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Bir Gazete Bir Umut

Burada DESTEKLER 
yerini buluyor

>> AYASOFYA’NIN HALI SECCADELERI; 

6 engelliye umut oldu
MANISA Vali Yardımcısı 
Mevlüt Özmen, Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nin 
halılarından artan kumaş 
parçalarından yapılıp, 
kendisine hediye edilen 6 
seccadeyi sosyal medyada 
paylaşarak, satışa çıkardı. 
Türkiye’nin çeşitli illerin-
den satın alınan seccade-
lerden elde edilen gelirle 
Özmen, 6 akülü sandalye 
aldı. Özmen, akülü san-
dalyeleri tek tek engelli 
bireylerin evlerine giderek 
dağıttı. 
SAYFA 2’DE

- Uluoğlu:
 “İnsanlar için kıymet-
siz, değersiz, eğri ve 
çürük olan şeylerin 
de aslında estetik ola-
bileceğini göstermek 
istedim”

KÜÇÜK yaşından itibaren ah-
şap yakma sanatıyla ilgilenen 
ve son 3 yıldır ise oymacılığa 
yönelen Manisalı bedensel 
engelli Erdinç Uluoğlu, eserle-
rinde genellikle atık malzeme 
kullanıyor. 
SAYFA 3’TE

Tek koluyla atık malzemeleri 
sanata dönüştürüyor

>> YENI ENGELSIZ 
MERKEZLERE 

Teknik 
eğitim 
veriliyor
BUCA Belediyesi Engelsiz Ta-
mir İstasyonu, sınırları aşarak 
Türkiye genelinde engelleri 
kaldırmak için yeni merkezle-
rin kurulmasına öncü oldu. 
SAYFA 5’TE

RALLI PILOTLARINDAN ENGELLI ÖĞRENCILERE 

"Trafikte güvenlik" 
eğitimi veriliyor
TÜRKIYE Otomobilciler 
Federasyonu Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Beyza 
Avcıoğlu, "Engellilerin sade-
ce sporcu olarak değil, aynı 
zamanda bu sporun tüm 

branşlarında tüm kademe-
lerinde görev almalarını, 
hep birlikte iş birliği yapa-
rak bu sporda var olmaları-
nı istiyoruz" dedi. 
SAYFA 3’TE

Türkiye'ye örnek olacak
proje için hızlanılıyor
Engelsizmir hedefini “Başka 
Bir Engelli Politikası Müm-
kün” anlayışıyla güçlendiren 
Izmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in vizyo-

nu doğrultusunda Ebeveyn 
Eğitim ve Bilgi Merkezi’nin 
kurulma hazırlıkları hızlan-
dırıldı.  
SAYFA 4’TE

>> ENGELLI GENÇ KIZIN AKÜLÜ 
TEKERLEKLI SANDALYE HAYALINI 

Almanya'da yaşayan 
gurbetçi gerçekleştirdi
Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlü-
ğü, hayırseverin bağışladığı akülü tekerlekli 
sandalyeyi engelli gence evinde teslim etti.
EDIRNE’NIN 
Keşan ilçesinde 
yaşayan engelli 
Aytül Dik’in 
akülü tekerlekli 
sandalye hayali 
gerçek oldu.

Geçirdiği 
trafik kazası 
nedeniyle yürü-
me engeli olan 
gence Alman-
ya’da yaşayan 
hayırsever Gün-
sel Oran destek 
verdi. 
SAYFA 6’DA

Yürüme 
engelli 
avukat 
azmiyle 
örnek 
oluyor
ENGELI nedeniyle yaşama sevincini 
yitirmeden hayallerine kavuşan Avukat 
Volkan Erkan, "Aileleri, engellilerin en 
büyük destekçisi. Kendim tek başıma ba-
şardım diyemem. Tabi ki onların desteği 
ve katkısı çok büyük." dedi. SAYFA 7’DE

>> BAS GAZA

Batuhan 
bas gaza
MALATYA'DA 10 yaşındaki doğuştan 
bedensel engelli oğlunu bir kilometre 
uzaktaki okuluna sırtında götürürken 
yaşadığı zorluklar Anadolu Ajansınca 
haberleştirilen baba Halil Şahin'in mağdu-
riyetinin giderilmesi için yetkililer harekete 
geçti. SAYFA 8’DE

>> ITÜ'DEN YAPAY ZEKAYA SAHIP 

Otonom 
tekerlekli 
sandalye 
DOÇ. Dr. Volkan Sezer ile öğrencilerinin 
geliştirdiği otonom sandalyeye oturan 
kullanıcı gitmek istediği yeri bildirdikten 
sonra yapay zeka çözümleriyle engellere 
çarpmadan hedefe güvenli bir şekilde 
ulaşıyor. SAYFA 8’DE

Engellilerin 
yüzünü 
güldürüyor
ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesinde yaşayan 
emekli mekanik ustası Mahmut Daşdelen, 
kurduğu atölyede atık aküleri yeniden kul-
lanılabilir hale getirerek engelli bireylerin 
tekerlekli sandalyelerinde kullanmalarını 
sağlıyor. SAYFA 6’DA

Gazeteniz Engellim 
Sesi ile ihtiyaç sahibi 
engelliler için çalış-
malarımız sürüyor. 
Gazetemizin geliri ile 
aldığımız engelli san-
dalyelerini bize ulaşan 
ihtiyaç sahiplerine 
ücretsiz olarak yollu-
yoruz.

Bu hizmeti insanlık 
onuru için gerçekleş-
tirdiklerini söyleyen 
Engellim Sesi Gazetesi 
Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Bu kutlu 
yolda, hayır yolunda 
adımlarımızı atmayı 
sürdürüyoruz. Bazen 
bizzat benim de içinde 
olduğum ekibimiz 
bazense kargo yoluyla teslimat-
larımızı yapıyoruz. Inanın gidip 
bu kardeşlerimize dokunmak, 
sohbet etmek bazense çaylarını 
içip dertleriyle dertlenmek bize 

güç katıyor. 
Bu mübarek ayda hassas davra-
narak bu yardımları iletmemiz 
konusunda bizlere destek olan 
hayırsever okurlarımıza teşekkür 
ediyoruz. şeklinde konuştu.

Yaşlılarımız
teşekkür 
ediyor
İhtiyaçları olan en-
gelli sandalyelerine 
kavuşan büyük-
lerimiz soluğu siz 
değerli okurlarımıza 
mesaj atmakta 
aldı. Tüm kalpleriyle 
teşekkür ettiler...
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MANISA Vali Yardımcısı Mevlüt Öz-
men, geçen ay, Demirci ilçesindeki 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi halılarını ya-
pan firmayı ziyaret etti. Firma sahipleri ta-
rafından ziyaret anısına Özmen'e, Ayasof-
ya-i Kebir Cami-i Şerifi halılarından artan 
parçalarla hazırlanan seccadeler hediye 
edildi. Özmen, kendisine hediye edilen 
turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın 
iç mimarı tasarımına uygun desenlerin 
yer aldığı seccadeleri, engelliler yararına 
kullanmaya karar verdi. Özmen, seccade-
leri sosyal medya hesabından paylaşarak 
satışa çıkardı. 'Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi anısına' yazılı seccadeler, kısa sürede 
satılırken, elde edilen gelir ile Mevlüt 
Özmen, her biri 12 bin TL değerinde, tam 
donanımlı 6 akülü sandalye aldı. İhtiyaç 
sahibi engelli bireylerin evlerine tek tek 
giden Özmen, akülü sandalyeleri kendisi 
taşıyıp, teslim etti.

'DAHA ÇOK ENGELLIYE ULAŞMAYI 
HEDEFLIYORUM'

Manisa Vali Yardımcısı Özmen, daha çok 
engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini 
belirtip, "Bütün serüvenimiz Ayasofya-i Ke-
bir Cami-i Şerifi'nin seccadelerini dağıtma 
hevesimizle başladı. Bir gün Demirci'deki 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarını 
yapan halı firmasını ziyaretimizde bize jest 

yaparak, seccade hediye ettiler. Biz de 'eşe 
dosta dağıtalım' diye sayılarını çoğalttık. 
Engelliler ile bir gün toplantı yaptığımız-
da kimisini akülü tekerlekli sandalyesi 
olmadığını kimisininkinin de eskidiğini 
öğrendim. Ardından seccadeleri eşe dosta 
satalım, karşılığında ise ihtiyaç sahibi 
engellilere akülü tekerlekli sandalye alalım 
fikri geldi. Her bir seccadenin parası bir 
akülü araç alındı. Şu an da 6 akülü aracı-
mız oldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 
artan halıların kalan parçalarla yapılan bu 

seccadeler, engelliler için tekerlekli sandal-
ye oldu. Akülü araç sayısını artırarak, daha 
çok engelliye ulaşmayı hedefliyoruz" diye 
konuştu.

Akülü sandalyeye kavuşan bedensel 
engelli Ahmet Koyuncu, Manisa Vali Yar-
dımcısı Mevlüt Özmen başta olmak üzere 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelli Yusuf Atabey de "Çok mutlu 
oldum. Akülü sandalyemle kimsenin 
yardımına ihtiyaç duymadan artık rahatça 
gezebileceğim" diye konuştu.

TÜRK Telekom'dan yapı-
lan açıklamaya göre, Türk 

Telekom’un herkes için erişilebilir 
iletişim anlayışıyla hayata geçirdiği 
Telefon Kütüphanesi uygulaması, 
kitapların görme engellilere ulaşan 
sesi olmaya devam ediyor.

İçeriği her geçen gün zengin-
leştirilen uygulama için bu kez 
Türk Telekom çalışanları seferber 
oldu. Türk Telekom çalışanlarının 
gönüllülük esası ile 5 Aralık Dünya 
Gönüllüler Günü'nde başlattığı 
"Kitaplara Ses Ver" kampanyası 

kapsamında, Kitap Hediye Gü-
nü'nün anlam ve önemine de işa-
ret edilerek yaklaşık 20 bin sayfa 
kitap görme engelli kitapseverler 
için seslendirildi.

Çalışanlar bu anlamlı kampanya 
kapsamında, Türk Telekom'un, Bo-
ğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler 
Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı 
(GETEM) iş birliği ile yürüttüğü 
Telefon Kütüphanesi projesinde 
yer alacak hikaye, roman, tarih, psi-
koloji ve kişisel gelişim türlerinde 
farklı kitaplara ses oldu.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesince "Kültü-
rel Geleceğin Mirası 

Küçük Arkeologlar"projesi kap-
samında 5 engelli çocuk, Datça 
Knidos Ören Yeri'ne getirildi.

Knidos'ta düzenlenen etkin-
likte, otizmli çocuklara kültür 
varlıklarının tanıtılması ve 
farkındalıklarını arttırmalarının 
yanı sıra güzel bir gün geçir-
meleri amaçlandı.

Selçuk Üniversitesi Knidos 
Kazı Başkanlığı yetkilileri eşli-
ğinde ören yerini gezen engelli 
bireyler, oluşturulan yapay 
alanda kazı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
engelli bireyler ve ailelerini 
sosyal yaşamın her alanında 
destekleyerek hayatlarını 
kolaylaştırmaya ve engelliler 
konusunda farkındalık çalışma-
larına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
engelli bireyler ve ailelerini 
sosyal yaşamın her alanında 
destekleyerek hayatlarını 
kolaylaştırmaya ve engelliler 

konusunda farkındalık çalışma-
larına devam ediyor.

Bu kapsamda Dünya Otizm 
Farkındalık Günü nedeniyle 
‘Kültürel Geleceğin Mirası 

Küçük Arkeologlar’ projesi 
kapsamında 5 engelli birey 
ile Datça Knidos Ören yerinde 
kazı çalışması gerçekleştirildi.

Knidos Ören yerinde dü-

zenlenen etkinlikte otizmli 
çocuklara kültür varlıklarının 
tanıtılması ve farkındalıklarını 
arttırmalarının yanı sıra güzel 
bir gün geçirmeleri amaçlandı.

>> DATÇA’DA OTIZMLI ÇOCUKLAR 

Knidos Ören Yeri’nde 
yapay kazı yaptı
Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri’nde, otistik beş çocuk oluşturulan yapay alanda kazı yaptı.

Selçuk Üniversitesi 
Knidos Kazı Başkanlı-
ğı yetkilileri eşliğinde 
ören yerini gezen 
engelli bireyler, oluş-
turulan yapay alanda 
kazı yaptılar.

Ayasofya’nın halı seccadeleri; 
6 engelliye umut oldu
Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin halılarından artan kumaş 
parçalarından yapılıp, kendisine hediye edilen 6 seccadeyi sosyal medyada paylaşarak, satışa çıkardı. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden satın alınan seccadelerden elde edilen gelirle Özmen, 6 akülü sandalye 
aldı. Özmen, akülü sandalyeleri tek tek engelli bireylerin evlerine giderek dağıttı.

ALTI Nokta Körler Derneği 
Aydın Şubesi üyeleri, kişisel 

gelişim kursunda Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Begüm Tosun Akın 
tarafından 
düzenlenen 
kursa katıldı. 
Görme 
engelli kursi-
yerler, gönül 
gözüyle 
dokunarak 
killi çamura 
şekil verip 
heykeller ya-
pıyor. Heykel 
kursunun ya-
nında resim 
ve seramik 
kursu da 
alan gör-
me engelli 
vatandaşlar, sanatın her dalında var 
olduklarını gösteriyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Be-
güm Tosun Akın, "Öğrencilerimizle 
birebir iletişim kuruyoruz. Hepsi 
de çok başarılılar. İlk etapta Aydın 
yöresine ait objelerin heykellerini 
yapıyorlar. Engelliler haftasında bu 
eserleri sergi düzenleyerek beğeni-
ye sunacağız" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın 
Şube Başkanı ve kursiyer Bayram 

Özen, "Bizim asıl amacımız resim ve 
heykel yapabilen, sanatın her da-
lında kendisini gösterebilen görme 
engellilerin sayısını arttırmak. Bu 

kursumuzu 
da sergi ile 
taçlandı-
racağız ve 
yaptığımız 
eserleri ora-
da sergileye-
ceğiz" diye 
konuştu.

Kursiyer 
Emine 
Yılmaz da, 
"Doğuştan 
görme en-
gelliyim. Ay-
dın'da böyle 
bir kursun 
açıldığını 

duyunca çok heyecanlandım. Biz 
görme engelliler olarak maketlere 
dokunarak, onları hissederek bu 
heykelleri yapıyoruz. Aydın yöre-
sindeki tarihi eserlerin heykellerini 
yapıyoruz. Bu bizim için sosyal bir 
aktivite oluyor" dedi.

Kursiyer Eray Yüksel ise, "Ressam-
lar nasıl gördükleri şeyi çiziyorsa, 
biz de elimizde dokunduğumuz, 
hissettiğimiz şeyleri inceleyip hey-
kelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönül gözüyle 
heykel yapıyorlar
Aydın’ın Efeler ilçesinde görme engelli vatandaşlar, 
açılan kursta heykel yapmayı öğreniyor.

TEKERLEKLI Sandalye 
Basketbol Süper Ligi'nde yeni 

sezon yarın başlayacak. Koronavirüs 
pandemisi nedeniyle 4 farklı şehir-
de 3 etap ve Play-Off Grubu olarak 
planlanan sezonun ilk etabı, 8-12 
Nisan tarihleri arasında Yalova’da 
oynanacak. Süper Lig'de tek devreli 
lig usulü ile 15 takım mücadele 
etmeye hazırlanırken, ilk 8 sırada 
yer alacak ekipler, Play-Off serisinde 
kozlarını şampiyonluk için paylaşa-
cak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
ligde yarın İskenderun Engelliler SK, 
9 Nisan’da Yalova Ortapedikler SK, 
10 Nisan’da Bağcılar Belediyesi, 11 
Nisan’da TSK Rehabilitasyon Merke-
zi Engelliler SK, 12 Nisan’da Güçlü 
Eller Engelliler SK ile karşılaşıp ilk 

etap maçlarını tamamlayacak. 
Ligde ikinci etap maçlarının 1-5 

Mayıs’ta Gaziantep’te oynanması 
öngörülürken, üçüncü etap ve Play-
Off programı henüz belirlenmedi. 
İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı Antrenörü Erdinç Kılıç, ligde 
bu sezon ilk hedeflerinin 8 takım 
arasına kalmak olduğunu belirtip, 
"Koronavirüs pandemisi süreci 
nedeniyle deplasmanlı fikstür 
uygulanmayacak. Play-Off’ları da 
sayarsak maçlar dört ayrı kentte 
oynanacak. İlk hedefimiz; ilk sekiz 
içinde yer bulmak, sonra da şampi-
yon olmak. Her takım ciddi takvi-
yeler yaptı. Zorlu ve keyifli maçlar 
oynanacak" yorumunu yaptı.

İzmir BŞB ilk etaba çıkıyor

Türk Telekom çalışanları 
kitaplara ses oldu
Türk Telekom çalışanları, "Kitaplara Ses Ver" kam-
panyası kapsamında yaklaşık 20 bin sayfa kitabı 
görme engelli kitapseverler için seslendirdi.
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LOKMAN Hekim Üniver-
sitesi KBB Kliniği Ana Bilim 

Dalı Başkanı Prof. Dr. Celil Gö-
çer, işitme kaybı olan kişilerin 
tedavisi için geliştirilen imp-
lantların, bütün tıp uygulama-
ları içinde en iyi sonucu veren 
cihazlar olduğunu belirterek, 
"Çünkü fonksiyonu olmayan bir 
organın yerini alan bu cihazlar, 
engelli sınıfında yer alacak bir 
bireyi bu sınıftan çıkartıyor." 
ifadesini kullandı.

Cochlear açıklamasında 
görüşlerine yer verilen Prof. 
Dr. Celil Göçer, yeni doğan her 
1.000 çocuktan 2'si veya 3'ünün 
bir veya 2 kulakta işitme kaybı 
ile doğduğunu, bu bebeklerin 
yüzde 90'ının ailelerinde işitme 
kaybı bulunmadığını kaydetti.

Doğuştan işitme kaybı 
olmayan bebeklerde büyüme 
sürecinde bakteriyel veya viral 

enfeksiyonlara ya da kulakta 
sıvı birikmesine bağlı olarak işit-
me kayıpları oluşabildiğini akta-
ran Göçer, 18 yaşın üzerindeki 
toplam nüfusun yaklaşık yüzde 
15'inde çeşitli derecelerde 
işitme kayıpları bulunduğunu 
bildirdi.

Göçer, işitme engelliliğin 
yeni implant teknolojileri ile 
ortadan kaldırılabildiğini, erken 
müdahale ile başarılı sonuçlar 
alındığını kaydetti.

 "İŞİTME KAYBI ERKEKLERDE 
KADINLARA GÖRE 2 KAT 
DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Prof. Dr. Göçer, kronolojik ve 
fizyolojik yaşlanmayla birlikte 
işitme kaybı oranlarının 60 
yaşından sonra artış gösterdiği-
ni, 70 yaşından sonra nüfusun 
yaklaşık yarısının değişen dere-
celerde işitme kaybı yaşadığını, 

istatiksel olarak erkeklerde 
kadınlara oranla yaklaşık 2 kat 
daha sık işitme kaybı görüldü-
ğünü bildirdi.

İşitme kaybı ta-
nısı konulduktan 
sonra hastanın 
durumuna göre 
yaklaşım geliştir-
mek gerektiğini 
belirten Göçer, 
nanoteknoloji ve 
yazılım teknolo-
jisindeki geliş-
melerle birlikte 
işitme kaybı için 
kullanılan cihaz-
lar ve implant-
ların da sürekli 
gelişme kaydettiğini aktardı.

Göçer, "Cihaz boyutları 
giderek küçülürken, sağladıkları 
ses kalitesi arttı. Klasik işitme 
cihazları, sesi alıp amfi etkisi ile 

ses seviyesini artırarak dış kulak 
yoluna aktarırken, kemiğe imp-
lante edilen işitme cihazlarının, 

kafatasında 
oluşturdukları 
titreşimle kok-
leayı direkt 
uyarmasıyla 
daha net ve 
yüksek bir 
işitme sağla-
nıyor. Cihaz 
ve implant 
çözümleri, 
sahip oldukla-
rı yazılımlarla 
hastanın işit-
me kaybının 
tipine göre 

ayarlanabiliyor. İleri derecede 
işitme kayıplarında kemiğe 
implante edilen cihazlar tam 
başarı sağlıyor." ifadelerini 
kullandı.

BELEDİYE Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı 
açıklamada, Hüdai Kaplıcalarında sağ-

lıklı ortamlarda titizlikle hazırlanan yemek-
lerin, sefertaslarıyla vatandaşların kapısına 
kadar bırakıldığını belirtti.
Günde yaklaşık 400 aileye 3 çeşit sıcak yeme-
ği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını aktaran Çöl, "Biz vatandaş-
larımıza günlük sıcak yemeğini, Allah rızası 

için sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde 
yorulmadan, bıkmadan, usanmadan yaparak 
hemşerilerimizin hayır duasını almak için 
büyük bir zevkle uğraş veriyoruz. Vatandaşla-
rımızın her gün kapısını çalıyor, yemeklerini 
bırakıyor ve ihtiyaçlarını soruyoruz. İmkanla-
rımız doğrultusunda da kendilerine destek 
olmak için çalışmaya devam ediyoruz."ifade-
sini kullandı.

MUĞLA'NIN Bodrum 
ilçesinde ralli pilotları engelli 

öğrencilere "trafikte güvenlik" 
eğitimi verdi.

Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonunca (TOSFED), Karya 
Otomobil Spor Kulübü, Bodrum 
Tanıtım 
Vakfı 
(BOTAV) ve 
Bodrum 
Belediyesi 
iş birli-
ğiyle bu 
hafta sonu 
Bodrum 
ilçesinde 
düzen-
lenecek 
"Rally 
Bodrum" 
turnuvası öncesinde bazı pilotlar, 
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı 
öğrencileriyle bir araya geldi.

Ralli pilotları Buğra Can Kılıç 
ve Sevi Akal, etkinlikte engelli-
leri trafikte güvenlik konusunda 
hazırlanan video klipler eşliğinde 
bilgilendirdi.

Türkiye Otomobilciler Fede-
rasyonu Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Beyza Avcıoğlu, etkinlikte 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
sporda, trafikte ve hayatta gü-
venlik sloganıyla yola çıktıklarını 
söyledi.

Engelli veya engelsiz herkese 
trafikte güvenliği öğretmeye 
çalıştıklarını anlatan Avcıoğlu, 
tehlikeli olarak adlandırılan sporu, 
alınan tedbirlerle ne kadar güven-

li olduğunu çocuklara da anlattık-
larını ifade etti.

Avcıoğlu, engellilere yönelik 
pilot ve kopilot eğitimleri ver-
diklerini belirterek, "Engellilerin 
sadece sporcu olarak değil, aynı 
zamanda bu sporun tüm branşla-

rında tüm 
kademe-
lerinde 
görev 
almalarını, 
hep birlik-
te iş birliği 
yaparak bu 
sporda var 
olmalarını 
istiyoruz. 
Bu spora 
gönül 
veren en-

gelli bireylerimiz de var. Onların 
eğitimleri ve görev dağılımları 
yapılıyor." diye konuştu.

Engelli öğrenciler ve aileleri 
daha sonra pilotlarla yarış aracını 
yakından inceledi.

Türkiye Otomobil Sporları Fe-
derasyonu (TOSFED) 2021 Demir 
Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gö-
kerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı 
olan "Rally Bodrum" turnuvasına 
84 otomobil ve 168 sporcu müca-
dele edecek.

18.30'da Mindos Kapısı'ndaki 
seremoni ile başlayacak organizas-
yon, pazar günü Yalıçiftlik-Kızıla-
ğaç bölgesindeki 6 özel etabın ge-
çilmesinin ardından saat 17.30'da 
finiş podyumunda düzenlenecek 
ödül töreniyle sona erecek.

AYDIN'IN Germencik ilçe-
sinde engelliler ve eski hü-
kümlüler için sürü yönetimi 
ve arıcılık kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ve İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü iş 
birliğiyle gerçekleştirilen 
kursa katılan 31 katılımcı, 
72 saatlik eğitimin ardından 

sürü yönetimi ve arıcılık 
kursu belgesi alacak.

Germencik Kaymakamı 
Ayhan Işık da kursiyerleri 
ziyaret ederek başarı diledi.

Kurs sonunda belgelerini 
alan eski hükümlü ve engel-
lilerin, İŞKUR aracılığıyla ala-
cakları hibeyle kendi işlerini 
kurmaları hedefleniyor.

Sandıklı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 
7 yıldır sıcak yemek yardımında bulunuyor
7 yıldır her gün ihtiyaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları sıcak yemek yardımını sürdürülüyor.

Manisa'nın Turgutlu 
ilçesinde, bebekken 
geçirdiği felç sonucu 

sağ kolunu kullanamayan 46 
yaşındaki Erdinç Uluoğlu, atık 
ahşap malzemelerden yaptığı 
eserlerle dikkati çekiyor.

İlçede memur olarak çalışan, 
evli ve 2 çocuk babası Uluoğlu, 
çocukken geçirdiği felcin ar-
dından kullanamadığı kolunun 
kendisine yaşattığı zorluğu, 
öğretmeni ve ailesinin deste-
ğiyle atlattı.

Engelinin üzerinde 
oluşturduğu olum-
suz psikolojiden 
sanata yönele-
rek kurtulan 
Uluoğlu, bu 
dönemde 
hat ve ahşap 
yakma sa-
natlarına ilgi 
gösterdi. Son 
3 yıldır da 
ağaç oyma-
cılıkla uğraşan 
Uluoğlu, eserle-
rinde genellikle atık 
malzemeleri kullanı-
yor.

Tek kolunu kullanmasına 
rağmen sanatını ilerleten Ulu-
oğlu'nun eserleri, görenlerde 
hayranlık uyandırıyor.

Erdinç Uluoğlu, her ağacın 
özünde, tıpkı kainatta var olan 
tüm varlıklar gibi yaşanmışlıklar 
olduğunu, bu yüzden çalış-
malarında ağacın dokusunu 
bozmamaya özen gösterdiğini 

belirtti.
Başka-

larının sobaya 
atacağı ya da zayi edeceğini 
düşündüğü ağaçların varlık-
larını sürdürmesine katkıda 
bulunduğunu dile getiren 
Uluoğlu, ağaca ve ahşaba me-
rakının eğitim yıllarında resim 
çizmesiyle başladığını, herhan-
gi bir kursa gitmeden eğitim 
almadan, videolar izleyerek 

küçük küçük yakma çalışmaları 
yaptığını söyledi.

Uluoğlu, sanatını her geçen 
gün geliştirdiğini dile getirerek, 
"Resim çizimlerimi, yakma çalış-
malarıma aktarmaya başladım. 
İlerleyen dönemlerde arkadaş-
larıma evimin atölyesinde kü-
çük küçük hediyeler yapmaya 
başladım. Daha sonra torna ve 
ağaçla tanıştım ve benim içim 
asıl başlangıç bu oldu." dedi.

"ATIK MALZEMEDEN ESTETİK 
OLABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK 

İSTEDİM"

Yakın çevresinin desteğiyle 

artık daha profesyonel işler 
yapmaya başladığını aktaran 
Uluoğlu, "İnsanlar için kıymet-
siz, değersiz, eğri ve çürük olan 
şeylerin de aslında estetik ola-
bileceğini göstermek istedim. 
Ağaç bağlamada, tornaya ağa-
cın sabitlenmesinde dostlarım 
yardımcı oluyorlar. Bu yaptığım 
şeylerin aslında umutla, özgü-
venle, gayretle alakalı olduğu-
nu göstermek niyetindeydim. 
Aldığım geri dönüşlerde, 
kısmen de olsa başarılı olduğu-
mu fark ediyorum. Eserlerimin 
beğenilmesi bana ayrıca gurur 
kaynağı oluyor." diye konuştu.

Tek koluyla atık malzemeleri 
sanata dönüştürüyor
Küçük yaşından itibaren ahşap yakma sanatıyla ilgilenen ve son 3 yıldır ise oymacılığa yönelen 
Manisalı bedensel engelli Erdinç Uluoğlu, eserlerinde genellikle atık malzeme kullanıyor

- Uluoğlu:
 “İnsanlar için kıymet-
siz, değersiz, eğri ve 
çürük olan şeylerin 
de aslında estetik ola-
bileceğini göstermek 
istedim”

MUĞLA'NIN Marmaris 
ilçesinde engelli araçları 

için ayrılan alana park eden 14 
sürücüye 4 bin 32 lira para cezası 
kesildi.

Marmaris Kaymakamlığının ko-
ordinesinde, engellilere tahsis edi-
len alanlara araçlarını park eden 
sürücülere yönelik ilçe genelinde 
denetim gerçekleştirildi.

Trafik Tescil Şube Amirliğine 
bağlı trafik polisleri, kural ihlali 
yapan araçları tespit ederek, tek 
tek işlem yaptı. Plaka sorgulama-

sında engellilere ait alanlara park 
etme hakkı olmadığı belirlenen 
araçların sürücülerine 288'er lira 
ceza kesildi.

Ekiplerin telefonla ulaştığı 
sürücülerden araçlarını bulunduk-
ları yerden kaldırmaları istendi. 
Sahibine ulaşılamayan araçlar 
ise çekici yardımıyla otoparka 
götürüldü. Denetimlerde 14 ara-
cın sürücüsüne 4 bin 32 lira para 
cezası uygulandı.

Ayrıca araç sahipleri kurala aykı-
rılıktan 10'ar ceza puanı aldı.

Muğla’da engelliler için ayrılan alana araç park edenlere 

Para cezası verildi

BODRUM'DA RALLİ PİLOTLARINDAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 

"Trafikte güvenlik" 
eğitimi veriliyor
Türkiye Otomobilciler Federasyonu Kadınlar Komisyo-
nu Başkanı Beyza Avcıoğlu, "Engellilerin sadece sporcu 
olarak değil, aynı zamanda bu sporun tüm branşlarında 
tüm kademelerinde görev almalarını, hep birlikte iş bir-
liği yaparak bu sporda var olmalarını istiyoruz" dedi.

Germencik’te engelliler ve eski hükümlüler 
için sürü yönetimi ve arıcılık kursu başlatıldı

İşitme implantları engelliliği ortadan kaldırıyor
Lokman Hekim Üniversitesi KBB Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celil Göçer,  “İşitme kaybı 
olan kişilerin tedavisi için geliştirilen implantlar, bütün tıp uygulamaları içinde en iyi sonucu ve-
ren cihazlardır. Çünkü fonksiyonu olmayan bir organın yerini alan bu cihazlar, engelli sınıfında 
yer alacak bir bireyi bu sınıftan çıkartıyor” dedi.
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>> ENGELLI AILELERI IÇIN KURULACAK EBEVEYN MERKEZI

Türkiye'ye örnek olacak
Engelsizmir 
hedefini “Başka 
Bir Engelli 
Politikası 
Mümkün” 
anlayışıyla 
güçlendiren 
İzmir Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı Tunç 
Soyer’in vizyonu 
doğrultusunda 
Ebeveyn 
Eğitim ve Bilgi 
Merkezi’nin 
kurulma 
hazırlıkları 
hızlandırıldı.

i zmir Büyükşehir Belediyesi 
engelli ebeveynlerinin eği-
tim ihtiyaçlarını karşılamak 

için Limontepe’teki Farkındalık 
Merkezi’nin içinde Ebeveyn Eğitim 
ve Bilgi Merkezi’ni kurma hazır-
lıklarını sürdürüyor. Engelsizmir 
hedefini “Başka Bir Engelli Politikası 
Mümkün” anlayışıyla güçlendiren 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in vizyonu doğrultu-
sunda kurulacak merkez, gelişmiş 
ülkelerde pek çok ideal örneği 
bulunan uzmanlaşmış ebeveyn 
merkezlerinin ülkemizdeki ailelerin 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ilk 
örneğini oluşturacak. Merkezin, 
ebeveynlerin engelli olan çocukları 
için uygun eğitim ve hizmetleri 
almasına yardımcı olmak, çocukla-
rın eğitim sonuçlarını iyileştirmek, 
ebeveynleri ve profesyonelleri 
bilgilendirmek ve engelli çocuklar-
la ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklar 
arasında bağ oluşturması hedefle-
niyor.

TÜRKIYE’DE ÖRNEĞI OLMAYAN 
BIR ENGELLI POLITIKASI VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tunç Soyer, Engelsizmir vizyonu 
ve “Başka Bir Engelli Politikası 
Mümkün” anlayışının çok kapsamlı 
bir çalışma alanı ortaya çıkardığını 
söyleyerek “Zihinsel engelli birey-
lerin mesleki eğitim ve istihdam 
modelinin geliştirilmesi, Ebeveyn 
Eğitim ve Bilgi Merkezi ile engelli 
bireylerin ailelerinin çocukları için 
karar verici olmalarını sağlayacak 
şekilde güçlendirilmesi, engellilerin 

yarışmaksızın sanatsal etkinlikle-
re katılmasının sağlanması, kent 
içinde kurulması planlanan Duyu 
Parkları’nın ilk örneklerinin ortaya 
konulması, farkındalık merkezleri-
mizin çok daha örgütlü çalışması, 
Örnekköy’de kurulan yeni farkında-
lık merkezi içinde bulunan ve dün-
yada ilkler arasına girecek Görme 
Engelliler Farkındalık Müzesi’nin 
tamamlanması, Mobil Farkındalık 
Merkezi kurulması, Farkındalık 
Merkezi Bilim Kurulu’nun hem 
Büyükşehir hem de kentin diğer 
belediyelerine proje desteğinin 
sağlanması gibi pek çok hedef 
doğrultusunda çalışıyoruz. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin engelli 
bireylerin erişimine uygun hale 
getirilen özel veya kamu kurumla-
rına ait açık ve kapalı mekânlar ile 
ulaşım araçlarına verdiği 'Kırmızı 

Bayrak' uygulamasının geliştirilme-
si de bu kapsamdaki çalışmalarımız 
arasında” dedi.

 “ILK AKLA GELEN YER OLACAK”

Engelsizmir Yürütme Kurulu Baş-
kanı Dr. Levent Köstem ise Ebeveyn 
Eğitim ve Bilgi Merkezi’nin İzmir’de 
engellilikle tanışan her bir yurttaşın 
aklına ilk gelecek ve güven içinde 
hissetmesini sağlayacak bir yapıda 
kurgulanacağını söyledi. Levent 
Köstem, “Amaçlanan, engellilerin ve 
ailelerinin yalnızlıklarının ve yaşa-
dığı zorlukların azaltılması. Çünkü 
çocukları için karar almak zorunda 
kalan, çoğu kez de alınan kararlar-
da söz sahibi olamayan ebeveynler 
ne yazık ki engellilikle tanıştıkları 
anlardan itibaren yalnızdırlar. En-
gellilikle tanışan bir ailenin zaman, 
enerji ve mali kaynakları tüken-

meye başlamıştır ve bir süre sonra 
ailenin diğer üyelerinin ihtiyaçları 
karşılanamaz hale gelebilir. Yaşam 
tarzları kökten değişir, gelecek 
için hayallerinden ve planlarından 
vazgeçerler. Sosyal hayat bozulur 
çünkü onlara ayıracak zaman, para 
ve enerji azalmıştır. Engelli çocukla-
rın ebeveynleri çocuklarının eğitim 
haklarını güvence altına almak için 
bir dizi ek zorlukla başa çıkmak 
durumundadırlar. Bazı durumlarda 
okullarla ve diğer hizmet verenlerle 
çatışma onlar için büyük bir zor-
lanma kaynağı haline gelir. Bütün 
bu karmaşanın içinde aileler için 
tasarlanmış destek sistemlerinin 
yetersizliğini ve iyi çalıştırılmadığını 
gözlemliyoruz. Maalesef aileler 
onlara sunulan hizmetlerin ve 
uygulamaların hiçbir yerinde söz 
sahibi değiller” dedi.

Merkezde neler yapılacak?
Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi’nde aileye özel 
tasarlanmış eğitim programları ve atölyelerin 
düzenlenmesi, engelli çocuklara ve gençlere iş 
koçluğu ile mesleki eğitim ve istihdam çalışmala-
rı yapılması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 
(BEP) toplantıları yapılması, çevrim içi öğrenme 
etkinlikleri ve programları, video modülleri, web 
seminerleri hazırlanması, kaynaklara ulaşımda 
yardımcı olunması ve basılı yayınlar, elektronik 
bültenler hazırlanması, çeşitli proje ve faaliyetler-
le toplum içinde değişimin teşvik edilmesi, evde 
aile üyelerine ve okullarda sınıf öğretmenlerine 
danışmanlık yapılması, öğrencinin başarısını 
arttırmaya yönelik uyum çalışmalarını takip etmek 
gibi faaliyetleri içeren mobil hizmet faaliyetlerinin 
yürütülmesi planlanıyor.

Gıda sektöründe bir ilk

TÜRKIYE’DE ilklerin öncüsü 
olan Pınar, geçtiğimiz yıl 

hayata geçirdiği “Engelsiz Iletişim 
Hattı” hizmeti ile kendi bünyesin-
de yer alan Pınar Iletişim Merkezi 
üzerinden görme engelli bireylere 
sunulan hizmet sonrası şimdi de 
işitme engelli bireylere özel çağrı 
merkezi hizmeti ile sektöründe bir 
ilke daha imza attı.

1973 yılından bu yana Türki-
ye’de sağlıklı nesillerin yetişme-
sine öncülük eden Pınar, tüke-
ticilerinin görüş ve taleplerini 
dinlemek için kurduğu Pınar Ileti-
şim Merkezi’nde yeni bir döneme 
imza attı. “Engelsiz Iletişim Hattı” 
hedefiyle yola çıkan Pınar, Pınar 
Iletişim Merkezi üzerinden görme 
engelli bireylere sağlanan hizmet 
sonrası yine bir ilke imza atarak 
işitme engelli bireylere özel çağrı 
hizmetine başlıyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 89 oranın-
da müşteri memnuniyetine ulaşan 
Pınar Iletişim Merkezi, altyapısına 
yatırım yaparak 2020 yılından 
itibaren görme engelli vatandaş-
lara hizmet sunmaya başlamıştı. 
Görme engelli bireylerin satış 
ve sonrasında akıllarına takılan 
soruları sorabilecekleri, ürünler 
hakkında bilgi ve destek alabile-
cekleri çağrı hizmetini hayata ge-

çiren Türkiye’deki ilk gıda markası 
olan Pınar, şimdi de işitme engelli 
bireylere özel çağrı hizmeti için 
çalışmalarını tamamladı. Işitme 
engelli vatandaşların destek 
almalarını sağlayacak altyapı ça-
lışmalarının yanı sıra Pınar Iletişim 
Merkezi operatörleri de işaret dili 
eğitimleri ile sürece hazırlandı. 
Tüketiciler, Pınar Iletişim Merke-
zi’nin  444 76 27 telefonunu araya-
rak veya Türkiye’deki tüm Işitme 
Engelliler Dernekleri’ne bildirilen 
çağrı hizmeti numarasıyla bağla-
nıp destek alabilecekler. 

GÖRÜNTÜLÜ DESTEK ILE 
“ENGELSIZ ILETIŞIM HATTI”

Tüm tüketicilerden gelen ge-
ribildirimlere önem veren Pınar 
Iletişim Merkezi, işitme engelli 
bireylere sağlanacak görüntülü 
çağrı hizmeti üzerinden öneri, 
talep ve şikayetler için görüşme 
sağlayacak.  Tüketici, Pınar ileti-
şim Merkezi operatörüne ürünleri 
göstererek görüntülü bir şekilde 
destek alabilecek, ürün içeriği ile 
ilgili detaylar ve ürünler hakkında 
bilgi sahibi olabilecek, son tüke-
tim tarihi gibi akıllara takılabile-
cek sorularına anlık olarak yanıt 
bulabilecek.

Engelsizmir Ulusal 
Karikatür Yarışması 
sonuçlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzen-
lediği “önyargı ve empati” konulu 4. En-
gelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması’nda 
dereceye girenler belli oldu.

BIRINCILIK ödülü-
nü Ahmet Aykanat 

kazanırken Başkan Soyer, 
“Engelsizmir yolculuğu-
muzu 'Başka Bir Engelli Po-
litikası Mümkün' vizyonu 
ile güçlendirerek sürdürü-
yoruz. Yarışmaya katılan 
her arkadaşımı gönülden 
kutluyorum" dedi.

Engellilerin sorunlarına 
çözüm üretmek amacıyla 
bir dizi çalışma yürüten 
İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin düzenlediği "4. 
Uluslararası Engelsizmir 
Kongresi" kapsamındaki 
“4. Engelsizmir Ulusal 
Karikatür Yarışması” sonuç-
landı. “Yetişkinler” katego-
risinde birinciliği Ahmet 
Aykanat, “Gençler” katego-
risinde ise Efe Şahlanan ve 
H. İbrahim Satır aldı.

İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer, 
engelsiz bir yaşamın 
öncüsü olmak istediklerini 
dile getirerek, “Engelsizmir 
yolculuğumuzu 'Başka Bir 
Engelli Politikası Mümkün' 
vizyonu ile güçlendirerek 
sürdürüyoruz. Engelsizmir 
Ulusal Karikatür Yarışması 
da engelsiz bir kent ya-
ratma hedefimizi güçlen-

diren, bu alanda sadece 
İzmir’deki farkındalığı 
değil Türkiye genelindeki 
farkındalığı da arttırmaya 
hizmet eden bir etkinlik. 
Bu yüzden ben yarışmaya 
katılan her arkadaşımı gö-
nülden kutluyorum" dedi.

IKINCILIK IŞIN’A, 

“Önyargı ve empati” 
konulu yarışmada 147 
katılımcının 340 karikatü-
rünü değerlendiren jüri, 
“Yetişkinler” kategorisin-
de Nuhsal Işın’ın eserini 
ikinciliğe, Sait Munzur’un 
eserini ise üçüncülüğe 
değer gördü. Mansiyon 
ödüllerini Aşkın Ayran-
cıoğlu, Cem Güzeloğlu ve 
Alper Bulut aldı. Karikatü-
rist Eray Özbek’in başkan-
lık görevini üstlendiği, 
karikatüristler Mustafa 
Yıldız, Sadık Pala, Ahmet 
Önel ve gazeteci Lütfü 
Dağtaş’tan oluşan jüri 
“Gençler” kategorisinde iki 
esere ödül verdi. Pandemi 
nedeniyle değerlendirme-
ler çevrimiçi ortamda ve 
mail aracılığıyla yapıldı.

Yarışmada dereceye 
giren eserler çeşitli etkin-
liklerde sergilenecek.

AYVALIK Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, 

görme engelli vatandaşla-
rın, kültürel anlamda geliş-
mesine destek vermenin 
öncelikli görevleri arasında 
yer aldığını söyledi. Başkan 
Ergin, sesli kütüphane sa-
yesinde, engelli öğrencile-
rin ders kitaplarını, yetişkin 
bireylerin de arzu ettikleri 
hikaye ve romanları dinle-
yebileceğini belirtti.

Özellikle görme engelli 
öğrencilerin akademik 
hayatlarını desteklemek 
amacıyla oluşturulan sesli 
kütüphaneden Ayvalık’ta 
yaşayan görme engelli va-
tandaşlar yararlanabilecek. 
İzmir Atatürk İl Halk Kütüp-
hanesi’nin bağışlarıyla 
kurulan sesli kütüphanede 
Türk ve Dünya Edebiyatı 
başta olmak üzere çeşitli 

konularda sesli kitaplar yer 
alıyor. 

Ayrıca görme engelli 
öğrenciler; Ekpss, liseye 
hazırlık, üniversite açık 
öğretim derslerinin sesli 
kitapları ve “Milli Eğitim 
Görevde Yükselme” kitap-
larından da yararlanabile-
cekler. Kütüphaneden açık 
öğrenim adalet, edebiyat, 
sosyal hizmetler ve sosyo-
loji bölümlerinde öğre-
nim gören öğrenciler de 
faydalanacak. Sesli kitaplar 
sadece engelli raporlarını 
getiren bireylere verilecek. 
Sesli kitap, kullanıcılarının 
getirdikleri usb belleklere 
aktarılacak. Kütüphaneye 
gelme imkanları bulunma-
yan vatandaşların elektro-
nik posta adreslerine We 
Transfer yoluyla diledikleri 
sesli kitaplar iletilecek.

Sesli kütüphane 
kuruldu
Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şiş-
man Gençlik Merkezi içerisinde yer alan 
Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik 
ve Çocuk Kütüphanesi’nde görme en-
gelliler için sesli kütüphane kuruldu. 

Otizme sporla 
dikkat çekildi
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 2 Nisan Dünya 
Otizm Farkındalık Günü kapsamında Buca’nın özel 
çocuklarıyla Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri’n-
de bir ayara geldi. Çocuklarla sohbet edip top oyna-
yan Başkan Kılıç, otizme sporla dikkat çekti.

ENGELSIZ bir kent 
hedefiyle tüm engelli-

lerin hayatını kolaylaştırmak 
için projelerini hayata geçiren 
Buca Belediyesi, 2 Nisan Dünya 
Otizm Farkındalık Günü’nde 
otizme sporla farkındalık 
yarattı.

Buca Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan gerçekleştirilen 2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık Günü 
etkinliği kapsamında, otizmli 
çocuklar ve bireyler ile Yenigün 
Spor Tesisleri’nde bir araya ge-
len Buca Belediye Başkanı Av. 
Erhan Kılıç, çocuklarla sohbet 

etti, içerisinde spor kıyafetle-
rinin yer aldığı spor çantaları 
hediye etti. 

BAŞKAN KILIÇ ÖZEL ÇO-
CUKLARLA KEYIFLI VAKIT 

GEÇIRDI

Koronavirüs (Covid-19) ted-
birleri kapsamında sınırlı sayıda 
katılımın olduğu etkinlikte, özel 
çocukların ve bireylerin yoğun 
ilgisiyle karşılaşan Başkan 
Erhan Kılıç, futbol sahasında 
çocuklarla keyifli zaman geçir-
di.  Karşılıklı sohbet edip top 
oynayan Başkan Kılıç, kaleye 
geçerek penaltı çekişti.
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Karabağlar Belediyesi Barış Semt Mer-
kezi’nde gerçekleşen çalışmalara İzmir 
Engelsiz Sanat Derneği, Karabağlar 

Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileriyle 
çocuklar katıldı. Pandemi kurallarına uyula-
rak gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar, 
düşüncelerini, hayallerini kağıda döktüler. 

Çalışma öncesinde çocuklara, projenin içe-
riği, engellilik, sağlık, dezavantaj, kriz, çocuk 
hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ve 
doğa, şehir bilinci gibi konularda yetkililer 
tarafından bilgiler verildi.

BARIŞ PARKI’NDA UYGULANACAK

Çocukların ortaya koyduğu düşünceler, 

Karabağlar Kazım Karabekir Mahallesi'nde 
bulunan Barış Parkı’nın düzenlenmesinde 
dikkate alınacak.

Çalışmaların sonunda çocuklara teşekkür 
sertifikaları Karabağlar Belediyesi ve Elim 
Sende Derneği yetkilileri tarafından verildi. 
Ayrıca bu tasarımlar Uluslararası Engelsiz İzmir 
Kongresi kapsamında da yer alacak.

Çocuklar tasarladı 
“ENGELSIZ PARK”
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Engelsiz Sanat Derneği ve Karabağlar Belediyesi işbirliğiyle Kara-
bağlar’da, “Elim Sende” projesi gerçekleştirildi. Karabağlar’da ikamet eden ve yaşları 7 ile 14 arasında 
değişen çocuklar, hayallerindeki engelsiz parkı tasarlayarak proje haline getirdiler.

Iletişim engelini kaldıran kurs
Kentteki engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşama katılmalarına des-
tek olmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, kesintisiz iletişim hedefiyle açtığı işaret 
dili kursu, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Evka – 1 Semt Evi’nde yeniden kapılarını açacak.

BUCA Belediyesi, kent 
genelinde engellerin 

kaldırılması için her alanda 
proje geliştirmeye devam ediyor. 
Engelsiz iletişim için açtığı işaret 
dili kursuna gösterilen yoğun ilgi 

üzerine Evka – 1 Semt Evi’nde 
yeniden kursiyerlerle buluşacak.

Buca Belediyesi’nin Buca Halk 
Eğitim Merkezi iş birliğiyle dü-
zenlediği kişisel gelişim, sanat ve 
spor kursları hızla yeni kursiyerle-

rini yetiştirmeye devam ederken 
Evka-1 Semt Evi’nde faaliyet 
gösteren işaret dili kursu, 2021 ilk 
mezunlarını verdikten sonra va-
tandaşlardan gelen yoğun talep 
üzerine tekrar açılacak.

Koronavirüs (Covid-19) tedbir-
leri kapsamında gerçekleşecek iki 
buçuk aylık kurs süreci sonunda, 
kursiyerler temel işaret dili eğitim-
lerini alarak, işitme engellilerle 
iletişimin ilk adımını atacak.

>> KONAK OTIZM FESTIVALI 

Farkındalık 
yarattı
Konak Belediyesi Engelsiz 
Yaşam Köyü’nde düzenle-
nen Otizm Festivali ile Dün-
ya Otizm Farkındalık Gü-

nü’nde otizme dikkat 
çekildi. Engelsiz Yaşam 
Köyü’nü “En mutlu 
olduğum hizmetimiz” 
sözleriyle anlatan Baş-
kan Batur, “İki senede 
dünya kadar iş yaptık. 
Ama bana en mem-
nun olduğun iş nedir,  
diye sorarsanız; işte 
burada, çocuklarımıza 
hizmet getirebilmek, 
onlara pozitif ayrımcı-
lık yapabilmek, eği-
timlerine, hayatlarına 
katkı sunabilmektir” 
diye konuştu. 

KONAK Belediyesi, 2 Nisan 
Dünya Otizm Farkında-

lık Günü’nde otizme dikkat 
çekmek adına, belediyenin 
Yenişehir’de kurduğu Engelsiz 
Yaşam Köyü’nde Otizm Festivali 
düzenledi. Engelli Bireyleri Koru-
ma ve Eğitim Vakfı’yla (EBKOV) 
birlikte gerçekleştirilen etkinliğe 
Engelsiz Yaşam Köyü’nde eğiti-
me başlayan çocuklar ve aileleri 
katıldı. Otizimli çocuklara mutlu 
bir gün yaşatan festivalde, 
Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, Hürriyet Gazetesi Ege 
Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, 
CHP İzmir İl yöneticileri, Konak 
Belediyesi Meclis Üyeleri ve 
EBKOV yöneticileri de çocukları 
yalnız bırakmadı. Festivalin açış 
konuşmasını yapan Başkan 
Batur, otizmin farkında olmanın, 
otizmli bireylerin ihtiyaçlarının 
farkında olup onlar için samimi-
yetle çalışmak olduğuna dikkat 
çekti. Konak Belediye Başkanı 
olarak geride bıraktığı iki yılda 
kendisini en çok mutlu eden 
hizmetin Engelsiz Yaşam Köyü 
olduğunu söyleyen Başkan 
Batur, çocukların mutluluğunu, 
gelişimlerini izlemenin her şeye 
değer olduğunu ifade etti.

Başkan Batur, Konak Belediye 
Başkanı olarak göreve geldikten 
hemen sonra bölgedeki çalış-
malara başladıklarını ve atıl du-
rumdaki alanı, “Birlikte Konak” 
anlayışıyla, cıvıl cıvıl bir Engelsiz 
Yaşam Köyü haline getirdiklerini 
söyledi.  En çok gurur duyduğu 
ve en mutlu hissettiren hizmetin 
Engelsiz Yaşam Köyü olduğu-
nun altını çizen Başkan Batur 
şöyle konuştu:

“Narlıdere’de ilk engelli mer-
kezini açan bir belediye başkanı 
olarak, engelli çocuklarımızın 
eğitim alması, onların toplumda 
yerini alabilmesi için elimiz-
den gelen her şeyi yapmıştık. 
Narlıdere’deki sistemin aynısını 
buraya getirdik. Narlıdere’deki 
merkezimizi açmamızın üze-
rinden 17 sene geçti. Oradan 
yetişen çocuklar artık okuma 
yazma biliyorlar, yürüme sorunu 
yaşayan çocuklar yürüyebiliyor-
lar. Onların gelişimini izlemek 
bir belediye başkanına en fazla 
mutluluk veren hizmetlerden bir 
tanesi. Burada da görüyorsunuz 
ahşap evler, kafeterya, eğitim 
atölyeleri, sanat sınıfları yaptık. 
Meyve bahçeleri ve hayvan barı-
nakları da olacak. Burası cıvıl cıvıl 

bir Engelsiz Yaşam Köyü haline 
geldi. Eğitimci kardeşlerimizin 
de burada çok büyük emekleri 
var. Birlikte Konak, diyerek yola 
çıkmıştık. İşte bu anlayışın en 
güzel örneklerinden bir tanesi 
de Engelsiz Yaşam Köyümüz 
oldu. Engelsiz Yaşam Köyün-
de bize destek olan Zihinsel 
Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma 
Vakfına, Engelli Bireyleri Koruma 
ve Eğitim Vakfı’na, Konak Kay-
makamlığı ve Konak Halk Eğitim 
Müdürlüğüne de teşekkürlerimi-
zi iletiyorum. Bu iş zaten büyük 
emek isteyen bir iş. Bireysel 
olarak eğitim demek, birebir, 
sabırla, çocuklarımızın hayata 
bağlanması demek. Engelsiz Ya-
şam Köyü hizmetimizden, ben o 
kadar mutluyum ki... İki senede 
dünya kadar iş yaptık. Ama bana 
en memnun olduğun iş nedir,  
diye sorarsanız; İşte burada ço-
cuklarımıza hizmet getirebilmek, 
onlara pozitif ayrımcılık yapabil-
mek, eğitimlerine, hayatlarına 
katkı sunabilmektir.”

Konak Engelsiz Yaşam Köyü’n-
de gördüğü fizyoterapi saye-
sinde yürümeyi öğrenen minik 
Ege de festivale katılan çocuklar 
arasındaki yerini aldı. 

Buca’dan yeni engelsiz 
merkezlere teknik eğitim
Buca Belediyesi Engelsiz Tamir İstasyonu, sınırla-
rı aşarak Türkiye genelinde engelleri kaldırmak 
için yeni merkezlerin kurulmasına öncü oldu. 

Çok sayıda büyük-
şehir, il ve ilçe be-
lediyelere referans 
olan merkez, yeni 
açılacak merkezler-
de hizmet verecek 
teknik personellere 
de eğitim başlattı.  
Personeller, teker-
lekli ve akülü teker-
lekli sandalyelerin 
tamiri konusunda 
Buca’da bir aylık 
eğitim görerek hiz-
mete hazır olacak. 

BUCA Belediyesi’nin 
“Asla Yolda Kalmaya-

caksın” sloganıyla hayata 
geçirdiği, Türkiye’ye örnek 
projesi Engelsiz Tamir İstas-
yonu, sınırları 
aştı. Pandemi 
dönemi başında, 
Buca Engelliler 
Derneği işbirli-
ğiyle başlatılan 
dev proje, kısa 
sürede Buca 
sınırlarını aşarak 
ülke geneline ya-
yılmaya başladı.  

Kent gene-
linde tekerlekli 
veya akülü 
sandalyesi arıza-
lanan engelli va-
tandaşların acil 
destek talebinde, 
ücretsiz acil yol 
yardım ve tamir 
hizmeti sunan 
istasyon, açıldığı 
günden bugüne 347 engelli 
vatandaşa hizmet sundu.

YENI AÇILACAK MERKEZLE-
RE TEKNIK EĞITIM 

Türkiye’de ilk olarak Buca 
Belediyesi tarafından başlatı-
lan proje, büyükşehir beledi-
yeleri başta olmak üzere çok 
sayıda il ve ilçe belediyesine 
de örnek oldu. Buca Beledi-
yesi Engelsiz Tamir İstasyonu, 
projeyi başlatma kararı alan 
belediyelerde birimlerin 
kurulma sürecine katkı 
sağladı. Merkezdeki imkanlar 
hakkında ve gerekli ekip-
manların sağlanmasıyla ilgili 
belediyelere bilgi verilirken, 
yeni açılacak merkezlerde ça-
lışacak teknik personellere de 
uygulamalı eğitim başlatıldı. 
Personeller, bir aylık eğitimin 

ardından kendi merkezlerin-
de donanımlı olarak faaliyet 
gösterebilecek.   

IZMIR’DE SAYISI 
3’E ÇIKACAK 

Yürütülen 
çalışmalar 
hakkında 
konuşan Buca 
Engelliler 
Derneği Baş-
kanı Harun 
Kara, “En-
gelsiz Tamir 
İstasyonumuz 
Mart ayı iti-
bariyle birinci 
yılına ulaştı. 
Şu ana kadar 
347 aracın 
bakımını ger-
çekleştirdik. 
Çok başarılı 
bir şekilde 
projemizi 
sürdürüyoruz. 

Projemiz tüm Türkiye’ye ör-
nek oldu. Bizleri çok sayıda il 
dışından arayan belediye ve 
dernekler oldu. İzmir, Anka-
ra, İstanbul, Van, Kocaeli ve 
Kayseri Büyükşehir Beledi-
yeleri başta olmak üzere çok 
sayıda il ve ilçe belediyesine 
tamir istasyonuyla ilgili 
bilgi verdik. Birçok il ve ilçe 
belediyemiz, teknik servis 
personellerinin eğitimi için 
bizimle görüşmeye başladı. 
Şu anda Bayraklı Belediyemi-
zin personeli, merkezimizde 
eğitim alıyor. Bir aylık eğitim 
sürecinin ardından Bayraklı 
Belediyesi’nde de bu proje 
oluşturulmuş olacak. Bu 
projenin ardından sadece 
İzmir’de 3 tane belediyede 
bu tamir istasyonu oluşmuş 
olacak” ifadelerini kullandı.
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>> KORUYUCU AILENIN YOĞUN SEVGISI 

Küçük Efe'nin 
engelini sildi
Kırşehir'de yaşayan emekli imam Ali ve eşi Sultan 
Gedik, yıllar önce Kırşehir Müftülüğünde düzenle-
nen koruyucu aile seminerindeki anlatılanlardan 
etkilenerek bu yönde adım atmaya karar verdi.

Kırşehir'de 4 yaşındayken 
hafif mental reterdasyon 
tanılı şekilde koruyucu aileye 

verilen yüzde 50 zihinsel engelli 
Efe, gördüğü yoğun sevgi ve şefkat 
sayesinde 7 yılda büyük mesafe 
kat etti, doktoru "hiçbir zihinsel en-
geli yoktur" raporu verdi, okulunda 
takdir belgesi almayı başardı.

Kırşehir'de yaşayan emekli imam 
Ali ve eşi Sultan Gedik, yıllar önce 
Kırşehir Müftülüğünde düzenle-
nen koruyucu aile seminerindeki 
anlatılanlardan etkilenerek bu yön-
de adım atmaya karar verdi.

Daha önce koruyucu aile olan 
arkadaşının da tavsiye etmesiyle 
2014 yılında Kırşehir Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 
başvuran Ali Gedik'e koruyucu 
aile statüsü verilerek, 4 yaşında-
ki Efe ile bir aile olmalarının ilk 
adımı atıldı.

Eve geldiğinde hafif mental 
zihinsel engelli olan ve zaman 
zaman ağlama nöbetleri geçiren 
Efe'yi mutlu edebilmek için Ali 
ve Sultan Gedik ile çiftin 3 kızı da 
büyük fedakarlık gösterdi.

İlk yıllarda Efe ile müstakil evle-
rinin bahçesindeki havuzda, kum-
larda oynayan, onunla dağlarda 
gezen anne Sultan Gedik, geceleri 
yanında yatırarak sevgisini verdi.

Efe, geçen 7 yılda aileden 
gördüğü sevgi ve şefkat ile hayata 
bağlanarak engelleri de aşmasıyla 
5. sınıfta takdir belgesi alan bir 
çocuk haline geldi.

Yaşadıkları süreci AA muhabiri-
ne anlatan 61 yaşındaki baba Ali 
Gedik, bazılarının evli 5 çocuğu 
olmasına rağmen yuvalardaki 
çocukların topluma kazandırılması 
adına koruyucu aile olmaya karar 
verdiklerini söyledi.

Bir oğlunun askerden geldikten 
sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniy-
le engelli kaldığını belirten Gedik, 
çocuk yuvasından özellikle engelli 
bir çocuğu alarak ona sevgilerini 
vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Efe’nin tedavisi ile de yakından 
ilgilendiklerini belirten Gedik, Kır-
şehir, Ankara, Kayseri ve Adana’da 

sağlık kuruluşlarına başvurdukla-
rını anlattı. Gedik, kurum yetki-
lilerinin de Efe’nin tedavisindeki 
olumlu gelişmeyi takdirle karşıladı-
ğını vurguladı.

Gedik, şöyle konuştu:
“Efe’yi aldığımızda yüzde 50 

zihinsel engelli raporu vardı. 
Aldığımızda anne baba sevgisi ve 
şefkatinden, ablalarının ilgisinden, 
merhametinden ve yaklaşımından 
dolayı çok büyük mesafeler kat 
etti. 3-4 yılda çocuğun yüzde 50 zi-
hinsel engelli durumunda olumlu 
gelişmeler oldu. Çocuk psikiyatri 
doktoru hiçbir zihinsel engeli 
olmadığı yönünde rapor verdi. 
Doktor, kat ettiğimiz bu büyük me-
safeden dolayı bize teşekkür etti. 
Allah’a şükür, artık engelli raporu 
da yok.”

Evin en küçük kızı olan evli 
Nadide Öz ise en çok kendisine 
“abla” diyen bir kardeşi olduğu için 
mutluluk duyduğunu söyledi.

Zamanla Efe’nin de aile ortam-
larına uyum sağladığını, en çok 
sevdiği kardeşi olduğunu aktaran 
Öz, şunları anlattı:

“Kardeşi olan arkadaşlarıma 
özenirdim. Abla, abi deyip gezdi-
rirlerdi. Aynı şeyi ben de yaşamak 
istedim. Elinden tutup çarşıya, 
oyun parkına götürdüğüm zaman 
çok mutlu oldum. Annem babam 
kadar olmasa da biz de ona kardeş 
sevgisi vermeye çalıştık. Zaman 
zaman ağlama nöbetleri geçir-
diğinde sarılmayı denedik. Gece 
geç saatlere kadar uyuyamıyordu. 
Annem babam sarılarak, güven 
duygusu aşılayarak, aidiyet duy-
gusunu her geçen gün artırmayı 
başardılar.”

Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Ramazan Bay-
kara da bağlı oldukları bakanlığın 
2011 yılı itibarıyla yaptığı tanıtım 
faaliyetleri kapsamında Kırşehir’de 
koruyucu aile hizmetinin yaygın-
laştırıldığını, 2012 yılında bir olan 
koruyucu aile sayısının bu yıl 33’e 
çıktığını, Efe’yi sahiplenen aile-
nin de bunlardan biri olduğunu 
kaydetti.

“Her başarısında ben çok mutlu oldum”
Anne Sultan Gedik de Efe’nin içindeki güzellikleri ortaya çı-
karmak için çok gayret ettiklerini belirterek, hiçbir zaman pes 
etmediğini, mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Onun bir şeyleri başardığını görmekten büyük mutluluk 
duyduğunu vurgulayan Gedik, “Alışveriş yaptığımız parayı 
ona veririm, o öder. Onun her hareketine seviniyorum, mutlu 
oluyorum. Bir şeyi başardı mı benim için dünyanın en güzel şeyi 
oluyor. Okumayı başardığı gün, Istiklal Marşı’nda sırada dur-
duğunda mutlu oldum. Her başarısında ben çok mutlu oldum.” 
diye konuştu.

Adana'da iki çocuklu çift, doğuştan engelli 
Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu
Adana'da, bir akrabalarının engelli çocuğa koruyucu ailesi olmasından etkilenen Doğaç çifti, doğuştan 
zihinsel engelli Berkcan'a hem kapılarını hem gönüllerini açtı.

SARIÇAM ilçesinde yaşayan 
biri 23 diğeri 10 yaşında iki 

erkek çocuk sahibi Fatma ve Meh-
met Doğaç çifti, 3 yıl önce koruyu-
cu aile olmak istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığının Koruyucu Aile 
Projesi'ne başvuran çift, o zaman 9 
yaşında olan zihinsel engelli Berk-
can'ın koruyucu ailesi oldu.

Anne Fatma Doğaç, AA muha-
birine, bir akrabalarının engelli ço-
cuğun koruyucu ailesi olmasından 
etkilenerek Berkcan'a yuvalarını 
açtıklarını söyledi.

Berkcan'ın gelişimi için elle-
rinden gelen her şeyi yapmaya 
çalıştıklarını ifade eden anne 
Doğaç, onun aile sevgisiyle büyü-
mesi ve gelişimi için çabaladıklarını 
kaydetti.

Anne Doğaç, ilk geldiğinde çok 
konuşamayan şu an 12 yaşındaki 
Berkcan'ın artık rahatlıkla konuşa-
bildiğini belirtti.

Üç oğluyla evlerinin ayrı bir 
neşesinin olduğunu anlatan anne 
Doğaç, "Koruyucu anne olmak çok 

güzel o da bizim bir çocuğumuz 
oldu. Çok memnunuz herkese tav-
siye ederiz. Anlatamam sevgisini, 
yaşamak lazım." diye konuştu.

“ANNE, DERKEN 
DUYGULANIYORUZ”

Baba Mehmet Doğaç da yuva-
larını açtıkları Berkcan’ın yüzünün 
gülmesi, mutlu olmasıyla kendi 
mutluluklarının iki kat arttığını 
söyledi.

Bu duygunun anlatılamayacak 
kadar güzel olduğunu dile getiren 
baba Doğaç, “Berkcan, biraz 
geriden geliyordu, çok çabaladık 
ve sonucunu da aldık. Şimdi baya 
gelişti, değişti, konuşamıyordu, 
konuştu. ‘Anne’, derken duygula-
nıyoruz. Bu anlatılacak gibi değil, 
gerçekten herkese tavsiye edi-
yoruz. Herkes alsın, yetim kimse 
kalmasın.” dedi.

Celal Doğaç (10) ise kardeşi Berk-

can’ı çok sevdiğini, onunla oyup 
oynayıp çok güzel vakit geçirdikle-
rini dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürü Nevzat Özer, Adana’da 
koruyucu aile projesi kapsamında 
çok güzel çalışmalar yapıldığını 
söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığının devletin 
hem şefkat hem merhamet yüzü 
olduğunu ifade eden Özer, şunları 
kaydetti:

“Adana’da koruyucu aile an-
lamında 5. sıradayız. Adana’da 
şu an 204 koruyucu ailemiz 275 
çocuğumuza sıcak yuvalarını açtı-
lar. 274 çocuğumuz emin ellerde 
ve sıcak yuvalarında aileleriyle 
birlikte yaşamlarını sürdürmekte. 
Biz buna sadece nicel olarak değil 
nitel olarak da son derece önem 
vermekteyiz. Gerçek şefkati, mer-
hameti ve sevgiyi yaşayabilecek 
ve yaşatabilecek ailelere vermek 
bizim birinci amacımız. Koruyucu 
aile olmak kalbe ve gönle dokun-
ma sanatıdır.”

MÜDDETI DOLAN 'SÜRELI ENGELLI SAĞLIK KURULU RAPORLARI' 

Eylüle kadar geçerli!
Süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan "süreli engelli sağlık 
kurulu raporları" 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek.

SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğünün 

"Süreli Engelli Sağlık Kurulu Ra-
porları Hakkında Alınan Tedbirler" 
konulu resmi yazısı, 81 ilin sağlık 
müdürlükleri ile ilgili bakanlık ve 
kurumlara gönderildi.

Buna göre, süresi 1 Ocak 2020'den 

itibaren dolan süreli engelli raporla-
rı, 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul 
edilecek.

Bu süreçte raporunu yenilet-
mek veya ilk defa rapor çıkarmak 
talebiyle sağlık hizmet sunucularına 
başvuranların talepleri de karşılan-
maya devam edilecek.

>> EVDE BAKIM YARDIMI VE ENGELLI AYLIKLARI

Rapor süresi uzatılmadan 
1 Eylül'e kadar alınabilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 
süreli engelli raporlarının 1 Eylül 2021'e kadar 
geçerli sayılacağını belirterek evde bakım yardımı 
ve engelli aylıklarının rapor süresi uzatmaya gerek 
olmadan bu tarihe kadar alınabileceğini açıkladı.

AILE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama-
sında, Ko-
vid-19'a karşı 
alınan tedbir-
ler kapsamın-
da vatandaş-
ların mümkün 
olduğunca 
kalabalık 
ortamlardan 
uzak durma-
larını sağlamaya çalıştıklarını 
vurguladı.

Evde bakım yardımı ile engel-
li aylıklarından yararlananların, 
süreli engelli sağlık kurulu ra-
porlarını, rapor geçerlilik süresi 
bittikçe yenilemeleri gerekti-

ğini hatırlatan Selçuk, şunları 
kaydetti:

"Engellilerimize sunduğumuz 
hizmetlerde bir 
aksama yaşan-
maması için 
süresi 1 Ocak 
2020'den itiba-
ren sonlanmış, 
sonlanacak 
ya da yenilen-
memiş süreli 
engelli rapor-

ları 1 Eylül 2021'e kadar geçerli 
olacaktır. Evde bakım yardımı 
alan yaklaşık 535 bin ve engelli 
aylığı alan yaklaşık 800 bin ki-
şiye ödemeleri, rapor sürelerini 
uzatmadan 1 Eylül 2021'e kadar 
yapılmaya devam edecektir.”

>> ENGELLI GENÇ KIZIN AKÜLÜ 
TEKERLEKLI SANDALYE HAYALINI 

Almanya'da yaşayan 
gurbetçi gerçekleştirdi
Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlü-
ğü, hayırseverin bağışladığı akülü tekerlekli 
sandalyeyi engelli gence evinde teslim etti.

EDIRNE'NIN Keşan 
ilçesinde yaşayan 

engelli Aytül Dik'in akülü 
tekerlekli sandalye hayali 
gerçek oldu.

Geçirdiği trafik kazası 
nedeniyle yürüme engeli 
olan gence Almanya'da 
yaşayan hayırsever Günsel 
Oran destek verdi.

Belediye Başkanı Mustafa 
Helvacıoğlu, aileyi ziyaretinde 
yaptığı konuşmada, Aytül'ün 
mutluluğunun her şeye 

değer olduğunu söyledi.
Engelli gencin her zaman 

yanında olduklarını belirten 
Helvacıoğlu, "Almanya'dan 
hayırseverimiz Günsel 
Oran'a ve vesile olduğu için 
eczacımız Ahmet Murat Gü-
rer'e çok teşekkür ediyoruz. 
Aytül, bizi doğum gününe 
de davet etti. Doğum gü-
nünde de yanında olacağız, 
söz veriyoruz. İyi günde de 
kötü günde de her zaman 
yanınızdayız." dedi.

>> EMEKLI MEKANIK USTASI ATIK AKÜLERI 
KULLANILABILIR HALE GETIREREK 

Engellilerin 
yüzünü güldürüyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli 
mekanik ustası Mahmut Daşdelen, kurduğu 
atölyede atık aküleri yeniden kullanılabilir 
hale getirerek engelli bireylerin tekerlekli 
sandalyelerinde kullanmalarını sağlıyor.

ÖZEL bir fabrikadan 
2014'te emekli olan 

55 yaşındaki Daşdelen, 5 
yıl önce, Fiziksel Engelliler 
Derneği Başkanlığı görevini 
yürüten arkadaşı İsmail 
Şentürk'ü ziyareti sırasında 
engelli bireylerin taleplerin-
den haberdar oldu.

Bunları karşılamak için 
harekete geçen Daşde-
len, derneğin bir 
bölümünde kur-
duğu atölyede 
akülü ve ma-
nuel tekerlekli 
sandalyelerin 
eksikliklerini 
gidermeye 
başladı.

Daşdelen sonraki 
süreçte atıl akülerin 
yeniden kullanılması için 
bir sistem kurarak engelli 
bireylerin istifadesine 
sundu.

"AKÜ PROBLEMINI OR-
TADAN KALDIRMANIN 

MUTLULUĞU"

Mahmut Daşdelen AA 
muhabirine, engelli birey-
lerin tekerlekli sandalyeleri-
nin bakımlarını yapmak ve 
eksiklerini gidermek ama-
cıyla çalışmalara başladığını 
söyledi.

Engelli bireylerin en 
önemli şikayetinin teker-
lekli sandalyelerde akünün 
bitmesi olduğunu aktaran 
Daşdelen, "İnternette araş-
tırma yaptım, gördüğüm 
bazı konuları uyguladım, 
akülerin tekrar hayata geçi-
rilebileceğine dair yorumla-
rı gördüm. Bunları uygula-
mak için biz de aynı şekilde 
gereken malzemeleri top-
ladık. Aküleri kurtarmak 
için bir aparat geliştirdik. 
Boş akülerde denedik, test 

ettik ve gerçekten de tekrar 
kullanılabilir hale geldiğini 
gördük. Çok zarar görme-
miş aküleri kurtarabiliyoruz. 
Atıl durumdaki akülerin 
tekrar kullanılır hale getiril-
mesini sağladık. Ekonomiye 
bir katkımız var, faydamız 
olduğunu düşünüyorum." 
diye konuştu.

Daşdelen, kurdukları 
sistemle akülü teker-

lekli sandalyelerin 
akü proble-
mini ortadan 
kaldırmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 

belirterek çalış-
madan haberdar 

olan çok sayıda 
engelli bireyin derneğe 

gelerek yardım talep ettiğini 
dile getirdi.

Atölyeyi akülü ve manuel 
tekerlekli sandalyelerin her 
türlü arızasının giderilmesi 
için büyüttüklerini, çalış-
malarını gönüllülük esasına 
göre yaptığını anlatan 
Daşdelen, “Çoğu ihtiyaç 
sahibi engelli birey, bizlere 
gelerek bu hizmeti istiyor. 
Boş akülerini getiriyorlar, 
bizler de yapabileceğimizi 
yapıyoruz, kullanılır halde 
de kendilerine teslim edi-
yoruz.” ifadesini kullandı.

Ereğli Fiziksel Engelliler 
Derneği Başkanı İsmail 
Şentürk de arkadaşı Daş-
delen’in dernek hizmet 
binasında oluşturduğu 
atölyede örnek çalışmalara 
imza attığını aktararak, 
“Kendisine minnettarız. 
Sadece akü değil, akülü ve 
manuel tekerlekli sandal-
yelerin her türlü bakım ve 
onarımlarını da hiçbir ücret 
almadan gönüllü olarak 
yapıyor.” dedi.
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>> EVDE SAĞLIK HIZMETI EKIPLERI EVLERE 

Sıhhatin yanında mutluluk da götürüyor
Samsun'da yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yapan sağlık 
ekipleri, onların özel günlerini de unutmayarak yanlarına yaş pasta ve küçük hediyelerle gidiyor.

Samsun'da yaşlı, kronik rahatsızlığı 
nedeniyle yatağa bağımlı veya 
yürüyemeyecek kadar engelli has-

taların tıbbi takiplerini evlerinde yapan 
sağlık ekipleri, büyük özveriyle görev 
yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık 
Hizmetleri ekiplerince verilen evde 
sağlık hizmetinden yaşlı, yatağa bağımlı 
hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri 
derecedeki kas hastaları, demans, par-
kinson tanılı hastalar, hematolojik/onko-
lojik hastalık grupları, ameliyat sonrası 
hekimi tarafından evde takibi uygun 
görülen hastalar yararlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş-
ma riskinin azaltılmasında büyük katkı 
sağlayan evde sağlık hizmetleri ekipleri, 
hastaların özel günlerini de unutmuyor.

Evlere yaş pasta ve küçük hediyelerle 
giden sağlık ekipleri, hastaları mutlu et-
mek için aile üyelerinin eğlencelerine de 
katılıyor. İl Sağlık Müdürü Muhammet 
Ali Oruç, AA muhabirine, evde sağlık 

hizmeti ile yatağa bağımlı hale gelmiş 
hastaları evlerinde ziyaret edilerek mu-
ayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım 
ve rehabilitasyonlarının aile ortamında 
sağlanması, hasta ve ailelerine sosyal ve 
psikolojik destek verilmesinin amaçlan-

dığını söyledi.
Samsun’da 7 uzman, 14 pratisyen, 

3 diş hekimi ve 43 sağlık personeliyle 
7 bin 143 kişiye evde sağlık hizmeti 
verdiklerine anlatan Oruç, “Hasta ve 
aile bireylerini bütüncül olarak ele alan, 

ihtiyaçlarını bilimsel gelişmeler ışığında 
belirleyen ve bireye özgü bakıma odaklı 
çalışıyoruz. Sorunlara alternatif çözüm 
yolları bularak hastaların yaşam kalitesi-
ni yükselten, kaliteli, güvenebilir sağlık 
hizmeti sunuyoruz.” dedi.

EVDE SAĞLIK HIZMETI ALANLAR 
SAĞLIK EKIPLERINE DUACI

Alaçam ilçesine bağlı Karlı köyünde 
68 yaşındaki pankreas kanseri hastası 
eşi Adem Cirtel’in 2 yıldır bakımının yanı 
sıra evin tüm yükünü üstlenen Ayşe 
Cirtel, çocukları olmadığı için eşine tek 
başına baktığını aktardı.

Eşi sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu 
için komşularına dahi gidemediğini vur-
gulayan Cirtel, “Damardan beslenmesini 
sağlıyorum, sürekli yatalak olduğu 
için vücudundaki ağrıların gitmesi için 
masajını yapıyorum. Benim çocuğum 
yok, eşim tek varlığım. Benim yaşantım 
o, ona severek bakıyorum. En büyük 
destekçim evde sağlık hizmetleri, bizi 

asla yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan 
razı olsun.” ifadesini kullandı.

Adem Cirtel’in kardeşi Ali Kemal Cirtel 
ise kardeşinin ameliyatın ardından 
tamamen yatalak hale geldiğine işaret 
ederek, şunları söyledi:

“Yatalak olması dışında başka bir sıkın-
tısı yok. Sağ olsunlar, evde sağlık hizmeti 
veren doktor ve hemşirelerimiz bizi asla 
yalnız bırakmıyor. Bir telefon etmemizin 
ardından ambulans gelir, ekipler eve gelir, 
tedavi eder. Aslında sağlık ekipleriyle aile 
olduk. Bağlarımız da sonuna kadar devam 
edecek. Bu dostluklar asla unutulmaz. 
Evde hizmet almak büyük mutluluk. Hatta 
sağlıkçı arkadaşlarımız özel günlerimizde 
de bizleri ziyaret ediyor. Bizim onlara dua 
etmekten başka desteğimiz yok.”

Parkinson hastası 88 yaşındaki Fethiye 
Öztürk’e evinde bakan kızı Muradiye 
Anarak da annesinin 6 aydır durumun 
kötü olduğunu ancak evde sağlık hiz-
metlerinin evlerine gelmeye başlama-
sıyla iyiye doğru gittiğini kaydetti.

Yürüme engelli avukat 
azmiyle örnek oluyor
Engeli nedeniyle yaşama sevincini yitirmeden hayallerine kavuşan Avukat Volkan Erkan, 
"Aileleri, engellilerin en büyük destekçisi. Kendim tek başıma başardım diyemem. Tabi ki 
onların desteği ve katkısı çok büyük." dedi.

EDIRNE’DE geçirdiği kaza sonrası omurilik 
felcine bağlı yürüme yetisini yitiren avukat 

Volkan Erkan engelinin hayallerinin önüne geç-
mesine izin vermedi.

Keşan ilçesinde yaşayan, 1992’de geçirdiği de-
niz kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli 
sandalyeye bağımlı yaşayan Erkan, buna rağmen 
hayata küsmedi.

İstanbul Hukuk Fakültesini 1997’de kazanan 
Erkan 2002 yılında mezun oldu.

Keşan’da babası Sami Erkan ile 2004 yılından bu 

yana avukatlık mesleğini sürdüren evli ve 2 çocuk 
babası Erkan, mesleğini yaparken de en büyük 
desteği eşinden görüyor.

Erkan, AA muhabirine, avukatlık mesleğini 
severek yaptığını belirtti.

Avukat olmasında en büyük etkenlerden birinin 
babası olduğunu anlatan Erkan, “Ben özellikle 
kamu hukukunu seviyordum, insan hakları huku-
ku ve bir yandan da hak savaşçısı hak savunucusu 
olmanın verdiği şevkle Hukuk Fakültesini kazan-
dım. Halen de hukukçu olarak görevime devam 

ediyorum. Aileleri engellilerin en büyük des-
tekçisi. Kendim tek başıma başardım diyemem. 
Tabi ki onların desteği ve katkısı çok büyük. Ama 
isteyince şartlar da olduğu takdirde okuyabilirler.” 
dedi.

“BABAMLA ÇALIŞMAK ÇOK BÜYÜK ŞANS”

Erkan, babasıyla çalışmanın kendisi için çok 
büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Babasının tecrübelerinden faydalandığını anla-
tan Erkan, “Hem büyük bir rahatlık hem de büyük 

bir sorumluluk oluyor. Çünkü onun ilkelerine 
uymak gerekiyor. Bir noktadan sonra insanlar 
kendi yolunu buluyorlar. O yükü omuzlarımda 
hissediyorum” dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğunu aktaran Erkan, 
eşinin en büyük yardımcısı ve destekçisi olduğu-
nu vurguladı.

Omurilik felçli bir kişi olarak tekerlekli sandalye-
nin en yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Erkan, 
gücünün yettiği kadar mesleğini sürdürmeye 
devam edeceğini belirtti.

>> IDDEF, RAMAZANDA 

40 ülkede ihtiyaç 
sahiplerine ulaşacak
İDDEF, ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını 
Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 
40 ülke 150 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

INSANA Değer Veren Der-
nekler Federasyonu’ndan  

(İDDEF) yapılan açıklamaya göre, 
İDDEF, 2021 yılı ramazan yardım 
kampanyasını “İyilik Seninle” tema-
sıyla gerçekleştirerek, hayırsever-
lerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, 
kumanya, iftar ve diğer yardımları, 
Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu 
ve Balkanlar’daki muhtaç kimselere 
ve medreselerde eğitim gören ilim 
talebelerine teslim edecek.

İDDEF, ayrıca yetim çocuklara ve 
medrese talebelerine hayırseverle-
rin hediyesi olan bayramlık kıyafet-
leri ulaştıracak.

İçerisinde temel ihtiyaç gıdalarının 
bulunduğu kumanya paketleri için 
yardım yapmak isteyenler ise 120 
lira bağışta bulunabilecek.

Derneğin açıklamasında şunlar 
kaydedildi:

“İDDEF olarak, bu ramazan ‘İyilik 
Seninle’ sloganıyla 40 ülke 150 böl-
gede gerçekleştirdiğimiz ramazan 
2021 çalışmalarıyla gerçek ihtiyaç 
sahibi ailelerimize ve ilim tahsil eden 
talebelerimize ulaşacağız. 4 kıta, 7 
iklim 40 ülkede kardeşliğe el uzatıp 
iyiliğe dokunacak ve ramazanı birlik-
te paylaşacağız. ‘İyilik seninle bera-
ber her yerde’ anlayışıyla çıktığımız 
ramazan yolculuğunda hem yurt 
içinde hem de yurt dışındaki yoksul 

kardeşlerimize hayırseverlerin yar-
dımlarını teslim edeceğiz. İç savaş ve 
zulmün derin yaralar açtığı acil kriz 
bölgeleri olan Suriye, Yemen, Gazze 
ve Bangladeş’teki Arakanlı kardeşle-
rimize başta gıda olmak üzere iftar 
ve diğer emanetleri ulaştıracağız. 
Yardımları tüm yıl sürdürdüğü-
müz Suriye’nin İdlib şehrinde inşa 
ettiğimiz 600 briket ev ve çadırlarda 
kalan aileler ile Lübnan Arsal’daki 
Suriyeli muhacir kardeşlerimize 
her gün sıcak yemek ve ekmek ile 
haftalık gıda yardımı yaparak tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 
Myanmar’daki zulümden kaçarak 
Cox Bazar’daki mülteci kampların-
da hayata tutunmaya çalışan ve 
geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın 
felaketinde büyük yara alan Arakanlı 
kardeşlerimize ise şimdiden gıda 
paketi, sıcak yemek ve su ikramında 
bulunuyoruz.”

Ramazanda kalıcı eserlerin temel-
lerinin atılacağı, su kuyusu açılarak 
Kur’an-ı Kerim hediye edileceği 
ifade edilen açıklamada şu bilgilere 
yer verildi:

“Ramazan ayında, medrese, mes-
cit ve yetimhane gibi 10 kalıcı eserin 
temelini atmayı, 300 su kuyusu 
açmayı ve Müslüman kardeşlerimize 
100.000 Kur’an-ı Kerim hediye etme-
yi hedefliyoruz. “

Adana'da engelli çocuklar
polisler için şiir okudu

KENTTE yaşayan bir grup 
engelli çocuk, anne ve 

babalarıyla Türk Polis Teşkila-
tının 176. kuruluş yıl dönümü 
ve Polis Haftası kapsamında 
polislere ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü bah-
çesindeki buluşma sırasında 
engelli çocuklar polisler için 
şiirler okudu.

Adana Emniyet Müdürü 
Doğan İnci de çocuklara çiçek 
ve çeşitli hediyeler verdi.

İnci, engelli çocukların ziyare-
tinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, "Onlar her zaman 
bizlerle birlikte. Hayatı kolay-
laştırmak için onlarla beraberiz. 
Türk Polis Teşkilatı olarak bize 
düşen, bu çocukların yanında 
olmak. Bizler onlarla birlikteyiz. 
İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Daha sonra polisler, görev-
lerinde kullandıkları araçları 
çocuklara tanıtıp onlarla şehir 
turu attı.

Adana’da engelli çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğünü 
ziyaret ederek Polis Haftası kapsamında şiir okudu.

İGA, engelli yolculara 

taksi hizmeti 
başladığını duyurdu
Istanbul Havalimanı Işletmecisi IGA, 
engelli yolculara yönelik özel meka-
nizmalı taksi uygulamasının hayata 
geçirildiğini açıkladı.

IGA’NIN sosyal 
medya hesabından 

yapılan açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi:

"Erişilebilir hizmetle-
rimize bir yenisini daha 
eklemenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. Erişilebilir 
seyahatin adresi Istanbul 
Havalimanı'nda, özel 
koltuk mekanizmasına 
sahip taksilerimiz ile kon-
forlu seyahat deneyimi-
niz için hizmetinizdeyiz."

>> OTIZMLI SENCER'IN ANNESININ TEK DILEĞI 
OĞLUNUN AĞZINDAN BIR KEZ BILE OLSA 

"Anne" kelimesini 
duymak
Edirne'de yaşayan Ender Yüceer, otizmli çocuğu olan 
ailelerin en çok, kendileri öldükten sonra çocuklarına 
bakacak kimsenin olmamasından endişe duyuyor.

EDIRNE’DE yaşayan En-
der Yüceer, AA muhabiri-

ne, 36 yaşındaki oğlu Sencer’e 
2 yaşında otizm tanısı konul-
duğunu, 
o günden 
sonra tüm 
hayatını 
oğluna 
adadığını 
söyledi.

Otizmli 
çocuğa 
bakmanın 
birçok zor-
luğu olduğunu, eşi öldüğü için 
tüm zorluklar ve problemlerle 
tek başına mücadele etmek zo-
runda kaldığını anlatan Yüceer, 
“Biz otizmli çocuğa bakmanın 
dışında otizmli aileler olarak 
toplumdan kopmuş vaziyet-
teyiz. Parklarda, banklarda ve 

birçok alanda bizi kabul etme-
diler. Hiçbir aile çocuklarıyla 
benim çocuğumu oynatmıyor. 
Marketlere giremiyoruz, oğlum 

çeşitli sesler 
çıkartınca 
insanlar 
korkuyor. 
Biz de bu 
şekilde 
sosyal 
ortamdan 
kopuyoruz.” 
dedi.

Otizmli 
çocukların dışarı çıktığında 
zihinsel engelli olarak görül-
düğünü, aslında bu çocuk-
ların dahi olduğunu anlatan 
Yüceer, otizmli çocukların 
sürekli eğitim gördüğünde 
kimseye zarar vermediğini 
ifade etti.
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Engellim
Bir Gazete Bir Umut

Gaziantep’te yüz yüze eğitime 
geçilen özel eğitim sınıfların-
daki derslere sağlık sorunları 
nedeniyle 
katılamayan 
9 yaşındaki 
Abdulkadir 
Çakmak, 
öğretmeninin 
çevrim içi 
dersleri saye-
sinde akran-
larından geri 
kalmıyor.

Proje saye-
sinde meslektaşlarıyla beraber 
güç birliği oluşturarak salgın 
döneminde özel eğitime ihtiyaç 

duyan öğrenciler için çevrim içi 
eğitimler düzenleyen öğretmen-
ler, yüz yüze eğitime geçilme-

siyle okullarına 
gitmeye başladı. 

Sınıfındaki diğer 
öğrencilerden 
farklı olarak 
kalp yetmezli-
ği de bulunan 
Abdulkadir 
Çakmak’ın 
okula gele-
memesinden 
etkilenen 

Özden, salgın dönemindeki 
Abdulkadir için çevrim içi 
eğitim vermeyi sürdürdü.

>> ÖĞRETMENININ FEDAKARLIĞI SAYESINDE 

Abdulkadir okuldan kopmadı

>> BABASININ SIRTINDA OKULA GIDEN 

Bedensel engelli Batuhan için 

yollar açılıyor
Malatya'da 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaktaki 
okuluna sırtında götürürken yaşadığı zorluklar Anadolu Ajansınca haberleştirilen 
baba Halil Şahin'in mağduriyetinin giderilmesi için yetkililer harekete geçti.

Malatya'nın Yeşilyurt 
ilçesinde, 10 yaşındaki 
doğuştan bedensel 

engelli oğlunu bir kilometre 
uzaktaki okuluna yağmur, kar, 
çamur demeden engebeli 
yolları aşarak sırtında götüren 
baba Halil Şahin'in yaşadığı 
zorlukların giderilmesi için ev 
ve okul arasında yol yapılıyor.

Üç çocuk sahibi Halil ve 
Fatma Şahin çiftinin ilk çocuk-
ları doğuştan bedensel engelli 
10 yaşındaki Batuhan Şahin’i, 
eğitiminden geri kalmaması 
için sırtına alarak, kırsal Dilek 
Mahallesi Küllümağara mevki-
sinde Karakaya Baraj Gölü’nün 
kıyısındaki evlerinden okula 
götüren babanın zorlu yaşam 
mücadelesi, Anadolu Ajansı 
(AA) ekibince haberleştirildik-
ten sonra yetkililer harekete 
geçti.

Haberin ardından Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Mehmet Çı-
nar’ın talimatıyla ekipler, aileyi 
ziyaret ederek engelli çocuğa 
tekerlekli sandalye hediye etti. 
Ardından ev ile okul arasında 
yol yapım çalışmalarına başla-
yan ekipler, en kısa sürede yolu 
tamamlayarak ailenin mağdu-
riyetini gidermek için kolları 
sıvadı.

Yurt içi ve dışından yardım 

için çok sayıda kişinin iletişime 
geçtiği aile, çocuklarını daha 
iyi şartlarda okula götürüp ge-
tirecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyor.

EV ILE OKUL ARASINDAKI 
YOLUN YAPIMINA BAŞLANDI

Baba Halil Şahin, AA muha-
birine, haberin ardından çok 
sayıda kişinin kendisini arayarak 

destek 
verdi-
ğini ve 
yardım-
da bu-
lunduğunu 
söyledi.

Oğluna Yeşilyurt 
Belediyesi tarafından tekerlekli 
sandalye hediye edildiğini anla-
tan Şahin, şöyle devam etti:

“Belediye ekipleri geldi şu 
an ev ile okul arasındaki yolun 
yapımına başladı. İlçemizde-
ki yetkililer evimize gelerek 
ziyarette bulundu ve destek 
sözü verdi. Herkesten Allah razı 
olsun. Devletimizden Allah razı 
olsun. Yolumuz tamamlandık-
tan sonra oğlumu daha rahat 
okula götürüp getireceğim. 
Elimden geldiği kadar çocuğu-
mu okutmaya çalışacağım. Yol 
yapılmaya başlandı, şu an çok 
mutluyum, çocuğum benden 
daha mutlu. Dışarıda iş makine-
lerini gören oğlum çok mutlu 

oldu. Oğlum bana ‘baba 
tekerlekli sandalyey-

le dışarı çıkabilir 
miyim, kardeş-

lerimle ben de 
çıkayım’ diyor. 
Yolumuz 
tamamen 
bittikten 
sonra oğ-
lumu okula 

tekerlekli 
sandalyeyle 

götüreceğim. Se-
simizi duyurduğu 

için AA ekiplerine çok 
teşekkür ediyorum. Allah 

onlardan razı olsun. Bundan 
sonra okula rahatça gidip gele-
ceğimiz için çok mutluyuz.”

Yardımsever dede ve torunu 13 yılda 
130 ton mavi kapak topladı
Eskişehir'de yaşayan dede ve torunu, sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıy-
la açtıkları hesap aracılığıyla Türkiye'nin her yerinden topladıkları 130 ton mavi ka-
pakla 465 engelliyi mutlu etti.

ESKIŞEHIR'DE hayatını sürdüren 
Halit Aydoğan (74) ile torunu 

Melike Sarıtaş (18), 2008 yılında sosyal 
medyada açtıkları "Dede torun mavi 
kapak" hesabı sayesinde bugüne ka-
dar 130 ton mavi kapak toplayıp, elde 
ettikleri gelirle 465 tekerlekli sandal-
yeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sosyal medyada Türkiye'nin birçok 
ilinden 100 bini aşkın takipçisi bulu-
nan "Dede torun mavi kapak" hesabı-
nın sahipleri Halit Aydoğan ile torunu 
Melike Sarıtaş'a 2008 yılından bu yana 
130 ton mavi kapak gönderildi.

Söz konusu mavi kapakları, geri 
dönüşüm firmalarına gönderen dede 
ve torunu, elde ettiklerin gelirle 465 
engelli vatandaşı tekerlekli sandalyeye 
kavuşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını dönemi içindeki son 3 ayda 600 
çuval mavi kapak toplayan Halit Aydo-
ğan ile Melike Sarıtaş, engellilere umut 
olabilme heyecanını yaşıyor.

Torun Melike Sarıtaş, AA muhabiri-
ne, hedeflerinin Türkiye’de ihtiyaç sa-
hibi bulamadıkları güne kadar devam 
etmek olduğunu anlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ka-
pak alımlarını dedesinin yaşı dolayısıy-
la durdurduklarını dile getiren Sarıtaş, 
“Dedemin sağlığını riske atmamak 

için bir süre kapak alımını durdurmuş 
olsak da duyalı vatandaşlar kapak 
gönderimine devam etti. Kapakların 
umut olduğunu bilen bir kitle oluştu-
rabildiğimiz için çok mutluyum.” dedi.

“EN ÇOK KAPAK ISTANBUL’DAN 
GELDI”

Sarıtaş, 2008 yılından bu yana 130 
ton kapak topladıklarını belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize her şehirden kapak desteği ge-
liyor. Fakat Istanbul önde gözüküyor. 
Bugüne kadar 30 ton ile en çok kapak 

Istanbul’dan geldi. Mavi kapaklardan 
sandalye yapılıyor sananlar varmış. 
Bunu düzelteyim istiyorum. Mavi 
kapaklar dönüştürülerek tekrar plastik 
olarak kullanıma sunuluyor. Bir plasti-
ğin doğada yüzyıllarca yok olmadığını 
düşünürsek, mavi kapakları toplayıp 
en azından tekerlekli sandalyeye dö-
nüştüğünü bilerek doğayı korumaya 
destek verebilirsiniz. Dedem ile ben 
yeter ki birilerini umuda kavuşturalım, 
ellerimiz kirlensin ama yüreklerimiz 
kirlenmesin istiyoruz. Destek veren 
herkese teşekkür ediyorum.”

Mavi kapak gönderenlerin isimleri not ediliyor
Dede Halit Aydoğan ise gönderilen tüm mavi kapakların sahiplerinin isimlerini, iletişim bilgilerini bir deftere not ettiğini söyledi.

İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini ve torununa da bu sevgiyi aşıladığını dile getiren Aydoğan, şöyle konuştu:
"Yürüyemeyen bir kişiyi tekerlekli sandalyeyle hareket etmesini görmek en büyük sevincimiz."

>> ITÜ'DE, YÜRÜYEMEYENLER IÇIN YAPAY ZEKAYA SAHIP 

Otonom tekerlekli 
sandalye geliştirildi
Doç. Dr. Volkan Sezer ile öğrencilerinin geliştirdiği 
otonom sandalyeye oturan kullanıcı gitmek istediği 
yeri bildirdikten sonra yapay zeka çözümleriyle engel-
lere çarpmadan hedefe güvenli bir şekilde ulaşıyor.

ISTANBUL Teknik Üni-
versitesinde (İTÜ), yürüye-

meyen bireylerin erişilebilirlik 
seviyesini artırmak için yapay 
zeka çözümleri kullanılarak tam 
otonom tekerlekli sandalye 
geliştirildi.

İTÜ Elektrik-Elektronik Fa-
kültesi Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Volkan Sezer ile 
öğrencileri tarafından yürümek-
te zorluk çeken engelli ve yaşlı 
bireylerin tekerlekli sandalyeyi 
kullanmasını kolaylaştırmak için 
3 yıl önce çalışma başlatıldı.

Çalışmalarla yürüyemeyen 
bireylerin erişilebilirlik seviye-
sini artırmak için tam otonom 
tekerlekli sandalye geliştirildi. 
Kendi kendini sürebilen otonom 

sandalyeye oturan kullanıcı 
gitmek istediği yeri bildirdikten 
sonra arkasına yaslanıyor ve ta-
sarlanan yapay zeka çözümleriy-
le engellere çarpmadan hedefe 
güvenli bir şekilde ulaşıyor.

Doç. Dr. Volkan Sezer, yaptığı 
açıklamada, projenin temelinin 
10 yıl önceki bir otonom araç pro-
jesiyle başladığını, araç üzerinde 
çalışarak yeni yöntemler geliştir-
diklerini söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce yarı otonom 
tekerlekli sandalye için çalış-
malara başladıklarını belirten 
Sezer, "Çalışmaların ardından 
yarı otonom tekerlekli sandalye 
yaptık. Bu sandalye, boynun-
dan aşağıya felç insanların kafa 
hareketleriyle sürebildiği bir 
tekerlekli sandalyeydi." dedi.

>> HASTALIĞI TÜRK VE INGILIZ BILIM INSANLARINCA 
TEŞHIS EDILEN 

Diyarbakırlı Yakup 
yaşama bağlandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve genetik 
hastalığı, Türk ve İngiliz bilim insanları tarafından 
teşhis edilen 7 yaşındaki Yakup Altun, uygulanan 
tedaviyle yaşama bağlandı.

TÜBITAK, Dokuz Eylül Üni-
versitesi (DEÜ) ve Research 

Councils UK desteğiyle yürütülen 
“Türkiye-İngiltere İkili İşbirliği Pro-
jesi” kapsamında DEÜ Tıp Fakültesi 
Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı ile 
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezin-
den (İBG) bilim insanları, akraba 
evliliğinden doğan ve nörolojik 
hastalıkları bulunan çocuklara 
yönelik genetik araştırma yaptı.

Üç yıl süren çalışmalarda, yıllarca 
tanı konulamamış 200 çocuktan 
150’sinin hastalığı genetik araştır-
mayla teşhis edildi. Bu çocuklardan 
biri de Diyarbakırlı Yakup Altun oldu.

Yürüyemeyen, gelişme, dil, sosyal 
iletişim ve motor geriliği, otizm, 
epilepsi ile yeme içme bozukluğu 
görülen 7 yaşındaki Yakup’ta, dün-
yada sadece 200 vakanın bildirildi-
ği beyin kreatin sentez bozukluğu 
tespit edildi.

Aynı hastalıktan ağabeyini kay-

beden Yakup Altun, uygun teda-
viyle yürümeye başlarken, sosyal 
iletişimi ve göz teması da arttı. 
Hastalığın teşhis edilmesi sayesin-
de Altun ile aynı bulguları gösteren 
2 kuzeninde, erken tanıyla hastalı-
ğın önüne geçildi.

Diyarbakır’da çocuk nöroloji 
uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Ya-
kup’un nadir görülen ama tedavisi 
mümkün olan bir genetik hastalığı-
nın bulunduğunu söyledi.

Ailesi tarafından 1 yaşında 
kendilerine getirildiğinde Yakup’un 
başını ve gövdesini kontrol etmek-
te zorlandığını dile getiren Yaramış, 
“Bulguları özgül değildi, birçok 
hastalıkta görülebiliyordu. Ailenin, 
benzer şikayetlerle tanı konul-
madan 8 yaşında kaybettikleri bir 
çocuğu daha vardı. Böyle olunca 
altta özel bir genetik hastalık ola-
bileceğini düşünerek çalışmalara 
başladık.” dedi.


