli 
Kadın Basketbol Takımda, 
23 Mart'ta sona erecek 8 
günlük kampın ardından 
şampiyonaya gidecek 
kadro belirlenecek.

Başantrenör Murat Sal-
tan, kadın milli takımının 
Türkiye Bedensel Engelli-
ler Spor Federasyonunun 
çatısı altında 2003 yılında 
kurulduğunu ve bu 
anlamda erkek milli takım 
kadar başarı kaydedile-
mediğini anlattı.

Tekrar üst kategoriye 
yükselip buradan da olim-
piyat vizesi almak istedik-
lerini dile getiren Saltan, 
2019 yılında Hollanda'nın 
Rotterdam kentinde 
sonuncu olarak B Division 
kategorisine düştüklerini 
hatırlattı.

Saltan, "Şu anki ama-
cımız tekrar A Division 
kategorisine yükselmek. Çok 
kısa vadeli olmasa da tekrar 
üst kategoriye çıkıp ilk 5'te 
kendimize yer bularak 2024 
Paris Paralimpik Oyunları'na 
katılmak istiyoruz. Bunu 
başarabilirsek tarihimizde 
ilk olacak. Ayrıca eski milli 
takımlarımıza göre şu anda 
mevcut kadromuzu gençleş-
tirdik." ifadelerini kullandı.

"MILLI TAKIMDA MANEVI 
DUYGULAR EN ÜST DÜ-

ZEYDE OLUYOR"

Paralimpik Oyunları'nın 
önemine değinen Saltan, 
oyunların bir disiplin turnu-
vası olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu:

"Kadın basketbolu kendi 
liglerinde erkeklerle beraber 
oynandığı için gerçekten 
çok zor şartlardan buralara 
geliyorlar. Erkeklerle çok sıkı 
mücadele ediyorlar. Kendi 
ligleri olmadığı için milli 
takıma gelene kadar çok az 
süre alabiliyorlar. Milli takım 
kampları bu sporcularımız 
için çok faydalı oluyor. Türki-
ye'nin birçok ilinden buraya 
sporcu geliyor. Hakkari, 

İzmir ve diğer illerimizden 
de sporcu var. Onlar için 
burası elit bir kamp. Milli 
takımda manevi duygular en 
üst düzeyde oluyor. İstiklal 
Marşı'mızı okutabildiğimiz 
bir arena. Milli takımda yer 
aldıkları için bütün sporcula-
rımız çok heyecanlı. Alacak-
ları başarılarla bu heyecanları 
desteklenecektir."

Her ligden sporcunun milli 
takım kampında bulunduğu-
nu ifade eden Saltan, sporcu-
ların bölgesel lig, 3. lig, 2. lig, 
1. lig ve Süper Lig'den gelen 
oyunculardan oluştuğuna 
dikkati çekti.

Bunun gençleşme politi-
kasından kaynaklandığını 
da sözlerine ekleyen Saltan, 
"Havuzu genişletme adına 
bu çalışma oldu. Galatasaray, 
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 
oynayan sporcular da bölge-
sel lig ve diğer liglerde çok az 
süre almış sporcularımız da 
var." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMIZI EN IYI ŞEKILDE 
TEMSIL 

ETMEYI HEDEFLIYORUZ"

Milli takım sporcula-

rından olan ve Niğde 
Bedensel Engelliler Spor 
Kulübü forması giyen 
Esra Bozdemir ise 5 
yıldır basketbol oynadı-
ğını ve ilk günden beri 
milli takım seçmelerine 
katıldığını belirtti.

Bireysel anlamda 
Süper Lig'de forma giy-
mek istediğini söyleyen 
Bozdemir, şu ifadeleri 
kullandı:

"Milli takımlar bazında 
tüm engelli branşların-
da olduğu gibi Paralim-
pik Oyunlarda ülkemizi 
en iyi şekilde temsil 
etmeyi hedefliyoruz. 
Basketbola başladığım-
dan beri milli takımda 
forma giyme hedefim 
vardı. Ülkemi en iyi 
şekilde temsil etmek 
istiyordum. Kampa 
çağrıldığımda inanılmaz 
bir mutluluk yaşadım. 
Benim için gurur veri-
ciydi. Hep istediğim bir 
şey vardı, uluslararası 
arenada ülkemi milli 
takım formasıyla temsil 

etmek."

"BAYRAĞIMIZI GURUR-
LA TAŞIMAK IÇIN ELIMIZ-
DEN GELENI YAPIYORUZ"

2014 yılından beri milli 
takımda yer aldığını belirten 
Zümeyran Polat da şunları 
kaydetti:

"Hakkari'de doğdum 
ve büyüdüm. Uzun süre 
Hakkari Sümbül Engelliler 
Kulübünde oynadım. Son-
rasında İzmir Bornova'ya 
transfer oldum. Şu anda 
orada devam ediyorum. 
Evliyim ve bir de çocu-
ğum var. Milli takıma 2014 
yılında dahil oldum. Daha 
önce erkeklerle oynadığınız 
için çok aktif olamıyorduk. 
Ancak bir bayan takımın-
da oynamak çok daha 
farklı. Bayrağımızı gururla 
taşımak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Burada 
olmaktan ve Türkiye'yi 
temsil etmekten dolayı çok 
gururluyuz. Umarım bir 
gün şampiyon oluruz. Ül-
kemizi en iyi şekilde temsil 
edip bayrağımızı dalgalan-
dırırız."

Milli takımın en 
genç sporcusu oldu 
Milli takım kampındaki en 
genç sporcu olan 17 yaşın-
daki Ceyda Akyüz de Yalova 
kampının kendisinin dördün-
cü milli takım kampı olduğu-
nu dile getirdi.

Tekerlekli sandalye bas-
ketboluna ilk başladığında 
milli takım gibi hedefinin 
olmadığını söyleyen Akyüz, 
“Okulumda beden eğitimi 
öğretmenimin teşvikiyle bu 
spora başladım. Bu sporu da 
çok sevdim. Milli takımın en 
genç sporcusu olarak burada 
bulunmak çok güzel bir duy-
gu. Milli formayı sırtımızda 
taşıyıp ülkemizi daha iyi yer-
lere getirmek için çalışıyoruz. 
Hedefimiz ülkemize madalya 
kazandırabilmek. Temmuz 
ayındaki turnuvada ülkemizi 
en iyi şekilde temsil etmek 
istiyoruz. Ilk madalyayı da 
ülkemize getirmek istiyoruz.” 
diye konuştu.

Down sendromlu 
gençler çalışarak 
farkındalık oluşturuyor
Üsküdar'da bulunan Tebessüm Kahvesi'ndeki 
10 down sendromlu genç, burada çalışarak, 
iş hayatında ve sosyal hayatta öz güvenlerini 
kazanıyor, toplumda farkındalık oluşturuyor.

DOWN sendromlu 
olarak iş yaşamına atılan 

gençler, Üsküdar Belediyesi-
nin sosyal sorumluluk projesi 
olan kafede, hizmet ve servis 
bölümünde çalışarak, engel-
leri aşıyor.

Tebessüm Kahvesi'nde 
çalışanlardan biri olan 30 ya-
şındaki Arlin Gültane yaptığı 
açıklamada, çalışma hayatına 
girerek çok fazla kazanım elde 
ettiklerini söyledi.

Gültane, kendisine çalışma 
fırsatı verenlere teşekkür ede-
rek, sigortalı olduklarını ve 
kendi paralarını kazandıkları 
için mutlu olduklarını belirtti.

Ailesinin de eğitim 
ve iş hayatına atıl-
ması konusunda 
kendisini des-
teklediğini 
anlatan Gül-
tane, meslek 
lisesinde 
okuduğu için 
iş turizm ve 
hizmet bölü-
münde çalışmayı 
tercih ettiğini dile 
getirdi.

Gültane, işini severek seç-
tiğini dile getirerek, “Burada 
çok güzel imkanlar sağlanıyor. 
Her türlü yardım yapılıyor. 
İş hayatında çalışarak, toplu 
taşıma aracını kullanarak 
öz güvenimizi kazanıyoruz. 
Çalışarak, down sendromlu ve 
engellilerin sesini duyurmak 
istiyoruz. Öz güveni olan ve 
gerçekten de hayata tutunma 
yollarını deneyen kişilerden 
biriyim. Buranın amacı da 
down sendromlu çocukları 
hayata kazandırmak. Farklıyız 
ama engellerimizi burada 
kaldırıyoruz. Çalışma hayatın-
da hiçbir zorluk tanımıyorum 
ve bütün engellileri kaldırıp 
asıl mesleğimin turizmcilik 
olduğunu göstermek istiyo-
rum.” dedi.

Down Sendromlular Günü 
için de mesaj veren Gültane, 
“Gelecekte de down send-
romlu ve engelli kişilere bağış 
yapmak, onların ayakta dur-
malarını sağlamak istiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

“IYI KI TEBESSÜM KAHVE-
SI’NDE ÇALIŞIYORUZ”

Kadıköy’deki Şöhret Kur-

şunoğlu Meslek Okulu’nda 
mezun olan 32 yaşındaki 
Evren Çakır ise bu mekanda 
garson olarak çalışmaktan 
dolayı memnun olduğunu 
söyledi.

Çakır, annesinin vefat 
ettiğini, emekli babası ve 
ablalarıyla mutlu olduğunu 
belirterek, “İyi ki Tebessüm 
Kahvesi’nde çalışıyoruz. 
Çalışıyoruz ve aynı zamanda 
eğleniyoruz. Allah herkesten 
razı olsun. Arkadaşlarımızla 
beraber çok mutluyuz ve ekip 
olarak aileyiz. Burada o kadar 
mutluyuz ki mekanımızda 
herkese ‘hoş geldiniz’ demek 

istiyoruz. Herkese te-
bessüm ediyoruz. 

Çalışmayı çok 
seviyorum.” 
diye konuştu.

Başkalarına 
da çalışma-
larını tavsiye 
eden Çakır, 

kafede en 
güzel biçimde 

hizmet verdiklerini 
kaydetti.

Çakır, müşterilere çay, kura-
biye ve pastalarını verdiklerini 
anlatarak, “İyi ki müşteriler 
geliyor, biz de onlara hizmet 
ediyoruz. Down Sendromlu-
lar Günü’nde sağlıkta kalalım, 
hasta olmayalım, ellerimizi 
sık sık yıkayalım. 21 Mart’ta 
herkesin kahvemize gelmesi-
ni istiyoruz.” dedi.

“BURADA ÖZ GÜVENIMIZI 
VE EMEĞIMIZI KAZANDIK”

Çalışanlarda Emrah Kuru da 
5 yıldır garsonluk yaptığını, 
işini çok sevdiğini ve kendi 
ayakları üzerinde durmaktan 
mutluluk duyduğunu belirtti.

Ailesinin çalışma hayatına 
girme konusunda kendisine 
çok destek olduğunu ifade 
eden Kuru, Tebessüm Kah-
vesi’nde açıldığı günden bu 
yana çalıştığını anlattı.

Kuru, lise eğitimini tamam-
ladıktan sonra servis elemanı 
olarak çalışmaya başladığını 
belirterek, “Burada öz güveni-
mizi ve emeğimizi kazandık. 
Başarı kazandık. Güzel bir im-
kan sağlandı. İyi ki çalışıyoruz. 
Engelliyiz, farkındalık yara-
tıyoruz ve sonuna kadar da 
farkındalık yaratacağız.” dedi.

>> SIVASLI ANNENIN TEK ISTEĞI 

Hasta kızının 
sesini duymak

GENETIK kas hastalığının yanı 
sıra burun delikleri kapalı oldu-

ğu için nefes borusuna delik açılan 2 
yaşındaki Zümra Şahin konuşamıyor, 
yürüyemiyor.

Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Cad-
desi’nde yaşayan Cengizhan (22) ve 
Nisa Nur Şahin (22) çiftinin 2 yıl önce 
dünyaya gelen çocukları Zümra’ya, 
doğumundan 8 ay sonra kemik yo-
ğunlaşmasının saptandığı kalıtsal bir 
sendrom olan “osteopathia striata” teş-
hisi konuldu. Nisa Nur Şahin, Zümra’ya 
nadir görülen bir genetik kas hastalığı 
teşhisi konulduğunu söyledi.

Kızının kas hastalığının yanı sıra bu-
run deliklerinin kapalı olması nedeniyle 
Kayseri’de gırtlak seviyesinin altından 
nefes alma deliği açıldığını anlatan 
Şahin, Zümra’nın o günden sonra sesini 
duyamadıklarını belirtti.

Şahin, kızının yatağa bağımlı yaşa-
dığını anlatarak, “Çocuğumun sesini 
duyamıyorum, duymayı da çok istiyo-
rum. Bir ‘anne’ dese, koşa koşa yanıma 
gelse başka bir şey istemem. Herkes 
çocuğuna kızıyor, ‘Etrafı dağıtıyor’ diyor. 
Kızım tek iyi olsun evi benim başıma 
yıksın.” dedi.

Kızının sürekli ağladığını ancak ne 
istediğini anlamadığını dile getiren 
Şahin, “Devamlı bakımını yapıyorum. 
Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama 
anlamıyorum. Annesiyim bazı şeylerini 
öğrendim ama ne susturabiliyorum ne 
de anlayabiliyorum.” diye konuştu.

Madalya 
hedefliyor

ÇOCUKKEN geçirdiği trafik 
kazası sonucu tekerlekli sandalye-

ye bağlı yaşamını sürdüren 27 yaşın-
daki Hamide Doğangün, Paralimpik 
Oyunları'na üst üste ikinci kez katılacak 
olmanın gururunu yaşıyor.

Paralimpik Oyunları’na tekerlekli san-
dalye atletizminde ikinci kez katılma 
hakkı elde eden ilk Türk kadın sporcu 
olmayı başaran Hamide Doğangün, 
2021 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 
kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

İstanbul’da 9 yaşında geçirdiği trafik 
kazası sonucu yürüme yetisini kaybe-
den Hamide Doğangün, hastanede 
yaklaşık iki yıl süren tedavisinin ardın-
dan hayata tutundu.

Annesinin teşvikiyle Bağcılar Beledi-
yesi bünyesinde tekerlekli sandalye bas-
ketboluna başlayan Doğangün, ardın-
dan geçiş yaptığı atletizm dalında birçok 
ulusal ve uluslararası başarıya ulaştı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Atle-
tizm Takımı sporcusu Hamide, 2016 
Rio Paralimpik Oyunları’nda 100 metre 
kategorisinde 4. olarak madalyayı kıl 
payı kaçırdı.

“Tekerlekli sandalye atletizminde 
Türkiye’yi paralimpik oyunlarında temsil 
eden ilk kadın atlet” unvanına sahip 
olan 27 yaşındaki milli sporcu, 2021 Tok-
yo Paralimpik Oyunları için kota almayı 
başararak bir ilki daha gerçekleştirdi.

Doğuştan engelli 8 yaşındaki Havva ilk adımı attı
8 yaşındaki Havva Baysal, hediye edilen engelli yürüteciyle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.

SULUOVA ilçesinde yaşayan 
anne Bedriye Baysal, Türkiye 

Sakatlar Derneği Suluova Şubesine 
başvurarak doğuştan engelli kızı 
Havva Baysal için engelli yürüteci 
talebinde bulundu.

Hayırseverlerce temin edilen yürü-
teç, dernek merkezinde küçük çocuk 
ve annesine teslim edildi.

Yürüteçle ayakta durabilen ve ilk 
defa kendi başına adım atabilen 
küçük Havva, sevinç içinde bir süre 
dernek ofisinde dolaştı.

Türkiye Sakatlar Derneği Suluo-
va Şube Başkanı Mehmet Semiz, 
çocuğun yürütece ihtiyacı olduğunu 

öğrenince kendilerine alacaklarına 
dair söz verdiklerini söyledi.

Sponsor arkadaşlarının kendilerini 
kırmayarak yürüteci temin ettiği-
ni belirten Semiz, “İnşallah Havva 
kızımız güle güle binecek. Kendi 
ayakları üzerinde durmaya çalışacak 
ve yürüyecek. Havva kızımızın bu 
ilk arabası. Çok da sevinçli şu anda, 
çok heyecanlı. İlk arabasına bin-
dirdiğimizde ilk adımlarını atarken 
Havva’daki heyecandan daha büyük 
heyecan bizde oluştu. Biz de dernek 
olarak çok mutlu olduk. Sponsor 
arkadaşlara da çok teşekkür ederiz.” 
ifadesini kullandı.
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MILAS Halk Eğitimi Merkezi Müdürlü-
ğünde eğitim alan kursiyerler, işaret dili 

tercümanı ve eğitmeni Serpil Meşe ile kamera 
karşısına geçerek İstiklal Marşı'nı işaret diliyle 
okudu. 

Serpil Meşe, 14 kursiyerin klibin hazırlanma-
sı için büyük emek verdiğini söyledi.

Amaçlarının, İstiklal Marşı'nın kabulünün 
100. yıl dönümünü taçlandırmak olduğunu 
belirten Meşe, "İşitme engellilere faydalı ola-
bilmek, farkındalık oluşturmak adına, İstiklal 
Marşımızı işaret diline çevirdik ve bir klip 
hazırladık. Bu seslendirmeyi kayıt altına alarak 
sosyal medya aracılığı ile paylaşacağız." dedi.

>> MUĞLA’DA ISTIKLAL MARŞI’NIN 100. YIL DÖNÜMÜ IÇIN 

İşaret diliyle klip hazırlandı
Muğla’nın Milas ilçesinde işaret dili eğitimi alan kursiyerler, İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları için işaret diliyle klip hazırladı.

I şık, belediye hizmet binası 
önünde oluşturulan işlem 
merkezinde yaptığı açıklamada, 

yeni uygulamayla vatandaşların 4 
ayrı şekilde bilet kullanarak ulaşım 
sağlayabileceğini söyledi.

Ulaşım için kullanılan eski 
kartların güncelleme işlemlerinin 
sürdüğünü belirten Işık, şöyle 
devam etti:

"Kartların değiştirilmesiyle ilgili 
herhangi bir ücret alınmayacak. 
Yeni kart çıkartacak vatandaş-
larımızdan 10 lira ücret bedeli 
alınacak. Eski kartlardaki kontörler 
devam edecek. Birkaç yöntemle 
otobüslerimizde ulaşım hizmet-
lerinden yararlanmak mümkün 
olacak. Günlük bilet almak isteyen-
lere, karekod uygulamasıyla tek 
biniş bileti bu merkezden verile-
cek. Daha önce anlaşma yapılan 

bayilerde de aynı sistem devam 
edecek. Eski kartlar kişiye özgü 
hale getirilecek ve içindeki krediyi 
kullanabilecek."

Belediye Başkanı Işık, vatan-
daşların kredi kartını okutarak 
ve cep telefonundan karekod 
okutularak da otobüse binebile-

ceklerini aktardı.
Görme engelliler için de sistem 

geliştirdiklerini duyuran Işık, şunla-
rı kaydetti:

"Türkiye’de ilk kez Kütahya’da 
mesaj sistemi ile hangi dakikada, 
hangi durakta, hangi otobüsün 
geleceği, görme engelli vatan-
daşlarımıza bildirilecek. Görme 
engelli vatandaşlarımız telefonları-
na yükleyecekleri bir uygulama ile 
inecekleri durağı kendisine haber 
veren bir mesaj alabilecekler. En 
önemlisi buydu. Bu hizmetleri, 
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü personeli ile verece-
ğiz. Toplanan paranın kontrolü 
Kütahya Belediyesinin uhdesinde 
olacak. Geçmişte yaşanan birçok 
sorunun sonuna geldik. Nisan ayı 
ile sorunsuz bir toplu taşımaya 
başlayacağız."

Kütahya’da “Akıllı Ulaşım 
Uygulaması Projesi” başlıyor
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentte şehir içi toplu ulaşımda başlayacak
yeni uygulamayla, yaşanan sıkıntıların giderilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

MANISA’NIN 
Turgutlu İlçesin-

de, bir okulun bahçesinde 
oynayan arkadaşlarının 
yanına giden engelli genç, 
görevlinin bahçe kapısını 
kilitlemesinin ardından bir 
süre mahsur kaldı. Olay 
yerine gelen itfaiye ve polis 
ekipleri sayesinde ulaşılan 
görevli kapıyı açarak genci 
dışarı çıkardı.

Olay, dün saat 18.00 
sıralarında Turgutlu’nun 
TEV Cemile ve Samiye Bayar 
İlkokulu’nda meydana 
geldi. 17 yaşındaki engel-
li genç  Ahmet Ay, okul 
bahçesinde oyun oynayan 
arkadaşlarını izlemek için 
yanlarına gitti. İddiaya göre, 
görevli Svetlana Özdoğan, 
bahçede oynayan çocuk-

lara kapıyı kilitleyeceği 
söyleyerek, okuldan ayrıldı. 
Arkadaşlarının oyununu 
izledikten sonra eve gitmek 
istediği sırada kapının kilitli 
olduğunu gören Ahmet Ay, 
bir süre okul bahçesinde 
mahsur kaldı. Arkadaşları 
durumu itfaiye ve poli-
se bildirdi. Okula gelen 
ekipler, görevli Svetlana 
Özdoğan’a ulaştı. Yeni-
den okula gelen görevli, 
kilitlediği bahçe kapısını açtı 
ve engelli genç bahçeden 
çıktı. Bahçeden çıkarılan Ay, 
"Arkadaşlarımın oyununu 
izliyordum. Görevli beni fark 
etmemiş, bir süre burada 
mahsur kaldım. Durumu 
polis ve itfaiyeye bildirdik. 
Onların ulaşmasıyla kapı 
açıldı" dedi. 

>> GÖREVLI KAPIYI KILITLEYINCE..

Engelli genci 
polis kurtardı

YILDIZLAR ve gençlerde 
Avrupa ve Dünya Şampiyo-

nası'nda kazandığı altın madal-
yaların ardından büyüklerde ilk 
kez katıldığı 2019 Avrupa Güreş 
Şampiyonası'nda bronz, 2020 Av-
rupa Şampiyonası'nda ise gümüş 
madalya kazanan 21 yaşındaki 
sporcu, Macaristan'da düzenlenen 

elemelerde de kendi adına ilki 
başardı.

Kerem, Tokyo Olimpiyatları 
Avrupa Elemeleri'nde 60 kiloram 
grekoromen stilde finale çıkıp 
kariyerinde ilk kez olimpiyat ko-
tasını aldıktan sonra dün finalde 
Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 
5-1 yenerek altın madalyayı da 

boynuna taktı. 2019 yılında Dün-
ya Güreş Birliği (UWW) tarafından 
yılın en iyi genç grekoromen 
güreşçisi seçilen sporcu, 23 Tem-
muz-8 Ağustos tarihleri arasında 
düzenlenecek Tokyo Olimpiyat-
ları'na yine bir ilki gerçekleştirip 
madalya almak için gidecek. 
Olimpiyatlar ve kota müsabakala-

rı geçen yıl koronavirüs pandemi-
si nedeniyle ertenmişti. 5 çocuklu 
ailenin en büyük çocuğu olarak 
imkansızlıklar içinde büyüyen, 
güreşte okul seçmelerinde tesa-
düfen keşfedilen Kerem, başarıla-
rıyla kolu felçli annesi ve zihinsel 
engelli küçük kız kardeşinin de 
umudu olmuştu.

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi tarafından yüz-
de 75 hibeyle üreticiye ek gelir sağlamak 

adına hayata geçirilen ‘Örtü Altı Yetiştiricili-
ğinin Geliştirilmesi Projesi’, Kırkağaç'ta kadın 
üreticilerin yüzünü güldürdü. Kırsal Yağmurlu 
Mahallesi’nde yaşayan Fatma Beşikçi, mahalle 
muhtarı aracılığıyla haberdar olduğu proje kap-
samında, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. 
Talebi kabul edilen Beşikçi'ye, yüzde 75 hibeyle 
400 metrekarelik sera kuruldu. Yılda 20 bin 
fidan üreten Beşikçi, kendi işinin patronu oldu. 
15 yıllık hayali olan işi yapmanın mutluluğunu 
yaşayan Beşikçi, iç pazarda sattıkları çiçekler ile 
hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisi-
ne katkı sağlıyor.

'KENDI AYAKLARIM ÜZERINDE 
DURUYORUM'

Sera sayesinde kendi ayakları üzerinde dur-
duğunu dile getiren Fatma Beşikçi, "15 senedir 
çiçekçilik yapıyorum. Son 2 senedir de ken-
dim yetiştiriyorum. Eşimle birlikte 15 senedir 
hayalimizdi. Mahalle muhtarımız büyükşehir 
belediyesinin böyle bir projesi olduğunu söy-
ledi. Dilekçe verdik, kabul edildi, öyle başladık. 
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunduğu 
sera imkanıyla 20 bin adet çiçek yetiştiriyorum. 
Tanesini 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarda 
satıyorum. Gelirimi kazanarak, kendi ayaklarım 
üzerinde duruyorum. Bana bu imkanı sağla-
yan Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 
teşekkür ederim" diye konuştu.

'102 KADINA SERA KURULDU'

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Yılmaz Usta ise 2016 yılından bu yana 9 

ilçede 304 seranın montajını tamamlayıp, çiftçi-
lere teslim ettikleri-
ni belirterek, "Özel-
likle 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nde, 
kadınlarımızın aile 
ve ülke ekonomisi-
ne üretkenlikleri ile 
katkı sağlamaları 
için uyguladığımız 
bir çalışma. Proje 
maliyetinin yüzde 
75'ini büyükşehir 
belediyemiz hibe 
olarak veriyor. 
Bu destekleme 
ödemesini de 
iki taksit olarak 

alıyoruz. Projeyi köyde ikamet eden, herhangi 
bir sosyal güvencesi 
olmayan Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın 
çiftçi kayıt sistemine 
kayıtlı çiftçilerimi-
ze uyguluyoruz. 
Dezavantajlı gruplar 
olarak tabir edilen 
kadınlar, engelliler, 
şehit yakınları ve 
gazilerimizden 
gelen başvuruları 
herhangi bir değer-
lendirme kriterine 
tabi tutmadan kabul 
edip, uygulamaya 
geçiyoruz" dedi.

>> KEREM KAMAL’IN OLIMPIYAT GURURU

Zihinsel engelli 
kardeşinin umudu
Manisa Akhisar’da yetişip henüz çok genç yaşında 
kendisinden yaşça büyük rakipleri arasında elde 
ettiği uluslararası başarılarla Türkiye’nin gururu olan 
güreşçi Kerem Kamal, Macaristan’da düzenlenen 
elemelerde kariyerinde ilk kez olimpiyat kotasını 
alırken yine altın madalyayı da boynuna taktı. 

Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
Manisa’da evli ve 3 çocuk annesi Fatma Beşikçi (46), Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 15 yıllık sera 
hayalini gerçekleştirerek, kendi işinin patronu oldu. 400 metrekarelik serada 20 bin çiçek üreten Beşikçi, 
iç pazarda sattıkları çiçeklerle hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

AYDIN'IN Karpuzlu 
ilçesinde evi çıkan 

yangında küle dönen Hafize 
Ulu (92), biri zihinsel ve 
bedensel engelli iki oğlu ile 
sokakta kaldı. Geçici olarak 
bir yakınlarının yanına sığı-
nan yaşlı kadının oğlu Zeke-
riya Ulu (58), zor durumda 
olduklarını belirtip, yetkililer 
ve hayırseverlerden kendile-
rine yardım eli 
uzatmalarını 
istedi.

Karpuzlu 
ilçesinin kırsal 
Ömerler Ma-
hallesi'ndeki 
Hafize Ulu'ya 
ait tek katlı 
evde, 4 Mart'ta 
saat 17.00 sıra-
larında yangın 
çıktı. Elektrik 
kontağından 
çıkan yangın-
da, alevler kısa 
sürede tüm evi 
sardı. Yangın 
sırasında evde 
bulunan Zekeriya Ulu (58) 
dışarı çıkıp canının kurta-
rırken, annesi Hafize Ulu ile 
bedensel ve zihinsel engelli 
kardeşi Sezgin Ulu (41) evde 
mahsur kaldı. Zekeriya Ulu, 
yardıma koşan bir yakını ve 
komşularıyla birlikte içerde 
mahsur kalan annesi ve 
kardeşini son anda kurtarır-
ken, bir yandan da durum 
itfaiyeye bildirildi. İtfaiye 
ekipleri su sıkarak alevleri 
söndürürken, ev kullanıl-
maz hale geldi. Evsiz kalan 
yaşlı kadın, iki oğlu ile geçici 
olarak mahalledeki yakınla-

rının yanına sığındı.

'SADECE CANIMIZI KUR-
TARABILDIK'

Yangın anında kendisini 
son anda kurtaran Zekeriya 
Ulu, "Yangın çatıdan başladı 
bir anda evi sardı. Evin içeri-
si duman ve alevlerle doldu. 
Evimiz 15 dakika içerisinde 
yanarak kül oldu. Tüm 

eşyalarımız 
yandı. Sadece 
canımızı kurta-
rabildik" dedi.

Maddi 
durumlarının 
kötü olduğunu 
belirten Zeke-
riya Ulu, yan-
gından sonra 
geçici olarak 
bir yakınla-
rının yanına 
sığındıklarını 
belirtip, "Tekrar 
bir eve kavu-
şabilmek için 
yetkililerden 
ve hayırsever-

lerden yardım bekliyoruz" 
diye konuştu.

'YARDIM BEKLIYORUZ'

Mesut Ulu da Hafize Ulu 
ve çocuklarının kendilerine 
amcasının hatırası olduğu-
nu belirtip, "Yengem yaşlı, 
kuzenim Sezgin Ulu yüzde 
90 zihinsel ve bedensel en-
gelli. Sezgin Ulu ve ağabeyi 
Zekeriya Ulu hiç evlenmedi-
ler. Engeli maaşı dışında bir 
gelirleri yok. Yangını ilçedeki 
devlet büyüklerine bildirdik. 
Herkesten yardım bekliyo-
ruz" diye konuştu.

>> EVI YANINCA BIRI ENGELI IKI 
OĞLU ILE ORTADA KALAN KADIN, 

Yardım bekliyor
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Salihli ilçesine bağlı Caferbey 
Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk 
babası Özen Yılmaz, Salihli Ağız 

ve Diş Sağlığı Merkezi'nde teknisyen 
olarak çalışmasına rağmen baba 
mesleği çiftçiliğe de devam etti. 21 
Temmuz 2019 günü, mısır tarlasına 
gitmek için evden çıkan Yılmaz'ın 
kullandığı sepetli motosiklet, bir 
tümseğe çarpınca ters döndü. 
Motosikletin altında kalan Yılmaz'ın 
omuriliğinde kırıklar oluştu. Tedavi-
ye alınan Yılmaz'ın, belden aşağısı 
felç oldu. Kazadan 2 ay sonra da 
enfeksiyon kapan sağ bacağı, diz 
altından kesildi.

Yılmaz, yaşadıklarına rağmen pes 
etmedi. Hayatına tekerlekli sandal-
yeyle devam eden Yılmaz, işine geri 
dönüp, evinin bahçesindeki atölye-
sinde ev eşyaları ile traktör tamiri 
yapmaya başladı. 

Her gün ATV motosikletiyle 
otizmli oğlu Mehmet Emin Yılmaz'ı 
(16) okula bırakan Yılmaz, istenmesi 
halinde aşılamayacak zorlık olmadı-

ğını söyledi.

'ENGELLİ DEĞİLİZ, SADECE BAŞKA-
LARININ YARDIMINA MUHTACIZ'

Özen Yılmaz, "Yüzde 90 engelli-
yim. Bacağımın kesileceğini du-
yunca şok oldum. Benim için sözün 
bittiği yerdi. Uzun süre psikolojik 
sorunlar yaşadım. Hastane döne-

minden sonra, evde de yatağa ba-
ğımlıydım. Tabi bu arada içim içime 
de sığmıyordu. Hayallerim vardı, 
bunlar bir anda bitmişti. 'Hayallerimi 
nasıl yaparım?' diye düşünmeye 
başladım. Büyük zorluklarla karşılaş-
tım, yılmadım. En büyük destekçim 
ailem ve arkadaşlarım oldu. Onla-
rın desteğiyle ayakta durabildim. 

Kendimi hiçbir zaman engelli olarak 
görmedim. Biz engelli değiliz, sade-
ce başkalarının yardımına muhtacız. 
Çok şükür kollarım iyi olduğu için, 
bir şeyleri yapabilme gayretim oldu. 
Geçmişte ne yaptıysam aynı işleri 
yapabilme hevesine kapıldım, bu 
da beni farklı yerlere götürdü. Şu an 
kendimi son derece sağlıklı görüyo-
rum. Zamanla halime alıştım. Buna 
şükür. Yapacak olan daha çok işlerim 

var. Yaşama tutunmam be-
nim ikinci baharım oldu. 
Hayallerim büyük, hiçbir 
şeyden de vazgeçmedim" 
dedi.

Yılmaz'ın arkadaşı 
Yakup Ateş ise "Geçirdi-
ği kaza bizi son derece 
üzdü. 2019 yılından bu 
yana kendisine destek ol-
mak için yanında oldum, 
hayat mücadelesinde 
kendisine destek verdim, 
her zaman da yanında 
olacağım" diye konuştu.

>> KAZADA BACAĞINI KAYBETTİ

Yaşama azmiyle 
hayata tutundu  
Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bir 
bacağını kaybeden ve belden aşağısı felçli kalan diş teknisye-
ni Özen Yılmaz (41), yaşama sevinciyle hayata tutundu. Tekerlekli 
sandalyeyle mesleğine devam eden Yılmaz, evinin bahçesindeki 
atölyesinde ev eşyaları ile traktör tamiri yapıyor.

>> ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: 

Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, uzun dönem 
bakım sigortasıyla ilgili neler yapılabileceğine dair çalışma yaptıklarını belirtti.

MALATYA Turgut Özal Üni-
versitesinden (MTÜ) yapılan 

yazılı açıklamaya göre, MTÜ tara-
fından çevrim içi olarak "Yaşlılık ve 
Yaşlanma Süreçlerini Toplumsal ve 
Bireysel Değerlendirmesi Çalıştayı" 
düzenlendi.

Çalıştaya katılan Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü 
Orhan Koç, ülkelerin nüfuslarının 
yaşlandığını dile getirdi.

"Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de 10 kişiden birisi yaşlı ve 
bu yaşlanma hızla ilerliyor." değer-
lendirmesinde bulunan Koç, "Yerel 
yönetimler, merkezi hükümetler, üni-
versiteler, sivil toplum kuruluşları gibi 
kısaca toplumun bütün kesimlerinin 
toplumun hızlı yaşlanması ile ilgili 
yapacaklarını bir strateji içerisinde ele 
alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'de beklenen yaşam 
süresinin 80’lere vardığına, bunun 
ülkenin gelişmişliği açısında önemli 
bir gösterge olduğuna işaret eden 
Koç şöyle devam etti:

"Bugün Japonya’nın, Alman-

ya’nın yaşadığı gerçeği biz 20 sene 
sonra yaşamaya başlayacağız. 
Uzun dönem bakım sigortası 
gündemimizde. Bu konuda ne 
yapabiliriz, nasıl bir metodoloji 
izleyebiliriz bunları hep çalışıyoruz. 

Bizim şöyle bir avantajımız var. 8 
milyon yaşlımızın sadece 27 bini 
uzun dönem bakımda. Yaşlılarımı-
zın tümü ailelerinin yanında bakı-
lıyor, çevresiyle mutlu bir şekilde 
yaşamını idame ediyor. Onun için 
biz bütünleşik bakım modelinde 
evde bakımı, evde sosyal hizmeti 
çok önemsiyoruz."

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun 
Bay Karabulut da yaşlılıkla birlikte 
kronik seyirli hastalıkların görülme 
oranının arttığını belirterek, "Üniver-
sitemizin öncelikli hedefi şehrimizle, 
bölgemizle, yaşadığımız toplumla 
bütünleşmek, topluma her anlamda 
hizmet etmektir. Bizim kültürümüz-
de yaşlanmak, başlanmaktır. Bu ne-
denle yaşlıların elini öper, başımıza 
koyarız. Çünkü onlara saygı bizim 
geleneklerimizde en önemli yerler-
dedir." ifadesini kullandı.

Görme kaybı yaşayan genç kadın 
çocukluk hayali kuaför salonunu açtı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Melike Atagül, "Projem onaylanınca çok heyecanlandım ve 
mutlu oldum. Buradan kendi işini kurmak isteyen engelli kardeşlerime sesleniyorum, İŞKUR'a başvursunlar" dedi.

ARTVİN'İN Arhavi ilçesinde 
yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 

Melike Atagül, İŞKUR'un engellile-
re yönelik hibe desteğiyle kuaför 
salonu açarak çocukluk hayalini 
gerçekleştirdi.

Bir gözünde görme kaybı bulunan 
32 yaşındaki Atagül, evlenmeden 
önce 3 yıl bir kuaförün yanında çırak 
olarak çalıştı. Mesleği severek yapan 
Atagül, başta saç kesimi olmak üzere 
birçok işi öğrenince kendi iş yerini 
kurmaya karar verdi.

Bunun üzerine Atagül, İş ve Çalış-
ma Kurumu Artvin İl Müdürlüğüne 
başvurarak "Engelli ve Eski Hükümlü 
Kendi İşini Kurma Projesi"nden 
faydalanmak istediğini bildirdi. İnce-
lemelerin ardından başvurusu kabul 
edilen Atagül'e iş yerini açabilmesi 
için 65 bin lira hibe verildi.

Atagül, AA muhabirine, engelli ol-

masına rağmen bunu dert etmediği-
ni, yaşama sıkı sıkı sarıldığını, verilen 
hibe ve birikmiş parasıyla mütevazı 
bir iş yeri açtığını anlattı.

İŞKUR'un projesi sayesinde 
çocukluk hayali kuaför salonunu 

açabilmenin mutluluğunu yaşadığı-
nı belirten Atagül, "Projem onayla-
nınca çok heyecanlandım ve mutlu 
oldum. Buradan kendi işini kurmak 
isteyen engelli kardeşlerime sesleni-
yorum, İŞKUR'a başvursunlar." dedi.

Atagül, "Devletimize ve hükümeti-
mize bizlere sağladığı destekler için 
çok teşekkür ediyorum. Bu iş yeri 
açma desteği olmasaydı hayallerimi 
gerçekleştiremezdim." ifadelerini 
kullandı.

İş yerini yaklaşık 3 hafta önce aç-
tığını dile getiren Atagül, "Pandemi 
nedeniyle hem kendi sağlığım hem 
de müşterilerimin sağlığını düşüne-
rek randevu sistemiyle çalışıyorum. 
İş yerimde temizlik, maske ve sosyal 
mesafeye çok özen gösteriyorum." 
diye konuştu.

Müşterilerinden Pınar İspirli ise 
girişimci kadını medeni cesaretin-
den dolayı tebrik ederek, "Mahalle-
mize yeni bir kuaför açıldığını du-
yunca çok sevindim. Kuaföre giden 
arkadaşlarım aldıkları hizmetlerden 
çok memnun kaldıklarını söyledi." 
dedi.

AID İdlib’te açtığı protez merkeziyle 
savaş mağdurlarına umut oluyor
AID, Suriye’nin İdlib kentinde açtığı protez merkeziyle, Esed rejiminin saldırıları sonu-
cu uzuvlarını kaybeden savaş mağdurlarına destek sağlıyor.

ULUSLARARASI Doktorlar Derneği’nden (AID) 
yapılan açıklamaya göre, “Protez-Ortez Yapım 

ve Uygulama Projesi” ile Kuveyt Zekat House kurulu-
şunun desteği ve İHH İnsani Yardım Vakfının uygula-
macı katılımıyla İstanbul, Hatay-Reyhanlı, Cerablus ve 

İdlib’te savaş mağdurlarına hizmet veriliyor.
Proje kapsamında İdlib’te açılan Protez-Ortez Ya-

pım ve Uygulama Merkezi sayesinde 6 ayda 40 savaş 
mağduru engelli tedavi edilerek, 30 adet protez 
teslimi gerçekleştirildi.

>> HİBE DESTEĞİYLE 

Engelli çoban 
sürü sahibi oldu
Nevşehir'in Alacaşar köyünde kü-
çükbaş hayvanlara çobanlık yapan 
doğuştan fiziksel engelli Muhar-
rem Karakaya, devletin hibe deste-
ği sayesinde sürü 
sahibi oldu.

KÖYDE uzun yıllar çobanlık yaptıktan sonra 
İstanbul'a göçerek tekstil firmalarında çalışan 

Karakaya, üç yıl önce yeniden köyüne döndü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 

"Engelli Hibe Desteği"nden faydalanan 43 yaşında-
ki Karakaya, destek sayesinde kendi işini yapmaya 
başladı.

Karakaya, hibe desteğiyle aldığı 34 küçükbaş hay-
van sayısının bu yıl 100'ü geçtiğini belirterek, dede 
mesleği çobanlığı da bırakmadığını söyledi.

Koyun, kuzu ve keçilerini her gün köyün dışındaki 
arazide otlatan Karakaya, sürüsünü daha da büyüt-
mek istediğini dile getirdi.

Karakaya, devlet yöneticilerine minnet borcu 
olduğunu vurgulayarak, “Devletim sağ olsun, hibe 
desteği verdi. Kendi işimi kurmuş oldum. Başkasına 
boyun eğmektense kendi işime emek veriyorum. 
Başkalarının yanında da çalıştım ama kendi işin gibisi 
olmaz.” dedi.

“Başvurumun ardından kısa sürede destek aldım”
Çalışmak isteyenlere devlet tarafından birçok im-

kan sunulduğunu anlatan Karakaya, şöyle konuştu:
“Küçükbaş hayvan üretimi yapıyorum. Çocuklarım 

ve eşim de bana yardımcı oluyor, destek veriyor. 
Hamdolsun huzurum yerinde. Hibe için ilk başvu-
rumun ardından kısa sürede destek aldım. Valilik 
ve İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileri çok yardımcı oldu. 
Ben İstanbul’da tekstilde de çalıştım. İnsanın içinde 
çalışma arzusu oldukça işsiz kalmaz ama istek yoksa 
işi beğenmez. Ben, ‘Bu kadar koyunum var, çobana 
vereyim de ben evimde yatayım’ deseydim bugün 
100 koyunum olmazdı. Emekle alın terini dökersen, 
mesleğin önünde hazine haline geliyor.”

Karakaya, kendisi gibi engelli olan bireylere devletin hibe 
desteklerinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

>> DOWN SENDROMLU MİLLİ YÜZÜCÜ 

Şampiyonluğu 
hedefliyor
Milli sporcu Fatma Çağla Demir, şam-
piyonalarda iyi dereceler alacağına 
inandığını kaydetti.

KATILDIĞI şampiyonalarda birçok başarı elde 
eden down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla 

Demir, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya 
hedefiyle kulaç atacak.

Milli yüzücü Fatma Çağla (29), yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ekim ayında İtal-
ya'da gerçekleştirilecek şampiyonaya bir süre evde 
çalıştı.

Buradaki antrenmanlarını tamamlayan Fatma, ted-
birler kapsamında milli sporculara açık olan Sakarya 
Yüzme Havuzu'nda babasıyla birlikte haftanın 6 günü 
hazırlıklarını sürdürüyor.

İTALYA'DAN MADALYA BEKLENİYOR

Milli yüzücü kızını çalıştıran Sakarya Zirve Özel 
Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan De-
mir, AA muhabirine, 2013'te Türkiye şampiyonu olan 
Fatma Çağla'nın Avrupa şampiyonalarında ikincilik 
ve üçüncülük elde ettiğini, katıldığı tüm turnuvalarda 
madalya kazandığını anlattı.

Geçen yılki dünya şampiyonasının salgın nedeniyle 
iptal olduğunu anımsatan Demir, “Bu yıl yapılması 
planlanan Avrupa Şampiyonası’na haftanın 6 günü 
antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Daha önce katıl-
dığımız şampiyonalarda aldığımız başarıları tekrar 
yakalayıp İtalya’dan madalyayla dönmeyi istiyoruz.” 
şeklinde konuştu.



Nisan 2021
Yıl: 2 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
Bir Gazete Bir Umut

AYDIN’DA 
polis ekipleri, 
8 Mart Dünya 
Kadınlar 
Günü dolayı-
sıyla çocuk-
ları engelli 
olan annelere 
ve kadın 
muhtarlara 
gül dağıttı. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Toplum Des-
tekli Polislik 
Şube Mü-
dürlüğü ile 
Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube 

Müdürlüğü 
ekipleri, çocuk-
ları engelli olan 
annelerin ve ka-
dın muhtarların, 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Gü-
nü’nü kutladı. 
Polis ekiple-
ri, evlerinde 
ziyaret 
ettikleri 
kadın-
lara gül 
hediye etti. 
Kadınlar 
da polislere 

teşekkür etti.

>> AYDIN POLİSİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE 

Kadınlara gül hediye etti

Muğla'nın Bodrum ilçe-
sinde doğar doğmaz 
başlayan azim dolu 

yaşam mücadelesiyle çevresine 
örnek gösterilen serebral palsi 
(beyin felci) hastası Tarkan Tıkız, 
yüzde 75 engeline rağmen yaşam 
umudunu hiç kaybetmiyor.

Mumcular 
Mahallesi'nde 
oturan 26 
yaşındaki Tıkız, 
7 aylıkken 1 
kilo 300 gram 
dünyaya geldi. 
Erken doğum 
nedeniyle bir 
süre solunum 
cihazıyla 
yaşatılan Tıkız,  
tedavisinin 
ardından 
sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Henüz 8 aylıkken evde yere 
düşmesi sonucu başına aldığı 
darbeyle yaralanan Tıkız'a götü-
rüldüğü hastanede serebral palsi 
teşhisi konuldu.

Yüzde 75 engelli raporu verilen 
Tıkız ile anne ve babası ayrılınca 
1 yaşından sonra anneannesi 
ilgilenmeye başladı.

Çevresindekilerin yönlendir-
mesiyle Bodrum Engelliler Sağlık 

Vakfında fizik tedavi almaya 
başlayan, ilk adımlarını 6 yaşında 
atabilen Tıkız, ayağa kalktığında 
dizlerini tam kullanamaması 
nedeniyle iki kez de diz uzatma 
ameliyatı geçirdi.

Engeline rağmen anne ve 
anneannesinin desteğiyle ilk, 

orta ve lise eğitimini 
tamamlayan 
Tıkız, Anado-
lu Üniversite-
si Açıköğre-
tim Fakültesi  
İşletme Bölü-
mü'nü kazan-
mayı başardı. 
Üçüncü 
sınıfta olan 
Tıkız, engelli 
kadrosundan 
Bodrum Bele-

diyesinde çalışmaya başladı. 
Aile bütçesine katkı sağlamanın 

ve alın teriyle ekmeğini kazan-
manın mutluluğunu yaşayan 
Tıkız, azim dolu yaşam hikayesini 
paylaştı.

 "YAŞAMA UMUDUMU HİÇ 
KAYBETMEDİM"

Tıkız, her sabah sevinçle geldiği 
işini severek yaptığını söyledi. 

Her insan gibi kendisinin de 

hayalleri olduğunu anlatan Tıkız, 
okulunu bitirdiğinde imkan 
verilirse belediyenin daha farklı 
birimlerinde de çalışmak istediği-
ni dile getirdi.

Tıkız, şöyle konuştu:
  "Yaşama umudumu hiç kay-

betmedim. Çevremdeki engel-
lilere her zaman 'Aşılmayacak 
bir şey yoktur' diyorum. Engel 
raporum yüzde 75 ancak bunu 
kendi azmimle azalttığımı düşü-
nüyorum. Anneannem benim 
için çok fedakarlıklar yaptı. Onun 
hakkını ödeyemem. Beni sırtında 
taşıyarak bu günlere getirdi. Allah 
ondan razı olsun." 

Tıkız ile ilgilenen anneanne 
Ummahan Avcı da torununu 
çok zor şartlarda zaman zaman 
sırtında taşıyarak doktora götür-
düğünü, maddi anlamda yetersiz 
kalınca vakıf yetkililerinin kendile-
rine destek olduğunu söyledi.

Okula gittiğinde torununun 
hep başında beklediğini vurgula-
yan Avcı, "Tarkan bir gün de olsa 
askerlik yaptı. Bizi hiç dışlamadı-
lar, hep sahip çıktılar." dedi. 

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Akkaya ise Tıkız'ı bebekliğinden 
bu yana tanıdığını, onunla gurur 
duyduğunu belirtti.

MANİSA'NIN Soma ilçesinde 
bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım 

ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında izolasyon kurallarıyla 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

Merkezde, şubat ayı itibarıyla 
"Bocce ile aktif yaşama katıl" sloganı 
ve "Unutulacak Dünler, Yaşanacak 
Günler var" adıyla düzenli olarak 
turnuvalar düzenlenmeye başlandı. 

Soma Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü 
Mustafa Öztürk, merkezde kalan 
yaşlı ve engellilerin zinde kalma-
ları, sosyalleşebilmelerinin yanı 
sıra eğlenerek bir arada mutlu 
olabilmeleri de için birçok etkinlik 
düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda kupa, madalya 
ve hediyelerin dağıtıldığı bocce 

turnuvası düzenlediklerini ak-
taran Öztürk, "Yaklaşık bir yıldır 
salgından dolayı izole bir şekilde 
hizmet veriyoruz. Misafirlerimize 

bu dönemde moral vermek ve 
yaşama katılmalarını sağlamak 
amacı sayısız faaliyetler organize 
ettik. Hepsi, hepimiz bir arada bu 

süreci sağlıkla, oyunlar yarışmalar, 
faaliyetler yaparak geçiriyoruz. 
Turnuvalarda kazananlar madalya, 
kupa, hediye alıyorlar. Ayrıca bir 
arada olmanın, birlikte kazanma-
nın mutluluğunu yaşıyorlar." dedi. 

Merkezde beden eğitim öğret-
meni olarak görev yapan Bahadır 
Özgen de yaşlı, engelli ve çalışan-
lardan oluşan üçer kişilik takımlarla 
düzenledikleri bocce turnuvala-
rıyla, huzur evi sakinlerinin beden 
ve zihin sağlığının korunmasının, 
beyin, kas ve eklemlerin bir arada 
çalışarak zinde kalmalarının amaç-
landığını belirtti.

Özgen, farklı spor dalında faa-
liyet yaptıklarını ancak boccenin 
daha az beden yorucu olması ile 
yaşlı ve engellilere daha iyi geldiği-
ni sözlerine ekledi. 

Hep “umut” dolu
>> BODRUMLU ENGELLİ GENCİN DOĞAR DOĞMAZ BAŞLAYAN YAŞAM MÜCADELESİ

Henüz 7 aylıkken 1 kilo 300 gram dünyaya gelen, 8 aylıkken serebral palsi 
teşhisi konulan ve anne ile babası ayrılınca 1 yaşından itibaren anneanne-
sinin yanında kalmaya başlayan Tarkan Tıkız, yaşadığı tüm zorluklara rağ-
men hayata hep gülümseyerek bakıyor.

>> SOMA HUZUREVİ SAKİNLERİ 

“Bocce” turnuvaları ile eğleniyor
Soma Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı ve engelliler, düzenli olarak yapılan 
“bocce” turnuvalarıyla spor yapma imkanı buluyor.

İzmir'de engelli anneleri özel bir defilede mankenlik yaptı
İzmir’in Urla ilçesindeki engelli anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılay tarafından düzenlenen organizasyonda, 
atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defilede yer aldı.

TÜRK Kızılayı Urla Şube-
si'nin bahçesinde düzen-

lenen etkinlikte, gazete, çarşaf, 
plastik tabak gibi atık malze-
melerden tasar-
lanan kıyafet-
lerle podyuma 
çıkan kadınlar, 
izleyenlerden 
büyük alkış aldı.

Urla Kaymaka-
mı ve Belediye 
Başkan Vekili 
Murtaza Dayanç, burada yap-
tığı konuşmada, kadının Türk 
kültüründeki önemine değindi.

Katkılarından dolayı Türk Kı-
zılayına teşekkür eden Dayanç, 

"Urla'da kadınlarımız sosyal ha-
yat, ekonomi ve siyasetin içinde 
aktif olarak yer alıyorlar. Bunu 
görmek beni çok mutlu ediyor. 

İnşallah bu sayı-
lar daha da artar. 
Kadınlar her 
şeyi daha güzel 
yapıyor. Burada 
özel kardeşleri-
miz var, onların 
kişisel gelişimi 
ve hayata bağla-

nabilmeleri adına anneleri çok 
büyük takdire şayan emek sarf 
ediyor. Güzel bir defile de hazır-
lamışlar. Herkese örnek olması-
nı temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Dayanç, daha sonra engelli annele-
rine hediye ve karanfil takdim etti.

MARMARİS 
ilçesinde 

faaliyetlerini sürdüren 
Engelli ve Aileleri 
Birliği Derneği Başkanı 
Tulgay Hasar, ziyarette 
Türkiye’de bir ilk olan 
Engelli Ailelerine 
Kısa Mola, Engelsiz 
Plajlar, Engelsiz İzciler 
ve Engelsiz Nakil 
araçları hizmetleri ile 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin "Yılın 
Engelsiz Şehri" ödülü 
almasının kendilerini 
çok sevindirdiğini 
söyledi.

Hasar, icraatlarıyla 
engelsiz bir şehir 
yaratmak için çalışan 
Gürün'e plaket takdim 
etti.

Türkiye’nin en 
prestijli ödülleri 
arasında yer 
edinen Şehir 
Ödülleri töreninde 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin “Yılın 
Engelsiz Şehri” 
seçilmesinden 
dolayı mutlu ve 
gururlu olduklarını 
söyleyen Gürün, 

herkesin eşit ve adil 
yaşam hakkından 
yararlanması için 
ellerinden gelenin 
fazlasını yapmaya 
çalıştıklarını söyledi.

 Gürün, "Birlikte 
aileyiz, birlikte 
Muğla'yız" 
sloganındaki aile 
kavramının kendileri 
için çok değerli 
olduğunu belirterek, 
"Aile toplumsal yapının 
çekirdeğidir. Her aile 
ferdinin yüzünün 
güldüğü, eşit ve adil 
yaşam hakkından 
yararlandığı, mutlu ve 
umutlu bir şehir için 
çalışıyoruz. Doğuştan 
veya sonradan 
engelli olmuş aile 
fertlerimizin toplumsal 
hayatta daha fazla 
yer alması, normal 
hayatlarına devam 
etmeleri, onların 
fedakar ailelerinin de 
düşünüldüğü bir şehir 
düşledik." dedi.

Gürün, ziyaretleri 
için başkan ve yönetim 
kurulu üyelerine de 
teşekkür etti.

>> ENGELLİ VE AİLELERİ BİRLİĞİ 
DERNEĞİ YÖNETİMİ 

Başkan Gürün’ü 
ziyaret etti
Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Yönetimi 
(ENABİRDER) Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret etti.


