
Hayaller
“gerçek”
olacak!

Bir çok engellinin halen daha yardıma 
ihtiyacı var. Ne yapabiliriz diye düşünüp 
Engellim Sesi Gazetesi’ne hayat verdik.

u ilk sayımızda 
yeni heyecanları yeni umutlarla süslüyo-
ruz. Çıktığımız yolda hedefe varmak için 

ilk adımımızı attık.
Aslında tüm doğumlar büyük acılardan sonra 

gelir. Ve inanıyoruz ki hayatta hiç bir şey müca-
delesiz, yani emeksiz olmaz.

İnsanın bu hayatta yapıp ettiğinin 
dışında karşılaşacağı bir durumda yok. 

Biz engelliler ve ihtiyaç sahipleri için bu 

mücadelenin içinde ilk adımımızı atıyoruz. Gaze-
temizi özenle hazırlayıp beğeninize sunuyoruz.

Şunu bilin ki bu gazeteden elde edilen gelir-
le ihtiyaç sahibi engelliler için engelli arabaları 
almayı hedefliyoruz.

Ne kadar etkin ve kaliteli bir gazete çıkartırsak 
bu hedefe bir adım daha yaklaşacağımızı düşü-
nüyoruz. Bu nedenle görüş, öneri ve yorumla-
rınız, ayrıca sorunlarınız için lütfen bize ulaşın. 
Böylece birlikte nice sayılara imza atalım...

B

BÖYLEYDİ BÖYLE OLDU

>> EVLERİ YANAN YAŞLI ÇİFTE 

“Sevgi Eli”
DENIZLI’DE evleri yangında hasar 
gören yaşlı çifte, Büyükşehir Belediyesi 
Sevgi Eli Birimi tarafından yardım  
yapıldı. SAYFA 2’DE

>> “EMPATİ PARKURU” İLE GÖRME ENGELLİLERİ 

Anlamaya çalıştılar

Aydın’da bir 
grup genç, 

gözlerine 
siyah bant 

takıp kurduk-
ları “Empati 
Parkuru”n-

dan geçerek 
görme engel-
lilerin yaşadı-

ğı zorlukları 
deneyimledi.

PARKURDAN geçmek isterken engele 
takılıp düşen Gökçe Demir, gazetecilere 
yaptığı açıklamada gözlerini kapatmasıyla 
birlikte düşme korkusu yaşadığını ve yürü-
mekte çok zorlandığını söyledi.

DEMIR, “Her an panik içerisindeydim. 
Hiçbir şey görmüyordum, sadece seslerle 
hareket etmeye çalışıyordum. Gerçekten 
çok zor, Allah kimseye yaşatmasın böyle 
bir şey.” dedi. SAYFA 5’TE

Hedef
zirve!
25 yaşında atletizm ile tanışan 
yüzde 60 görme engelli olan Hakan 
Cira, olimpiyatlarda birinci olacağı 

günü bekliyor.  
SAYFA 8’DE

>> TEKERLEKLİ SANDALYE 

Türkiye Şampiyonası 
rüzgarları esti
SAMSUN’DA yapılan 
Tekerlekli Sandalye Dans 
Sporu Türkiye Şampiyo-
nası’ndaki dans gösterile-
ri vatandaşlar tarafından 
büyük beğeni topladı. 

Gamze Birsöz, “Bugün 

Samsun’da bu şampiyo-
nanın 3.sünü gerçekleş-
tiriyoruz. Şampiyonaya 
İzmir, İstanbul, Antalya, 
Ankara ve Samsun’dan 
toplam 20 yarışmacı 
katıldı.” dedi. 8’DE

4 katlı
eziyet!

BOLU’DA, engelli 
Hatice Özdemir (43) 
için yaptırdığı asansö-
rün apartman sakinleri 
karşı çıkması nedeniyle 
takılamamasına tepki 
gösteren ünlü astrolog 
ve yazar Nuray Sayarı, 
aileye yaptığı ziyarette 
komşulara sitem etti. 
SAYFA 4’TE

>> KULAÇLARLA 

Engelleri aşıyor
YOZGAT’TA 
doğuştan elleri 
ve bir bacağı 
olmayan 11 
yaşındaki Mu-
hammet Enes 
Sarı, engelleri 
kulaç atarak 
aşıyor. 

Minik yüzü-
cü, Aksaray’da düzenlenecek Bedensel Engel-
liler Türkiye Şampiyonası’nda seçmelere kalıp 
ardından da milli takıma seçilmeyi hedefliyor. 
SAYFA 4’TE

>> FELÇLİ EMİN VE AİLESİ 

Yardım eli 
bekliyor
HATAY’DA, geçirdiği çocuk felci 
sebebiyle yüzde 94 engeli bulunan 20 
yaşındaki Emin Erdal’ın ailesi, çocukla-
rının tedavisi için kendilerine uzanacak 
yardım elini bekliyor. SAYFA 6’DA

>> ENGELLİ GENCİN 

Hayaliydi!
HASTALIĞI nedeniyle yatağa bağımlı 
olarak yaşayan sarı-kırmızılı takım hayranı 
Kocaelili Velican Öndeş, Galatasaray ant-
renmanını izleyip, Fatih Terim ve Muslera 
ile bir araya geldi. SAYFA 6’DA

>> GÖRÜNTÜLÜ 112 ACİL'İ 

Ücretsiz
aranacak
BILGI Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 
aldığı kararla, engelli paket/tarifesinden 
yararlananlara, internet üzerinden 112 Acil 
Çağrı Merkezi'ni görüntülü arama hizmeti 
ücretsiz sunulacak. SAYFA 6’DA

>> TEK İSTEĞİ 

Bir hayat 
arkadaşı 
DOĞUŞTAN gelen yürüme engeli 
ve kimsesiz olmasına rağmen hayata 
küsmeyip tüm ihtiyaçlarını kendisi 
karşılayan Hüseyin Kara’nın tek iste-
ği kendisi gibi engelli olan bir hayat 
arkadaşı. SAYFA 4’TE

>>ENGELLİ ÇİFTLER İLK KEZ 

Gelinlik ve 
damatlık giydi
DENIZLI'DE daha önce evlenen ancak 
düğün yapamayan engelli çiftler düzenlenen 
etkinlikte ilk kez gelinlik ve damatlık giyme 
heyecanı yaşadı. 
SAYFA 2’DE
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Denizli'nin Merkezefendi ilçe-
sinde geçen hafta meydana 
gelen yangında evleri kullanı-

lamaz hale gelen 72 yaşındaki engelli 
kadın ile eşinin taşındıkları yeni evin 
bütün eşyaları, Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Sevgi Eli Birimi tarafından 
karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli 

Birimi, İlbade Mahallesi'nde bir hafta 
önce meydana gelen yangında iki katlı 
binadaki eşyalarının neredeyse tama-
mını kaybeden Mehmet Çukur (76) 
ile yüzde 80 görme engelli eşi Şehri 
Çukur'a yardım eli uzattı.

Çukur çiftinin aynı mahallede ki-
raladığı başka bir evin beyaz eşyadan 
mobilyasına, perdesinden halısına kadar 

tüm eşyasını karşılayan Sevgi Eli, yaşlı 
çiftin kıyafetlerini de yeniledi.

Mehmet Çukur, geçen hafta sabaha 
karşı 04.00 sıralarında evde çıkan yan-
gını fark ettiklerini, uyandıklarında evin 
her yerinde duman olduğunu, hemen 
itfaiyeye haber verdiklerini anlattı.

Yangının söndürüldüğünü ancak tüm 
eşyaların yandığını, canlarını kurtar-

dıklarını ifade eden Çukur, "Yangından 
sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi 
Sevgi Eli, sağ olsun elinden geleni yap-
tı, yanan eşyalar için yardımda bulundu. 
Eşyalarımızı yeniledi." dedi.

Çukur, kış gününde kendilerini yalnız 
bırakmayan hayırseverlere, Belediye 
Başkanı Osman Zolan'a ve Sevgi Eli 
ekiplerine teşekkür etti.

>> EVLERI YANAN YAŞLI ÇIFTE 

“Sevgi Eli” uzandı

Tavuk karası olarak bilinen görme bozuk-
luğu ile dünyaya gelen Fatma Işık Kaya, 
küçüklüğünden beri hiçbir zaman tam 
olarak göremedi. Çocukluğunda müzikle 
ilgilenmeye başlayan Kaya, müzisyen 
olma hayalini 
de gerçekleş-
tiremedi. 35 
yaşına geldi-
ğinde görme 
yetisini tama-
men kaybetti. 
Babasının 
bir gazetede 
görme engelli 
ressam ile 
ilgili bir haberi 
görüp kendi-
sine anlatması 
üzerine, Kaya 
da resim ile 
ilgilenmeye 
karar verdi. O 
zamandan beri 
kuru boya, pastel boya ve kurşun kalemle 
resim yapan Kaya, aynı zamanda lif ve 
patik örüp, takı yaparak yaşama tutundu. 
Asker emeklisi babası Tunç Er Kaya (83) 

ile birlikte yaşayan Fatma Işık Kaya, "Re-
sim beni benden alan bir şey. Resim benim 
hayatımı, ruhsal, bedensel, zihinsel olarak 
çok olumlu yönde etkiledi" dedi.

Müzik hayallerinin suya düşmesinden 
sonra resme 
yönelen Fatma 
Işık Kaya, 
"Hayalim TRT 
yada Klasik 
Türk Musikisi 
Korosu'ydu. 
Kendi kendi-
me besteler 
yapıp, şiir 
yazıyordum. 
Çocuk gelişimi 
üzerine eğitim 
aldığım meslek 
lisesinde öğret-
menlerim 'ne 
işin var burada, 
sen müziğe 
yatkınsın' di-

yorlardı. Kendime olan inancımla müzik 
uğruna lise birinci sınıfta okulu bıraktım. 
Artık müziği daha çok kendim için yapıyo-
rum" diye konuştu.

Denizli’de evleri yangında hasar gören yaşlı çifte, Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli Birimi tarafından yardım yapıldı.

BÖYLEYDI BÖYLE OLDU

Okunan-
ları ilgiyle 
dinleyen 
engelliler, 
üniversite 
öğrencileri-
nin duyar-
lılıklarının 
kendilerini 
çok mutlu 
ettiklerini 
söyledi.

Üniversiteliler, görme 
engellilere kitap okuyor
MANİSA Celal Bayar Üniversitesi 
(MCBÜ) Maliye Bölümü öğrenci-
leri, hazırladıkları projeyle görme 
engellilere kitap okumaya başladı. 

MCBÜ Maliye Bölümü 3'üncü 
sınıf öğrencileri, 3 ay önce farkın-
dalık yaratmak amacıyla 'Karanlığa 
ışık ol' adlı bir proje başlattı. Öğren-
ciler proje kapsamında, Altı Nokta 
Körler Derneği Manisa Şubesi üye-
lerine, dernek binasında, haftanın 
salı ve cuma günleri saat 14.00'te, 2 
saat boyunca kitap okumaya başla-
dı. Öğrenciler, bugüne kadar 12'nci 
kitabın sonuna geldi.

'BİZİ ÇOK MUTLU EDİYORLAR'
Projeden duydukları memnuniye-

ti ifade eden Altınokta Körler Der-
neği Manisa Şube Başkanı Hüseyin 
Pehlivan, "Sevgili öğrencilerimizle 
artık rutin haline getirdiğimiz kitap 
okuma etkinliğimiz, onların deyi-
miyle 'Karanlığa ışık ol' projesini 
yürütüyoruz. Bize burada değişik 

kitapları seslendirerek, bizleri 
hayatın içerisinde tutmaya çalışı-
yorlar. Bizi çok mutlu ediyorlar. 
Bu kitaplar bize seslendirildiğinde, 
kendimizi normal insanlardan farklı 
olarak görmüyoruz. Bu projede 
emeği geçenlere çok teşekkür edi-
yorum" dedi.

ÖĞRENCİLER PROJEDEN 
MEMNUN

MCBÜ Maliye Bölümü 3'ncü 
sınıf öğrencisi Sedanur Arar ise 
"Biz onlara yardımcı olabilmek 
yerine beraber bir şeyler yapabi-
leceğimizi göstermek istiyoruz" 

dedi. Aynı sınıfta okuyan Halil 
İbrahim Balcı de, "Buradaki 
engelli vatandaşlarımızla, kar-
deşlerimizle, kitaplar okuyoruz. 
Bugüne kadar yaklaşık 12 tane 
kitap okuduk. Kimileri 300, kimi-
leri 400 kimileri ise 500 sayfadan 
oluşuyor. Gönül ister bu okunan 
kitap sayılarını en üst seviyelere 
çıkartmak. Biz burada olduğumuz 
süre içerisinde kitap okumaya 
devam edeceğiz. Yaptığımız bu 
faaliyette istediğimiz, gözlerin kör 
olması değil aslında kalplerin kör 
olmaması gerektiğidir" şeklinde 
konuştu.

'KITABIN IÇERISINDEKI HIKAYEYI YAŞIYORUZ'
Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Selami Pazar da "Arkadaşlarımız ki-
tabı okurken, bizler de adeta o kitabın içerisindeki hikayeyi yaşıyoruz. 
O hikaye bizi alıp götürüyor bir yerlere. Birebir okumak, her zaman 
çok güzel bir yöntemdir. Arkadaşlarımız bugün bizlere bu duyguyu 
yaşattılar" diye konuştu.

Görme engelini resim yaparak aşıyor
Izmir’de halk 
arasında ‘tavuk 
karası’ olarak 
bilinen görme 
bozukluğu ile 
doğan Fatma 
Işık Kaya (57), 
küçüklüğünden 
beri hiçbir 
zaman 
tam olarak 
göremedi. 
35 yaşında 
görme yetisini 
tamamen 
kaybeden Kaya 
resim yaparak 
yaşama tutundu.

>> SANDALYEDE DANSTA 

Türkiye 
şampiyonu
 
İZMİR’DE yaşayan bedensel engelli 
Duygu Alkan (22), Samsun’da yapılan Te-
kerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyo-
nası’nda tek kadınlar kategorisinde Türkiye 
şampiyonu oldu. Birincilik kupasını alarak 
İzmir’e dönen Alkan, elde ettiği başarıyla 
herkesi gururlandırdı.

Bornova ilçesinde, doğuştan omurilik 
açıklığı olarak bilinen spina bifida hastalığı 
nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını 
sürdüren Duygu Alkan, 5 Ocak’ta Sam-
sun’da yapılan Tekerlekli Sandalyede Dans 
Türkiye Şampiyonası’nda tek kadınlar ka-
tegorisinde Türkiye Şampiyonluğu’nu elde 
etti. Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şam-
piyonası'nda kadınlarda birinci olan Alkan, 
başarısını uluslararası platformlara taşımak 
için çalışmaya azimle devam ediyor. Aynı 
zamanda Karşıyaka Engelliler Derneği’ne 
bağlı basketbol takımının lisanslı oyuncusu 
olan Alkan, "Kısa bir süre içinde çok güzel 
bir başarı elde ettim. Hayallerimin nere-
deyse tamamını gerçekleştirdim. Bundan 
sonraki süreçte de güzel başarılara imza 
atmak için mücadele edeceğim" dedi.

'AĞLAMAYA BAŞLADIM'
Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye 

Şampiyonası’nda 3 farklı kategoride yarışan 
Alkan, Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra 
Duo kategorisinde partneri Osman Ertöz ile 
ikincilik, Free Style kategorisinde ise part-
neri Onur Gür ile birlikte dördüncülük elde 
etti. Dans yarışmasına 1 ay gibi kısa bir süre 
içinde hazırlandığını belirten Alkan, "Dans 
Yarışmasını Karşıyaka Engelliler Derneği 
Başkanı Osman Ertöz aracılığıyla öğrendim. 
Kareografimi ise Yeşim Eryiğit hazırladı, 
Madonna’nın 'Like a prayer' şarkısında 
dans ettim. Kısa bir sürede çalıştığım için 
böyle bir başarı beklemiyordum. Çok mutlu 
oldum ve öğrendiğim anda ağlamaya başla-
dım. Orada bulunmak, yarışmak ve birinci-
lik kupasını elde etmek çok güzeldi. Ailem 
de çok sevindi, herkes arayıp tebrik ediyor. 
Onlara bunu hissettirmek çok güzel bir 
şey. Bundan sonraki süreçte elimden geleni 
yapacağım. Bu başarıyı aslında Karşıyaka 
Engelliler Derneği takımı olarak elde ettik. 
Yarışmaya katılmak aynı zamanda maliyetli 
bir süreç. Sponsorların bu konuda bizlere 
destek olmasını bekliyoruz" dedi.

>> DÜNYA EVINE GIRENLERE 

‘Engelsiz 
Şekerleme’
İZMİR’İN Balçova ilçesinde fiziksel ve psi-
komotor engeli olan bireyler, evleneceklere 
nikah şekerleri ve hediyelikler satarak hem 
el becerisi hem de para kazanıyor.

İzmir’de Balçova Belediyesi’nin, Engelli 
Hakları Masası bünyesinde kurduğu Engelli 
Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireyle-
rin topluma kazandırılması amacıyla yürüttü-
ğü ‘Engelsiz Şekerleme’ projesinde fiziksel 
ve psikomotor engelleri olanlar, Engelli 
Rehabilitasyon 
Merkezi’nde 
kurulan atölyede 
nikah ve doğum 
şekerlerinin yanı 
sıra hediyelik 
eşya ve süsler ya-
pıyor. El emeği 
ürünler ise be-
lediyeye evlilik 
başvurusu yapan 
ya da ilçedeki 
düğün salonlarında yer ayırtan vatandaşlara 
satılıyor. Engelliler sipariş üzerine atölyede 
dünya evine giren yüzlerce kişiye nikah 
şekeri hazırlıyor. Ürünlerin tüm malzemeleri 
belediye tarafından karşılanırken, gelirin 
tamamı engelli bireylere kalıyor.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali 
Çalkaya, 2004 yılında ilçede dijital bir 
engelli haritası hazırladıklarını, ilk engelli 
halk oyunları ekibini kurduklarını belirte-
rek, ‘Engelsiz Şekerleme’ projesi hakkında 
şunları söyledi:

‘ONLARI HAYATIN İÇERİSİNE 
TAŞIYORUZ’

“İlçemizde yılda bin 500’ün üzerinde 
nikah kıyılıyor. Her nikah başvurusu yapan, 
engelli bireylerimizin ürettiği nikah şeker-

lerini görüyor, 
beğenirse 
sipariş veriyor. 
Engelli bireyler 
de bu sayede 
kazandık-
ları parayla 
hayatlarını 
sürdürmeye 
devam ediyor. 
Yaşam sürdüğü 
müddetçe 
onlarla birlikte 
olacağız. 

Bizim içimizden insanlar onlar. Onları 
sahiplenmediğimiz sürece biz sağlıklı bir 
toplum değiliz. Ben felsefemi bunun üzerine 
kurguladım. Bu kentte yaşayan herkesin 
kaliteli yaşama hakkı var. Bir onları burada 
hayatın içerisine taşıyoruz. Burada bir araya 
gelip bir iş yapıyorlar, kendi aralarında hem 
eğleniyorlar hem de üretiyorlar. İnsanlar 
gelip onların ürettikleri şekerleri aldığında 
değer kazanmış oluyorlar. Aynı zamanda 
para kazanmış oluyorlar. Bireyler bununla 
‘Hayatta ben de varım’ diyor. Bu bir anlam-
da psikolojik bir tedavi.”

>>ENGELLI ÇIFTLER ILK KEZ 

Gelinlik ve 
damatlık giydi
DENİZLİ'DE daha önce evlenen ancak 
düğün yapamayan engelli çiftler düzenlenen 
etkinlikte ilk kez gelinlik ve damatlık giyme 
heyecanı yaşadı.

Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam 
Akademisi'nde kursiyer olan engelli çiftler, 
Abdullah Sevgi Yorulmaz ile Salih Zehra 
Cura'nın gelinlik ve damatlık giyme hayalini 
gerçekleştirmek için temsili düğün orga-
nize etti. Süslenerek gelin arabası yapılan 
minibüsle Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen 
çiftler, davul ve zurnalar eşliğinde karşılandı. 
Düğün atmosferini yaşayan çiftler, katılımcı-
lardan yoğun alkış aldı. Engelli Derneği üye-
lerinin yalnız bırakmadığı çiftlere, AK Partili 
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet 
Subaşıoğlu, takı ve düğün seti hediye etti. 
Çiftler daha sonra süslenen minibüsler kon-
voy halinde fotoğraflarının çekileceği İncili-
pınar Parkı'na hareket etti. Belediye Başkan 
Muhammet Subaşıoğlu, basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyon 
düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirtip, "Çiftlerimiz çeşitli nedenlerden dolayı 
yaptıkları evliliklerde gelinlik ve damatlık 
giyememişler. Bizde onların bu hayalini 
gerçekleştirmek istedik. Onların yüzlerindeki 
mutluluğu görmek çok anlamlıydı. Bizim 
için onları mutlu etmenin tarifi açıklanama-
yacak kadar çok" dedi.
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İzmir'de yaşayan görme engelli avukat çift, engellerine rağmen pes et-
meyerek yıllardır hem mesleklerini icra ediyor hem de görme engellilerin 
yaşama daha etkin katılması için çalışmalar yürütüyor.

>> GÖRME ENGELLİ AVUKAT ÇİFT 

Azimleriyle 
örnek oluyor
i zmir'de yaşayan görme engelli 

avukat çift, engellerine rağmen 
pes etmeyerek yıllardır hem mes-

leklerini icra ediyor hem de görme 
engellilerin yaşama daha etkin katıl-
ması için çalışmalar yürütüyor.

İzmir'de yaşayan Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı 
Müjgan Bilgen Özen ile serbest avu-
kat eşi Ufuk Özen gençlik yıllarında 
geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle 
görme yetilerini kaybetti.

Ortak noktaları olan avukatlık 
ve görme engeli nedeniyle yolları 
kesişen çiftten Ufuk Özen, hukuk 
fakültesini görme duyusunu kay-
bettikten sonra kazandı ve bitirip 
avukatlığa başladı.

Eşi de üniversite eğitimi sırasında 
azalan görme yetisini, bir süre sonra 
tamamen kaybetti.

Tanıştıktan kısa süre sonra evlenen 
ve 1 çocukları olan çift, uzun yıllar-
dır avukatlık mesleğini icra ederken 
bir yandan da görme engelliler başta 
olmak üzere engelli hakları için 
mücadele etmeye başladı.

Ufuk Özen, görmemeye başladık-
tan sonra rehabilitasyon merkezinde 
6 ay bağımsız hareket, beyaz baston 
kullanma ve kabartma yazı üzerine 
eğitim aldığını söyledi.

Çağdaş Görmeyenler Derneğinin 
başkanı da olan Özen, dernek çalış-
maları kapsamında görme engelli 
bireylerin sorunlarının çözümüne 

destek olduklarını dile getirerek, 
şunları kaydetti:

"Engelliler için kaldırımların gü-
venli şekilde yürünebilmesi önemli-
dir. Toplu taşıma araçlarının engel-
linin başka birine ihtiyaç duymadan 
kullanımı için kurgulanabilmesi 
gereklidir. Eğitim çağındaki gör-
me engelliler için yeterli malzeme 
desteğinin ve personelin donanımlı 
olması gerekiyor. Öğrenci arkadaşla-
rımız kaynaştırılmış eğitimde sorun 
yaşıyorlar.

Beyaz baston görmeyeni tanımla-

yan bir figür. Güvenliğinin sağlan-
ması için karşı tarafa bir sorumluluk 
yüklüyor. Araçların engellilere geçiş 
üstünlüğü sağlaması konusunda 
düzenleme var. Ancak uygulamada 
eksiklikler var. Ülkemizde beyaz 
bastonun toplumsal yaşama katılımı-
mızdaki öneminin herkes tarafından 
kabul edilmesini bekliyoruz."

"Önyargıları değiştirmek en zoru"
Müjgan Bilgen Özen ise 30 yaşına 

doğru baston kullanmaya başladığını 
belirterek eşiyle engelleri aştıklarını 
söyledi.

23 yıldır avukatlık yaptığını, aynı zamanda arabulucu ve uzlaştırmacı oldu-
ğunu belirten Özen, teknolojik imkanlar sayesinde dilekçe yazma, dosyala-
rı inceleme ve duruşmaları takip etmenin eskiye göre kolaylaştığını belirtti.

AFYONKARAHISAR'DA, sağlık sorunla-
rından dolayı kimlik kartlarını yenilemekte 
problem yaşayan engelli baba ve oğlu için İl 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli 
seferber oldu.

"IŞLEMLERIMIZ TAMAMLANDI"
Görme engelli Halil Demir de babası 

ve kendisi için gönderilen araçla hizmet 
noktasına gelerek işlemlerinin kolayca 
tamamladıklarını dile getirerek "Afyonka-
rahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve bizlere 
yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. 
Şu anda işlemlerimiz tamamlandı. İnşallah, 
yeni nüfus cüzdanlarımız evimize kadar 
gelecek." dedi.

Sağlık eğitimi, ilk yardım çalışmaları, Avrupa Birliği pro-
jeleri, sosyal ve insani yardımlar, engelli bireylere yönelik 
projeler ve gençleri, çocukları kapsayan projelerde iş birliği 
yapmak ve uygulamaları paylaşmak hedefleniyor. 

Almanya’da kardeşlik 
ve işbirliği protokolü

TÜRK Kızılay Bornova 
Şube ve Alman Kızıl haç 
Borken Şubesi arasında Tür-
kiye ve Almanya arasında 
ilk olma özelliğini taşıyan 
‘Kardeş Şube ve İşbirliği’ 
protokolü Türk Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık ile Alman Kızılhaç 
Genel Başkanı Gerda Has-
selfeldt’in de hazır bulun-
duğu Berlin’deki Alman 
Kızılhaç Genel Merkezi’nde 
imzalandı.

Törende konuşan Türk 
Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, Almanya ve 
Türkiye tarihinde bir ilk olan 
protokole vurgu yaparak, “ 
Bugün burada Bornova ve 
Borken Şubeleri arasında 
imzalanan bu protokol nede-
niyle mutluyuz. Başta şube 
başkanımız Fahrettin Dokak 
olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca bu protokol ile birlikte 
iki şubenin insanlık adına 

faydalı çalışmalar yapacağı-
na inanıyoruz. Türk Kızılay 
Genel Merkezi olarak bu 
işbirliğine her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi.

Alman Kızılhaç Genel 
Başkanı Gelda Hasselfeldt ise 
memnuniyetlerini ifade ede-
rek, “ Bu işbirliği sözleşme-
sinin iki ülke ilişkilerini daha 
çok geliştireceğine inanıyo-
rum ve Türkiye’den gelen Kı-
zılay heyetine teşekkürlerimi 
iletiyorum” diye konuştu.

Afyonkarahisar’da, 
sağlık sorunları 
nedeniyle kimlik 
kartlarını yenile-
meye gidemeyen 
engelli baba ve 
oğlu, yetkililer 
tarafından köyün-
den alınarak kent 
merkezine geti-
rildi.

Engelli aile için seferberlik

BALÇOVA’DA yaşayan ve yıllar önce evle-
rinden bile çıkarılmayan fiziksel ve psikomo-
tor engelleri olan gençler artık hayatın her ala-
nında yaşama sevincini 
hissediyor. Balçova 
Belediyesi’nin Engelli 
Rehabilitasyon Merke-
zi’nde; halk oyunları, 
engelsiz şekerleme, 
yazılım projesi gibi 
aktivitelere katılan 
gençler ve çocuklar 
hafta sonu düzenlenen 
Kapadokya ve Konya 
gezisine katıldı.

İki araçla yola çıkan 
gurup, Konya’da tarihi ve turistik yerleri gez-
dikten sonra Mevlana’nın Türbesini ziyaret 
etti. Geceyi Konya’da geçiren gurup ertesi 
gün de Kapadokya’ya geçti. Kar altında ayrı 

bir güzelliğe bürünen Peri Bacaları’nı gezen, 
sabah gökyüzünde uçuşan balonları izleyen 
gençler gönüllerince eğlenerek farklı bir hafta 

sonu tatili yaşadı.
Balçova’da engelli 

kavramını silmek için 
çalıştıklarını belirten 
Belediye Başkanı 
Mehmet Ali Çalkaya 
“Onlar hayatın içine 
girdikçe her şeyin üs-
tesinden gelebilecekle-
rini daha iyi anlıyorlar. 
Artık hayattan bir 
şeyler istiyorlar, ya-
şamdan zevk almanın 

onlarında bir hakkı olduğunu biliyorlar. Bizim 
amacımız da buydu. Engelli ile engelsiz insa-
nın farkının olmadığını tüm topluma anlatana 
kadar çalışacağız” dedi.

Hayat engel tanımaz
Balçova Belediyesi’nin değişik aktivitelerine katılan özel 
çocuklar çok istedikleri geziye çıktı. Kapadokya ve Konya’yı 
gezen çocuklar gönüllerince eğlendi.

>> GÖRME ENGELLİLERE 

Özel menü
BORNOVA Belediyesi’nin kafeteryaların-
da görme engellilerin de, mönüyü okuyup 
istediklerini kolayca sipariş edebilmeleri 
için başlatılan uygulama büyük ilgi gördü. 
Kabartmalı harflerin kullanıldığı ‘Braille’ 
alfabesiyle hazırlanan 
mönüden siparişlerini 
diledikleri gibi veren 
görme engelli vatandaşlar 
uygulamadan memnun.

Görme engellilerin Bor-
nova Belediyesi’nin şirketi 
İZBAŞ’a bağlı kafeterya-
ların mönülerini okuya-
bilmeleri için başlatılan 
uygulama büyük ilgi gördü. Mönülerdeki 
bütün yiyecek ve içecekler kabartmalı harfler-
den oluşan Braille alfabesiyle de yazıldı. 

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 
açtıkları tematik kafeteryalarda özellikle 
dezavantajlı kesimlerin günlük yaşamlarını 
kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

BAŞARI hikayesi ile Borno-
va’nın gururu olan Alkan’ı 
kutlayan Başkan Atila, 
“Duygu, hayatın güzellikleri 
yaşama adına engel tanı-
madığını herkese gösterdi, 
örnek oldu” diye konuştu.

Bornova Belediye Başka-
nı Olgun Atila, tekerlekli 
sandalyede dansta Türkiye 
şampiyonu olan Duygu Al-
kan’ı zi-
yaret etti. 
Işıklar 
Mahall-
lesi’nde 
oturan 
Alkan 
Ailesi’nin 
evine ko-
nuk olan 
Başkan 
Atila, 22 
yaşındaki 
Duy-
gu’yu elde ettiği başarıdan 
dolayı tebrik ederek, “Dansa 
başladıktan bir ay gibi kısa 
sürede Türkiye şampiyonu 
oldu. Bu örnek alınacak 
bir başarı hikayesi. Duygu, 
hayatın güzellikleri yaşama 
adına engel tanımadığı-
nı herkese gösterdi” diye 
konuştu. 

Lise stajını Bornova Bele-
diyesi’nde yaptıktan sonra 
kazandığı Ege Üniversitesi 
Işletme Bölümü’nden mezun 
olan Duygu Alkan ise verdiği 
destek ve ziyareti nedeniy-
le Başkan Olgun Atila’ya 

teşekkür etti. Hedefinin Milli 
dansçı olarak uluslararası 
şampiyonalarda derece ka-
zanmak olduğunu söyleyen 
Alkan, “Hayallerimi ger-
çekleştirmek uğruna azimle 
çalışmaya devam edeceğim.” 
dedi.
 ÜÇ KATEGORIDE YARIŞTI

 Doğuştan omurilik 
açıklığı 
olarak 
bilinen 
“spina 
bifida” 
hastalığı 
nede-
niyle te-
kerlekli 
sandal-
yede 
yaşamı-
nı sür-
düren 

Duygu Alkan, 5 Ocak’ta 
Samsun’da yapılan Te-
kerlekli Sandalyede Dans 
Türkiye Şampiyonası’nda 
tek kadınlar kategorisinde 
Türkiye Şampiyonluğu’nu 
elde etti. Bornova Belediye-
si’nin temin ettiği akülü ve 
manuel tekerlekli san-
dalyeleri kullanan Alkan, 
aynı şampiyonada Türkiye 
Şampiyonluğu’nun yanı sıra 
Duo kategorisinde partneri 
Osman Ertöz ile ikincilik, 
Free Style kategorisinde ise 
partneri Onur Gür ile birlik-
te dördüncülük kazandı.

Engel tanımayan 
şampiyon dansçısı
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Samsun’da 
yapılan Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şam-
piyonası’nda tek kadınlar kategorisinde Türkiye 
şampiyonu olan Duygu Alkan’ı ziyaret etti. 

>> TABLOLARIYLA 

Engellilere 
umut olacak 
KARŞIYAKA’DA yaşayan engelli ve 
kanser hastası Aydan Kabaağaçlı, Karşıyaka 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenle-
diği serginin geliriyle, engelli bir çocuğa 
elektrikli sandalye alacak. Kabaağaçlı’nın 
“3B Kağıt Rölyef Tablo ve Dekoratif Ahşap 
Boyama Sergisi”, Bostanlı Park Kafe’de 13 
Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek. 

“HAYATA TUTUNDUM, PES ETMEDIM” 

Hayatı boyunca hastalıklarla boğuşan 56 
yaşındaki Aydan Kabaağaçlı “10 yıl önce 
bel fıtığı oldum ve ameliyatın ardından felç 
kaldım. 2 yıl tekerlekli sandalye kullandım. 
Fizik tedavi ve kendi azmim sayesinde iç 
bacak güçlenince dengemi sağladım. Yeni-
den ayakta durup yürümeye başladım. Bu 
sergiyi de farkındalık yaratmak için açtım. 
Zamanla daha çok eser ortaya çıkarıp, daha 
çok engelli vatandaşımıza ulaşmak istiyo-
rum” dedi. 
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YÜREĞIR Belediyesi, 
'Sevgiye Engel Yok’ sloganı 
ile 2009 yılından bu yana 
başlattığını çalışmalarla 
ilçede bulunan engellilerin 
hayatlarını kolaylaştıran ça-
lışmalara imza attı. Belediye 
Başkanı Mahmut Çelik-
can’ın ilçeye kazandırdığı 
ve Adanalı Şehit Kara Pilot 
Yzb. Serhat 
Sıgnak'ın 
adının 
yaşatıldığı 
Engelliler 
Koordi-
nasyon 
merkezi, 
engellilerin 
ikinci evi 
oldu. Ada-
na'da yaşa-
yan engelli 
bireyler 
burada her türlü etkinlikleri 
yaparak gerçekleştirebiliyor. 

Adana'da ilk engelli 
koordinasyon merkezini 
kurarak engelli vatandaşla-
rın evlerinden dışarı çıkma-
larını sağladıklarını belirten 
Yüreğir Belediye Başkanı 
Mahmut Çelikcan, ''Özel 
tasarlanmış araçlarla engelli 
vatandaşlarımız evlerinden 
alınıp Yüreğir Belediyesi 
Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat 
Sıgnak Engelliler Koordinas-
yon Merkezimize gelmeleri 
sağlanıyor. Burada etkin-
liklere katılıp özel tasarlan-

mış araçlarımızla tekrar 
evlerine bırakılıyor. Burada 
düzenlediğimiz kurslarla 
engelli vatandaşlarımızın boş 
zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendirmelerini sağlıyo-
ruz. Vatandaşlarımız da bu 
durumdan çok memnunlar. 
Bir şeyler yapabildiklerini 
görüyorlar, birbirleriyle soh-

bet ediyorlar. 
Böylece hem 
sosyalleşiyor, 
hem de ruh-
sal açıdan 
rahatlıyor-
lar" şeklinde 
konuştu. 

Herkesin 
birer engelli 
adayı oldu-
ğunu belir-
ten Başkan 
Çelikcan, 

''Hiç dışarıya çıkamayan 
engelli vatandaşlarımıza 
dışarı çıkma imkanı sunu-
yoruz. Engelli vatandaşları-
mızın hislerini paylaşarak, 
onlarında engelsiz bireylerle 
aynı şartlarda yaşamayı 
hak ettiği, dolaysıyla onları 
toplumsal hayata hazırlaya-
cak ortamları oluşturmak 
en önemli görevlerimizden 
biri olmalıdır. Engellisine 
sahip çıkan toplum gelişmiş 
toplumlardır. Engelli vatan-
daşa sahip çıkmak sosyal 
sorumluluğun yanı sıra bir 
insanlık görevidir'' dedi. 

ANADOLU
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>> MÜFTÜ ÇETIN, ENGELLI VATANDAŞLARA 

Ziyaretlerde bulundu 
IL Müftüsü Mehmet Emin Çetin, engelli koordinatörü Fatih 
Karakaş ve birlikte bir ekiple beraber, kurumda görev yapan 
ve ailesinde engelli bulunan personelin ailelerine ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Ziyaretler esnasında engelli vatandaşların hal ve hatırlarını so-
ran ve kendileriyle birebir ilgilenen Müftü Çetin, Allah’tan şifa 
ve sağlık dileyerek dualar etti ve onların da dualarını talep etti. 
Müftü Çetin “Ziyaretlerimiz esnasında gördüğümüz ve anladı-
ğımız kadarıyla ifade etmemiz gerekirse; engelli hastası bulunan 
bütün ailelerimiz, onların bu durumunu kabullenmiş, bu durum 
karşısında sabretmeyi ve onlara hizmet etmeyi kendilerine vazife 
addetmiş ve bunu severek yapmaktadırlar. Ben kendilerine 
Cenâb-ı Allâh’tan sabır ve mükâfatlar diliyorum” dedi. 

“Hakikatte her insanın bir engelli adayı olduğunu ve asıl 
engelin gönüllerde ve kafalarda olmaması gerektiğini” ifade 
eden Müftü Çetin, "Engelli kardeşlerimizin daima yanında ola-
cağız. Hizmetlerimizi onlara da tanıtacak, onların yaşadıkları 
sıkıntılara çözüm bulmaya çalışacağız." dedi. 

>> ÜNLÜ ASTROLOG VE YAZAR NURAY SAYARI, ENGELLI HATICE’YI ZIYARET ETTI

4 katlı
eziyet!
Bolu’da, engelli Hatice Özdemir (43) 
için yaptırdığı asansörün apartman 
sakinleri karşı çıkması nedeniyle ta-
kılamamasına tepki gösteren ünlü 
astrolog ve yazar Nuray Sayarı, aileye 
yaptığı ziyarette komşulara sitem etti. 

İhsaniye Mahallesi’nde 
bulunan bir apartmanın 
4. katında yaşayan Kad-

riye Kaya ve 1,5 yaşında ge-
çirdiği çocuk felci nedeniyle 
hareket 
güçlüğü 
çeken kar-
deşi Hatice 
Özdemir 
(42), apart-
manlarında 
asansör 
olmaması 
nedeniyle 
zor günler 
yaşıyor. Engelli kardeşini 
15 yıldır sırtında taşıyan 
abla Kaya, kardeşinin dışarı 
çıkması gerektiği zamanlar-
da kardeşini sırtına alarak 4 
katlı apartmandan indirip, 
çıkarıyor. 

Engelli kadının evinden 
rahat koşullarda çıkması 
için yazar ve astrolog olan 

Nuray Sayarı, binaya asansör 
yaptırılması için gerekli olan 
masrafları üstlendi. Bu kez 
de apartman yönetimi bina-
nın zarar göreceği ve hırsız 

girebilir 
gerekçesiy-
le asansör 
yapımına 
karşı çıktı. 

Asansö-
rün takıl-
mamasın-
dan dolayı 
duyduğu 
üzüntüyü 

gözyaşları içinde anlatan 
engelli Hatice Özdemir, 
“Evde kalıyorum. Asansö-
rümü istiyorum. Bu duruma 
gerçekten üzülüyorum. 
Bana acı çektiriyorlar. Soka-
ğa çıkamıyorum. Hasta-
neye gidemiyorum. Bana 
yazık değil mi?” ifadelerini 
kullandı. 

“Çok kırgınız” 
Komşularının yaşadıkları sıkıntıları görmezden geldiğini söyleyen abla 
Kadriye Kaya ise "Komşularım hırsız gireceğinden, bir nevi problemler 
olacağından razı gelmiyorlar. Bizim de bu durumumuz görüyorlar. Ilgileri 
ve duyarlılıklarından hiç memnun kalmadım. Çok üzgünüm. Allah onların 
da başlarına verebilir. Ama bizi görmezden gelmelerine çok üzgünüz ve çok 
kırgınız” şeklinde konuştu. 

Yapayalnız engelli vatandaşın tek isteği 

Bir hayat arkadaşı 
Doğuştan gelen 
yürüme engeli ve 
kimsesiz olması-
na rağmen hayata 
küsmeyip tüm ih-
tiyaçlarını kendisi 
karşılayan Hüse-
yin Kara’nın tek 
isteği kendisi gibi 
engelli olan bir 
hayat arkadaşı.

DOĞUŞTAN gelen yürüme 
engeli ve kimsesiz olmasına 
rağmen hayata küsmeyip tüm 
ihtiyaçlarını kendisi karşıla-
yan Hüseyin 
Kara’nın tek is-
teği kendisi gibi 
engelli olan bir 
hayat arkadaşı. 

Sivas’ın Yıl-
dızeli ilçesine 
bağlı Mumcu-
çiftliği köyünde 
ikamet eden 44 
yaşındaki do-
ğuştan yürüme 
engelli Hüseyin 
Kara, engeline 
rağmen hayata 
olan bağlığı ile 
dikkat çekiyor. 
Doğuştan ayak-
ları normalinden 
çok kısa olan ve 
düz bir şekil-
de açılmayan 
Kara, dışarıda 
yürüyebilmek 
için ayaklarına 
olduğu gibi elle-
rine de ayakkabı 
giymek zorunda. 
İkinci kattaki 
evine engeline 
göre dizayn 
ederek hayatını 
kolaylaştırmaya çalışan Kara’nın 
bu dünyada hiç kimsesi yok. Ya-
payalnız yaşayan Kara’nın ağır 
işlerinde ise köyde ki arkadaşları 
kendisine yardımcı oluyor. 

HAYATA HIÇBIR ZAMAN 
KÜSMEDI 

Hayata hiçbir zaman küsme-
diğini belirten Kara, “Anneden 
doğma sakat olduğum için yü-
rüyemiyorum. Bacaklarım nor-
malden çok kısa. Aynı zamanda 
ayaklarımı düz bir şekilde uzata-
mıyorum. Hayata hiçbir zaman 
küsmedim, küsmem de. Bugün 
ben engelliyim. Ama hepimiz de 
bir engelli adayıyız. Yarının ne 
olacağını bilemeyiz.”dedi. 

Kış aylarında en uzak nokta-

lara bile ellerinin üzerinde yürü-
yerek gitmek zorunda kaldığını 
belirten Kara, “Akşama kadar 
televizyon izliyorum. Hiç kim-

sem yok. Tek 
başıma yaşıyo-
rum. Akşamları 
arkadaşlar geli-
yor, onlara çay 
demliyorum. 
Gelen arkadaşlar 
odun ve kömürü 
sağ olsunlar 
yukarıya çıkar-
tıyorlar. Saat 
21:00- 22:00’a 
kadar oturup 
sohbet ediyo-
ruz, dağılıp 
gittiklerinde ise 
yine yapayalnız 
kalıyorum. Yaz 
aylarında akülü 
aracımı kullanı-
yorum. Ancak 
kış aylarında 
onu kullanmak 
mümkün olmu-
yor. Bu kez el-
lerim ayaklarım 
oluyor. Ayakla-
rıma giydiğim 
gibi ellerime 
de ayakkabı 
giyiyorum. El-
lerimiz üzerinde 

yürüyorum.”dedi. 

TEK ISTEĞI BIR HAYAT 
ARKADAŞI 

Kara, tek isteğinin bir hayat 
arkadaşı olduğunu belirtip, 
kendine uygun kendisi gibi en-
gelli bir hayat arkadaşı aradığını 
söyledi. Kara, “Başkaları gibi 
çalışmayı çok isterdim. Ancak 
engelim dolayısı ile çalışamı-
yorum. Birde bir hayat arkadaşı 
istiyorum. Bir hayat arkadaşım 
olsaydı benim için çok iyi olur-
du. Bana uygun birisi olabilece-
ğini düşünüyorum. Belki hayat 
o zaman benim için daha güzel 
olur. Dışarıdan evime geldiğim-
de sıcak bir çorba kaynatanım 
yok.” şeklinde konuştu. 

YÜREĞIR ENGELLI KOORDINASYON MERKEZI 
İkinci evleri oldu

Ücretsiz ulaşımda Maltepe farkı
DÖRT yıl önce başlattığı ücretsiz okul servisleri 
uygulamasıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi, 
ulaşım alanındaki çalışmalarıyla vatandaşların 
takdirini topluyor. Belediye geride kalan 5 yılda 
cenazeleri olan 6 bin 511 aileye ulaşım desteği 
sunarken, 4 bin 608 hasta ve engelli vatandaşı da 
ücretsiz taşıdı. 

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmala-
ra imza atan Maltepe Belediyesi, ücretsiz ulaşım 
hizmetleriyle Maltepelilerin hayatını kolaylaştı-

rıyor. Belediye spor kulüpleri, dernekler, eğitim 
kurumları gibi pek çok kurumun bu alandaki ihti-
yaçlarına cevap verirken, dört yıl önce başlattığı 
ücretsiz okul servisleri, engelsiz ulaşım, cenazesi 
olan ailelere ücretsiz ulaşım gibi çalışmalarıyla da 
kamuoyunun takdirini topluyor. 

Belediyeye bağlı araçlar, 6 bin 511 cenaze için 
acılı ailelere ulaşım desteği verirken, engelsiz 
ulaşım kapsamında 4 bin 608 hasta ve engelli 
vatandaşı da ücretsiz taşıdı.

Kulaçlarla engelleri aşıyor
YOZGAT’TA doğuştan elleri ve 
bir bacağı olmayan 11 yaşındaki 
Muhammet Enes Sarı, engelleri 
kulaç atarak aşıyor. 

Yaklaşık 4 yıldır yüzme sporu 
yapan Muhammet Enes, azmiyle 
dikkatleri üzerine çekiyor. Attığı 
azimli kulaçlarla engeline meydan 
okuyan minik yüzücü, Aksaray’da 
düzenlenecek Bedensel Engelliler 
Türkiye Şampiyonası’nda seçme-
lere kalıp ardından da milli takıma 
seçilmeyi hedefliyor. 

Antrenörleri eşliğinde Yozgat 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünye-
sindeki yarı olimpik yüzme havu-
zunda hafta da üç gün Aksaray’da 
düzenlenecek olan yarışmaya hazır-
lanan Muhammet Enes, yarışmadan 
dereceyle dönmeyi arzuluyor. 

Yüzmeyi çok sevdiğini belirten 
Muhammet Enes Sarı hedefinin 
ileride milli takıma katılmak 
olduğunu söyleyerek “Her gün 
antrenmanlara geliyorum, milli 
takıma katılmak için her gün 
antrenman yapıyorum. Aksaray’da 
düzenlenecek olan bir maçım 
var, oradan galibiyet alırsam 
belki milli olabilme şansım olur. 
Hocalarım olmasa ben yüzmeyi 
başaramazdım onlara teşekkür 
ediyorum. Hedefim milli takıma 
seçilmek. Şampiyonada Yozgat’ı 
temsil etmek istiyorum. Yüzmeyi 
seviyorum. Hiç zorlanmıyorum, 
alıştım. En büyük hedefim Rıza 
Kayaalp gibi dünyada Yozgat’ı 
şampiyonada da Yozgat’ı temsil 
etmek istiyorum” dedi. 

ESKIŞEHIR’E Erasmus projesi 
kapsamında Polonya, Yunanistan 
ve Romanya’dan gelen 6’sı engelli 
11 öğrenci ve 7 öğretmen, Sarar 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’n-
de ebru sanatını öğrendi. 

Erasmus Plus KA 229 projesi 
kapsamında öğrenci ve öğretmen-
lerden oluşan 18 kişilik yabancı 
uyruklu grup, Sarar Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde ebru sanatı 
eğitimi aldı. Misafir öğrenci ve 
öğretmenler fırçalar yardımıy-
la boyaların katmanlar halinde 
tekneye serpilmesini ve oluştu-
rulan desenlerin kâğıt üzerine 
aktarılmasını hayranlıkla izledi. 
Ebru sanatının nasıl yapıldığını 
gözlemleyerek öğrenen misafirler 
daha sonra fırçalar eşliğinde boya-
ları suya ve kâğıda işledi. Konuyla 
ilgili Polonyalı öğrenci Balau 
Marco Gabriel ebru sanatından 

çok etkilendiğini söyledi. Gabriel, 
“Çok etkilendim. Güzel bir sanat 
ve bunu kendim yapabiliyorum. 
Aslında yapabildiğim tek sanat bu. 
Dün çanak, çömlek yapmaya git-
tik. Kendi elimle şekillendirdiğim 
bir şey çok hoşuma gitti” dedi. 

Polonyalı öğretmen Barbara 
Bauerek Matloch ise engelli 
öğrenciler için projenin anlamlı 
olduğunu belirterek, “Türkiye’ye 
ilk gelişim değil. Daha önce bir-
çok kez geldim. Buraya gelmeyi 
çok seviyorum. İnsanlar, kültür 
ve yemekler çok güzel. Burada 
olmayı seviyorum. Buraya engelli 
öğrencilerimizle beraber geldik. 
Engelli öğrencilerin yurt dışına 
çıkma imkânları çok fazla olmu-
yor. O yüzden proje onlar için bir 
şans. Burada yeni arkadaşlıklar 
edindiler. Gençler için çok önemli 
bir fırsat” diye konuştu.

>> 6’SI ENGELLI 18 YABANCI UYRUKLU MISAFIR 

Ebru sanatı öğrendi
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Gözlerine siyah bant takan gençler, 
Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan 
ve çeşitli engellerin bulunduğu par-

kurdan beyaz bastonla geçmeye çalıştı.
Gençlerden bazıları yürümekte güçlük çe-

kerken bazıları da engellere takılarak düştü. 

DÜŞME KORKUSUNU YAŞADILAR
Parkurdan geçmek 

isterken engele takılıp 
düşen Gökçe Demir, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada gözlerini 
kapatmasıyla birlikte 
düşme korkusu yaşadı-
ğını ve yürümekte çok 
zorlandığını söyledi.

Demir, "Her an panik 
içerisindeydim. Hiçbir 
şey görmüyordum, 
sadece seslerle hareket 
etmeye çalışıyordum. 
Gerçekten çok zor, Allah 
kimseye yaşatmasın 
böyle bir şey." dedi. 

Görme engellilerin yaşadıkları zorlukların 
çok güç olduğunu aktaran Esra Doğan ise 
"Her an 'şimdi mi düşerim, önüme bir şey mi 
çıkar' diye düşünmek çok kötü, yani düşme 
korkusu çok kötü bir şey. Gözümüz açık çok 
kısa sürede yürüyeceğimiz yolu gözümüz 
kapalı çok uzun sürede yürüdük. Daha kor-
karak, daha çekinerek." diye konuştu.

Altı Nokta Körler 
Derneği Başkanı Bayram 
Özen, etkinliği çok 
anlamlı bulduklarını 
belirterek, "Duyarlılığı 
artırmak ve bir görme 
engellinin yaşadığı 
sıkıntıları anlamak, 
empati oluşturmak adına 
güzel bir etkinlik oldu. 
Buradan genç nesillerin 
toplumdaki tüm bireyler-
le barışık yaşadıklarını 
ve onların problemlerini 
kendi problemleri gibi 
gördükleri sonucunu 

çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

>> “EMPATI PARKURU” ILE GÖRME ENGELLILERI 

Anlamaya 
çalıştılar
Aydın’da bir grup genç, gözlerine siyah bant takıp kur-
dukları “Empati Parkuru”ndan geçerek görme engellilerin 
yaşadığı zorlukları deneyimledi.

Bayram Özen

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Genel Müdür

Ahmet DEMIR Didem ŞENSÜREK

Yönetim Yeri:
Mucibir Rahman. Sokak No 17Anadolu İşhanı K 5 - D 19 Konak / İzmir

Yayın Türü: Yerel, süreli yayın. İletişim: 0539 481 09 59

Engellim Sesi Gazetesi, basın meslek ilkelerine uymayı  taahhüt eder. 
Yazarların makalelerinde yer alan görüşler kendilerine aittir. Engellim Sesi Gazetesi 

iktibas edilemez. Medya ajanslarınca 3. kişilere servis edilemez.

www.engellimsesigazetesi.com

Yıl: 1 - Sayı: 1
Şubat 2019Sesi

Engellim

Basım Yeri 
İhlas Gazetecilik A.Ş.

 Fatih Mahallesi 1199 Sokak 
No 1/7 Sarnıç Gaziemir/ İzmir

Yayın Türü: Yaygın, süreli yayın
Baskı Tarihi: 23.01.2019

Dünyada görme bozuklukları artıyor!
Dünyada yaklaşık 1.3 milyar insanda görme sorunu olduğunu kaydeden Dr.Öğr.Üyesi Babaoğlu, bu sorun-
ların yüzde 80’inin önlenebilir sebeplerden oluştuğunu vurguladı. 
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi Asya Babaoğlu ve Araş.
Gör.Dr. Özhan Akyol, göz sağlığının 
öneminin yanında görme engelli birey-
lerin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm 
yollarının ele alındığı  “Beyaz Baston ve 
Görme Engelliler Haftası” nedeniyle bir 
açıklama yaptı. 

“BİLGİSAYAR, CEP TELEFONU, 
SÜRE ARTTIKÇA…”

Düzenli göz kontrollerinin birçok göz 
hastalığının henüz belirtileri başlamadan 
önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alın-
masını sağlayacağını belirten Dr.Öğr. 
Üyesi Babaoğlu, “Yapılan bilimsel çalış-
malar, özellikle bilgisayar, cep telefonu, 
televizyon başında geçirilen sürenin 
artması, sağlıksız beslenme ve yetersiz 
fiziksel aktivite nedeniyle önümüzdeki 
yıllarda özellikle miyopi olarak adlan-
dırılan ve uzağı iyi görememeye neden 
olan görme kusurunda artış beklendiği-
ni, önlem alınmadığı taktirde toplumun 
yarısının bundan etkilenebileceğini ifade 
ediyor.” dedi.

“EN ÇOK UZAĞI GÖREMİYORUZ.”
Dünyada en çok görme bozukluk-

larına yol açan nedenlerin başında 

yakını ya da uzağı görememenin yer 
aldığını belirten Dr.Öğr. Üyesi Baba-
oğlu, “Bunu katarakt, yaşa bağlı gözün 
arka kısmındaki sinirlerdeki hasara 
bağlı görmede azalma, göz tansiyonu, 
şeker hastalığına bağlı göz sinirlerinde 
oluşan hasarlar takip etmektedir. 816 
milyon kişinin yakın görme kusuru 

vardır. Sürekli çok yakın ekranlara bak-
mak miyopinin daha yaygın olmasına 
sebep oluyor. Dünya genelinde orta-
lama %25-30 arası kişide bulunan bu 
problem yüzünden önümüzdeki 5 sene 
içerisinde 7 milyarlık dünya nüfusu-
nun en az 2 milyarının miyopi olacağı 
öngörülmektedir.” diye konuştu.

SİGARA İÇENLER DİKKAT!
“Obeziteyle birliktelik gösteren şeker 

hastalığı, tansiyon hastalığı gibi kontrol 
altına alınmamış kronik hastalıklar yıllar 
içinde göz hastalıklarına yol açabilir.” 
diyen Dr.Öğr.Üyesi Babaoğlu, “Ayrıca 
sigara içenlerde katarakt ve gözlerde si-
nir hasarı riski daha fazladır. Bu nedenle 
genel olarak sağlığıma dikkat etmek, 
göz sağlığını da koruyacaktır. Riskli 
işlerde çalışanların koruyucu gözlük / 
maske kullanması ve özellikle bilgisa-
yar vb. başında çok vakit geçirenlerin 
en fazla 20 dakika aralıklarla gözlerini 
dinlendirmeleri de önemlidir.” dedi.

“Şikayetiniz olmadan doktora gidin.”
Düzenli göz kontrollerinin birçok 

göz hastalığa erken müdahale olanağı 
sağladığına işaret eden Dr.Öğr. Üyesi 
Babaoğlu,” İlk göz muayenesi doğum-
dan hemen sonra yapılır. Daha sonra 6 
aylıkken, 3 yaşındayken, okula başlama-

dan önce ve okul süresince her yıl göz 
muayenesi tekrarlanmalıdır. Çocuklarda 
herhangi bir göz kayması, görme bozuk-
luğu şüphesi (baş ağrısı, geç okuma-yaz-
ma öğrenmesi televizyona ve kitaplara 
çok yakından bakma gibi)  varsa en kısa 
sürede göz doktoruna başvurulmalıdır. 
Yetişkinlerin ise hiç şikayetleri olmasa 
bile 1 ile 3 yıl aralıklarla göz muayene-
si yaptırmalarında fayda vardır.” diye 
konuştu.

“GÖRME ENGELLİLER İÇİN YA-
PILANLARA ZARAR VERMEYİN.”
Dünyada 36 milyon kişide tam görme 

kaybı olduğunu vurgulayan Araş.Gör.
Dr. Özhan Akyol da görme engellilerin 
topluma katılımları ulaşım, fiziksel 
çevre ve konut sorunları gibi temel ne-
denlerle daha güçleştiğini aktardı. Araş.
Gör.Dr. Özhan Akyol, “2005 yılında 
kabul olan 5378 sayılı kanun  ile birlikte 
engellilerin temel hak ve özgürlüklerden 
faydalanması amaçlanmış ve bunun-
la ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
sayede toplumsal alanın birçok nok-
tasında (kamu binaları, sokaklar vs.) 
engelliler için düzenlemeler yapılmıştır. 
Toplum olarak bu düzenlemelere zarar 
vermemek tüm vatandaşların görevidir.” 
şeklinde konuştu.

HENÜZ 8 aylıkken geçirdiği çocuk felci nedeniyle 
bedensel engelli olan 40 yaşındaki Sinem Öntürk, 
engelleri spor ve dansla aştı. Buca Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye 
Badminton Sporcusu Öntürk, bir yandan raketteki 
başarılarıyla göz doldururken, çocukluk hayali olan 
dansta ise birbiri ardına dereceler elde etti.  Daha 
önce dansta Türkiye şampiyonu da olan Öntürk, 
bu yıl Buca Belediyesi’nin destekleriyle katıldığı 
Samsun’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans 
Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olarak 
hem Buca’ya hem İzmir’e bir gurur daha yaşattı.

Bucalı Sinem Öntürk, bebekliğinde geçirdiği ço-
cuk felci yüzünden engelli kaldı. Tam 15 ameliyat 
geçiren Öntürk, ilkokuldan sonra eğitim hayatına 
açıköğretim ile devam etti.  Ancak engeli onu ha-
yallerinden koparmadı. 6 yıl önce Buca Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü’nde badminton oynamaya 

başlayan Öntürk, alkışlanacak başarılara imza attı. 
Başarılı sporcu 2 yıl önce Tekerlekli Sandalye 
Badminton Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 
üçüncüsü oldu. 

Bu arada bir başka hayali olan dansa da başlayan 
Öntürk, bu alanda da tuttuğunu koparmayı başardı. 
Geçtiğimiz yıl Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye 
Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Bu yıl Sam-
sun’da düzenlenen şampiyonaya Buca Belediyesi 
sponsorluğuyla katılan Öntürk, bu kez tek bayanlar 
kategorisinde Türkiye ikinciliğini, çiftler de ise 
Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Başarılarıyla Buca’nın gururu olan Sinem 
Öntürk,” Dans etmeye hayatım boyunca devam 
edeceğim, benim için vazgeçilmez bir tutku. Buca 
Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya engelli spor-
larının yanında olduğu ve bize verdiği desteklerden 
ötürü çok teşekkür ederim” dedi.

Engelleri spor ve dansla aşıyor

>> ENGELLI ÖĞRENCILERIN 

Aileleri konuştu, 
hocalar dinledi
Yükseköğretimde eğitim alan engel-
li öğrenciler ve ailelerine destek yol-
ları,  İzmir’de yer alan üniversitelerin 
Engelsiz Üniversite Koordinatörleri-
nin katılımlarıyla İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi’nde masaya yatırıldı.
İKÇÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. 
Öğretim Üyesi Zümrüt Gedik’in, Ege Üni-
versitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Engel-
siz Üniversite Koordinatörleri ile birlikte 
organize ettiği panele, üniversitede eğitim 
alan engelli öğrencilerin aileleri de panelist 
olarak katılarak görüş ve önerileriyle katkı 
sağladı.

“ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN 
SAYISINDA ARTIŞ VAR.” 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Engel-
siz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Zümrüt Gedik yaptığı açılış konuş-
masında, engelli öğrencilerin yükseköğ-
retim çerçevesindeki hakları ve ailelerine 

yönelik psiko-sosyal 
destek mekanizmaları 
konularında yapılması 
gereken birçok şey 
olduğunu söyledi. 
Üniversite hayatı-
na başlayan engelli 
bireylere ve ailelerine 
en büyük desteğin 
yine üniversitelerdeki 
Engelsiz Üniversite 
Koordinatörlerinden 
geleceğine inandığını 
belirten Dr.Öğr.Üyesi 
Gedik, “Panel sonuç-

larının İzmir’deki üniversitelerde okuyan 
engelli öğrencilerimize çok büyük katkılar 
sunacağına inanıyorum. Ayrıca yaygın ka-
nının aksine, engelli bireylerin yükseköğ-
retim hayatlarını başarıyla tamamlayabildi-
ğini de bu şekilde ortaya koymuş olacağız. 
Bu noktada getirilen çözüm önerilerini 
YÖK’e bir rapor halinde sunacağız. Okul-
laşma oranları arttıkça engelli öğrencilerin, 
yükseköğretime devam etmek isteyen 
öğrenci sayısında da artış görülüyor. Eşitlik 
temelinde, hayat boyu eğitim imkânından 
ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılan 
öğrencilerimizin sayısı arttıkça; üniversi-
telerden mezun engelli öğrencilerimizin 
başarı oranlarının da artacağına inanıyo-
rum.” diye konuştu.

“FARKINDALIK AŞAMASINI 
GEÇMİŞ DURUMDAYIZ.”

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan 
Kaya da ‘Engelsiz Üniversite’ olma yolun-
da büyük adımlar atan İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi’nin, İzmir’deki diğer üniversi-
telerle güç birliği yaparak; böylesine önemli 
bir konuyu masaya yatırmasının önemine 
değindi. 

“FARKINDALIĞA KATKI.”
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin 
de engelli gençlerin yaşamlarını anlamlan-
dırmak, ailelere kendilerini ifade edebile-
cekleri bir alan açmak ve onlara destekleyici 
önerilerde bulunmak amacıyla toplanan, 

İzmir’deki Engelsiz 
Üniversite Koordina-
törlerinin bu adımının 
verimli sonuçlar elde 
getirmesi temennisinde 
bulundu. Üniversite-
lerde bu alanda görev 
yapan koordinatörle-
rin ve psikologların 
önemine değinen İEÜ 
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr.Çin, “İzmir Ekono-
mi Üniversitesi Engelli 
Destek Birimi, engelli 

öğrencilerimizin akademik ve sosyal hayata 
tam ve etkin katılımını sağlamak için çalış-
maktadır. Birimimiz aynı zamanda İzmir 
Üniversiteler Platformu Engelsiz Üniversite-
ler Kurulu bünyesinde de engelli bireylerin 
yükseköğretime eşit katılımı ile ilgili aktif 
çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversiteler-
deki Engelli Destek Birimi Koordinatörleri 
ve psikologlarımız, yükseköğretime geçiş 
süreçlerinin psikolojik boyutlarını incele-
yerek uygulanabilir, destekleyici öneriler 
sunacaktır.” dedi.

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Çiğdem Kentmen Çin

İKÇÜ Engelsiz Üni-
versite Koordinatörü 
Dr. Öğretim Üyesi 
Zümrüt Gedik

>> MUSTAFA BARIŞ’IN 

Quaresma hayali 
gerçekleşti
MANİSA’NIN Salihli ilçesinde 
yaşayan bedensel engelli Beşik-
taşlı Mustafa Barış Gökçe (12), 
hayranı olduğu Ricardo Quares-
ma ile tanıştı. 

Spor Toto Süper Ligi’nin 
ikinci haftanın ilk haftasında 
deplasmanda konuk olacağı 
Akhisar maçı öncesi Manisa’da 
kampa giren Beşiktaş’ı, Salihli 
Beşiktaşlılar Dernek Başkanı 
Erkan Esen ile birlikte ziyaret 
eden bedensel engelli Mustafa 
Barış Gökçe, fanatik hayranı 
olduğu Portekizli yıldız Ricardo 
Quaresma ile tanışma hayali 
gerçek oldu. Duygusal anların 
yaşandığı buluşmada Quaresma, 
Mustafa Barış ile özel olarak 
ilgilenip, bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Salihli’de yaşayan özel genç 
Mustafa Barış Gökçe’nin 

Q7’ye hayranlığını bildiklerini 
ifade eden Salihli Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı Erkan Esen, 
“Durumu Beşiktaş Kulübü’ne 
iletip, bu özel gencimizi Qu-
aresma ile buluşturup, sürpriz 
yapmak istedik. Kulübümüz 
de bütün imkanları seferber 
edip, Mustafa Barış’ı, hayranı 
olduğu Quaresma ile buluştur-
duk. Mustafa Barış’ın mutlulu-
ğu bizleri daha da mutlu etti” 
dedi. 

Kulübün, Mustafa Barış’a 
Beşiktaş forması hediye ettiğini 
belirten Esen, “Biz de Beşiktaş 
Teknik Direktörü Şenol Güneş’e 
bölgemizin en önemli ürünü 
olan çekirdeksiz kuru üzümünü 
ikram ederek, büyük Beşiktaş 
Ailesi’ne mensup olmaktan bir 
kez daha onur ve gurur duyduk” 
dedi.
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Felçli Emin ve ailesi 
yardım eli bekliyor

Hatay’da, geçirdiği çocuk felci se-
bebiyle yüzde 94 engeli bulunan 20 
yaşındaki Emin Erdal’ın ailesi, ço-
cuklarının tedavisi için kendilerine 
uzanacak yardım elini bekliyor.

H atay'da, 6 aylıkken geçir-
diği çocuk felç sebebiyle 
yüzde 94 engeli bulunan 

20 yaşındaki Emin Erdal'ın ailesi, 
çocuklarının tedavisi ve yaşadıkla-
rı maddi zorlukları aşabilmek için 
kendilerine uzanacak yardım elini 
bekliyor.

Yaklaşık 3 yıl önce eşi tarafın-
dan terk edilen 3 çocuk annesi Aslı 
Erdal, zihinsel ve bedensel engelli 
Emin için yaşam mücadelesi 
veriyor.

İskenderun ilçesine bağlı Sakar-
ya Mahallesi'nde yaşayan Erdal 
ailesinin evleri borçlarından dolayı 
haciz edilme tehlikesi ile karşı kar-
şıya. Engelli oğlunun günden güne 
zayıfladığını belirten Erdal, “Oğlu-
mun durumu bizi hem maddi hem 
de manevi olarak etkiledi. İki tane 
kızım da liseye gidiyor, ihtiyaç-
larını karşılayamıyorum. Sadece 
hasta oğlumu tedavi ettirmek, iki 
kızımı okutabilmek için mücadele 
veriyorum.” diye konuştu.

Oğlunun bakıma muhtaç 
olmasından dolayı çalışamadığını 
belirten Erdal, “Evimize gelen 
yazıda evimizin hacizlik olduğu-
nu öğrendik. Sokakta kalma teh-

likesi ile karşı karşıyayız. Evin 
bizden alınacağı an çocuklarımla 
beraber sokaklarda olacağız. 
Gidecek yerim yok. Çocuğum 
hastaneye gitmesi gerekiyor 
götüremiyorum.” ifadelerini 

kullandı. 
Kendisini çocuklarına adadığını 

söyleyen Erdal, “Engelli çocu-
ğum gözlerimin önünde günden 
güne eriyor. Oğlum kısa zaman 
içerisinde 30 kilo verdi. İki kız 

çocuğum okuyor. Yetkililerden 
zor durumuma çözüm bulmalarını 
istiyorum. Gidecek bir yerim yok. 
Çocuklarımın okutulmasını ve en-
gelli çocuğumun tedavi edilmesini 
istiyorum.” şeklinde konuştu.

Acılı anne Erdal, yaptığı açıklamada, yıllardır tedavi için birçok hastaneyi dolaştıklarını, oğlu Emin'in tüm 
zorluklara ve hastalığına rağmen hayata tutunmayı başardığını söyledi.

>> ENGELLILER  

Görüntülü 112 Acil'i 
ücretsiz arayabilecek
Bilgi Teknolojileri ve Iletişim Kurulunun aldığı 
kararla, engelli paket/tarifesinden yararlananla-
ra, internet üzerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 
görüntülü arama hizmeti ücretsiz sunulacak.
BILGI Teknolojileri ve Iletişim 
Kurulunca, engelli paket/tarife-
sinden yararlananlara, inter-
net üzerinden 112 Acil Çağrı 
Merkezi'ni görüntülü arama 
hizmetinin ücretsiz sunulması 
kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığının talebi 
üzerine BTK tarafından "112 
Acil Görüntülü Arama Hizmeti-
nin Ücretsiz Sunulması" konulu 
inceleme yapıldı.

Kurul, Sağlık Bakanlığınca 
belirlenecek sunucularla işitme 
engelli vatandaşların aynı za-
manda konuşamamaları dolayı-
sıyla sağlık hizmetine erişimleri 
sırasında yaşadıkları iletişim 
sorununu ortadan kaldırmak ve 
hizmetlere erişimlerini kolaylaş-
tırmak için oluşturulan Engel-
siz Sağlık Iletişim Merkezinin 
(ESIM) hizmetlerinde kullanıla-
cak sunuculara ücretsiz erişim 
sağlanmasına karar verdi.

Karar kapsamında, engelli 
paket/tarifesinden faydalanan 
hatlar üzerinden yapılacak veri 

haberleşmesi, tarife/paket/kota 
kapsamında değerlendirilmeye-
rek, mobil işletmeciler tara-
fından söz konusu hizmetlere 
ücretsiz erişim sağlanacak.

Böylece, işitme engelli vatan-
daşların acil durumlarda 112 
Acil Çağrı Merkezi ile iletişime 
geçebilmek ve ambulans talep 
etmek, Merkezi Hekim Ran-
devu Sistemi'nden randevu 
alabilmek, muayene esnasında 
tercüme hizmetinden faydala-
nabilmek gibi amaçlarla akıllı 
mobil cihazlarına indirdikleri 
ESIM uygulaması rahatlıkla 
kullanılabilecek. Telefon hatla-
rında internet kullanım kapa-
sitesinin bulunmaması veya bu 
kapasitenin yeterli olmaması 
gibi durumlarda görüşmeler 
kesilmeyecek.

Engelli vatandaşlar, herhangi 
bir kota tüketimi yaşamadan 
sağlık hizmetinden faydalana-
bilecek.

Kurul kararı, 1 Nisan itibarıy-
la yürürlüğe girecek.

Engelli gencin 
hayali gerçek oldu
Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak 
yaşayan sarı-kırmızılı takım hayranı Kocaelili 
Velican Öndeş, Galatasaray antrenmanını izle-
yip, Fatih Terim ve Muslera ile bir araya geldi.
SEREBRAL palsi ve epilepsi 
hastalığı nedeniyle Kocaeli'de 
yatağa bağımlı yaşayan 19 
yaşındaki Velican Öndeş'in, 
taraftarı olduğu Galatasaray'ın 
teknik direktörü Fatih Terim ve 
kalecisi Fernando Muslera ile 
tanışma hayali gerçekleşti.

Galatasaray Kulübünün in-
ternet sitesinde yer alan bilgiye 
göre, Velican Öndeş, sarı-kır-
mızılı takımın Spor Toto Süper 

Lig'deki MKE Ankaragücü maçı 
için yaptığı antrenmanı izledi.

Velican, Florya Metin Oktay 
Tesisleri'ndeki idmanda, hayal-
lerinden biri olan teknik direktör 
Fatih Terim ve kaleci Muslera 
ile de tanışma fırsatı buldu.

Antrenman sonunda tüm 
oyuncularla fotoğraf çektiren 
Velican’a, Fatih Terim tarafın-
dan imzalı bir forma hediye 
edildi.

>> DÜNYA BARIŞI IÇIN 

Mersin’den KKTC’ye 
yüzecekler
Paralimpik milli yüzücüler Berk Kamanlı 
ve Hamit Demir, Kıbrıs Barış Hareka-
tı’nın 45. yıl dönümünde dünyaya barış 
mesajı vermek için Mersin’den Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yüzecek.
MILLI paralimpik yüzücüler Berk Kamanlı ve Hamit 
Demir, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünde dün-
yaya barış mesajı vermek için Mersin’den Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne yüzecek.

Berk Kamanlı ve Hamit Demir, Dünya Markalar 
Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneğinin bünyesinde hayata 
geçirilecek “Kır Zincirlerini Şampiyonluğa Koş” projesi 
kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünden 
15 gün önce kulaç atmaya başlayarak 20 Temmuz’da 
Girne sahilinde olacak.

Sporcular, maratonun hazırlıklarına şimdiden başlar-
ken en büyük desteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan aldıklarını belirtti.

Kamanlı, 10 yaşından itibaren Türkiye’yi yurt dışında 
temsil ettiğini belirterek, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi 
Spor Yüksek Okulunda eğitim gördüğünü, yüzme antre-
nörü olarak mezun olduğunu ifade etti.

Kamanlı, Çanakkale ve Istanbul Boğazı’nı Hamit De-
mir ile beraber geçtiklerini söyleyerek, şunları dile getirdi:

“Ülkeme faydalı olacak, dünyayı Türkiye’yi tanıtacak 
bir proje üzerinde çalıştım. Bu konuda bir ilki gerçek-
leştirmeyi düşündüm ve bunu kendi denizimizde gerçek-
leştirmek istedim. Silifke’den Girne Limanı’na yüzme 
fikri 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yılı olması 
dolayısıyla ortaya çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl 
dönümünde dünyaya barış mesajı vereceğiz ve ‘Barış için 
yüzüyoruz’ diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
desteğini açıklaması üzerine kararlılığımız daha da arttı. 
15 günlük maratonun sonunda dünyaya güçlü bir barış 
mesajı vereceğimize inanıyoruz. Bayrağımızı Kıbrıs’ta 
barış için dalgalandıracağız.”

Yerli ve milli birçok projelerinin bulunduğunu dile ge-
tiren Kamanlı, Hazar Denizi’ni kimsenin yüzerek geçme-
diğini, bir ilki daha gerçekleştirmek istediklerini söyledi. 
Kamanlı, daha sonra Istanbul’dan Atina’ya, oradan da 
Cebelitarık Boğazı’na geçmeyi planladıklarını belirtti.

“TÜRKIYE’YI GÜZEL PROJELERLE CAZIBE 
MERKEZI HALINE GETIRECEĞIZ”

Dünyaya eli ve ayağı olmadan gelen 26 yaşındaki milli 
paralimpik yüzücü Hamit Demir ise Gazi Üniversitesi 
Uluslararası Ilişkiler Bölümünden mezun olduğunu, aynı 
üniversitenin siyaset ve sosyal bilimler alanında yüksek 
lisans eğitimine devam ettiğini dile getirdi.

Başka projeler üstünde de çalıştıklarını anlatan Demir, 
“Türkiye’yi yaptığımız projelerle cazibe merkezi haline 
getireceğiz. Bu projeleri hayata geçirmek için daha çok 
desteğe ihtiyacımız var.” dedi.

>> MEB VE IŞKUR 

Zihinsel engelli
istihdamı için 
çalışacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelin-
de zihinsel engelli öğrencilere istihdam 
sağlanması amacıyla Türkiye İş Kurumu 
ile ortak çalışmalar başlatacak.
MILLI Eğitim Bakanlığı (MEB) , özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuni-
yet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, onlara iş ve mesle-
ğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürütüyor. 

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören 
hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencileri aktif iş 
gücü piyasası programlarına yönlendirmek için proje gelişti-
ren Bakanlık, çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliğine gitti.

Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 5 
Mayıs 2017'de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuni-
yet sonrası istihdam imkanlarını artırmaya yönelik iş birliği 
protokolü imzalandı.

Protokol ile öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak 
hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat 
içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki 
eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulaması 
başlatıldı. 

 Protokol kapsamında, koordineli çalışma yürütülebilmesi 
için 25-28 Eylül 2017'de özel eğitim meslek okulu bulunan 69 
ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinde görevli iş ve meslek danışma-
nının katılımıyla Ankara'da bir bilgilendirme eğitimi gerçek-
leştirildi.

ILLERE RESMI YAZI ILE DUYURULDU
Bakanlık, bu çalışmayı Türkiye geneline yaygınlaştırma 

kararı aldı. Bu kapsamda, zihinsel engellilerin istihdamının 
ülke geneline yaygınlaştırılması için düzenli iş yeri ziyaretleri 
yapılacak, öğrencilerin yeterlilikleri belirlenecek ve işbaşı 
eğitimleri düzenlenecek. Uygulama, Türkiye'deki 68 ilde 
bulunan 146 özel eğitim meslek okulunda sürdürülecek.
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>> DÜNYADA İLK, FELÇLİ HASTA BEYİN ÇİPİYLE 

Parmaklarını 
oynattı

Her iki kolu ve bacağını 
kullanamayan felç hastası 
24 yaşındaki Ian Burkhart, 

dünyada ilk kez beynine takı-
lan çip sayesinde parmaklarını 
oynatmakla kalmadı, bilgisayar 
oyunu olarak tasarlanan gitarı 
da çalabildi.

Araştırmacılar bu teknoloji-
nin felç geçiren veya beyninde 
hasar oluşan milyonlarca kişiye 
yardımcı olacağını umuyor.

BBC’nin haberine göre, 
ABD’nin Ohio eyaletinde yaşa-
yan Ian Burkhart’a yerleştirilen 
çip beyin sinyallerini okuya-
biliyor. Sinyaller bir bilgisayar 
tarafından okunuyor ve hare-
ket kabiliyeti sağlayabilmek 
için kasları elektrikle uyarıyor. 
Araştırmacılar bu teknolojinin 
felç geçiren veya beyninde 
hasar oluşan milyonlarca kişiye 
yardımcı olacağını umuyor.

Teknolojik bir gelişme ise 
Burkhart’ın hayatını yeniden 
ama olumlu yönde değiştirdi. 
Genç adamın beynine yerleş-

tirilen sensör, 
motor korteksin-
deki yüzlerce sinir 
hücresinin faali-
yetlerini okuyabi-
liyor. Bu gelişmiş 
bilgisayar prog-
ramına, Burk-
hart’ın beynindeki 
sayısız sinyali 
anlamayı öğret-
mek de saatler 
sürdü. Gencin 
koluna 130 elekt-
rot astarı bulunan 
bir uyarıcı kolluk 
takıldı. Bu kolluk, 
uyarmanın yanı 

sıra sağ kolundaki farklı kasla-
rın da kasılmasını sağladı. Ian, 
eliyle büyük objeleri kavrayıp 
hareket ettirebiliyor.

“HAREKET ETMEYI 
ÇOK HAFIFE ALMIŞIM”

Ian Burkhart, yaşadığı süre-
cin ilk aşamalarını, ‘kendisini 

zihinsel olarak yoran ve bitkin 
bırakan 7 saatlik bir sınav 
süresine’ benzetti. Burkhart, 
“Her bir hareketi gerçekten 
bölmeniz ve hareketleri daha 
konsantre bir şekilde düşün-
meniz gerekiyor. Ömrünün 
ilk 19 yılında hareket etmenin 

dedi. 

ÇOK SAYIDA HASTA IÇIN 
UMUT IŞIĞI

Burkhart’ın beynine çip yer-
leştiren beyin cerrahı Doktor 
Ali Rezai ise, “Ian’ın bu tekno-
lojiyle ilerleme sağlamasına 
çok sevindik. Bu gerçekten 
ileride çoğu hasta için de ümit 
verici. Bu teknoloji, omurilik 
rahatsızlıkları olan veya trav-
matik beyin hasarı, felci olan 
hastalara yardımcı olabilmek, 
onların daha bağımsız ve daha 
fonksiyonel olabilmeleri için 
olgunlaşıyor, gelişiyor” diye 
konuştu.

Ian Burkhart 6 yıl önce 

ağır yaralandı. Omuri-
liğinde oluşan hasar, 
beynin yolladığı mesajla-
rın vücudunun geri kalan 
kısmına ulaşmasını en-
gelledi ve dirseklerinden 
aşağısı felç oldu.

Burkhart, bilgisayar oyunu olarak tasarlanan gitarı çalıyor.

PARK YERI 
GENIŞLIĞI 
3.6 METRE 
OLACAK
Engelsiz 
havaalanı 
kapsamında, 
engelli yolcular 
için ayrılan park 
yeri genişliğinin, 
2,4 metre olan 
normal genişlik 
yerine en az 3,6 
metre olması, 
görme engelli 
veya kısmi görü-
şe sahip yolcular 
için terminale 
geçiş koridor-
larına hissedi-
lebilir yüzeyler 
konulması ve 
engelli yolcu-
ların terminal 
içerisindeki diğer 
katlara ulaşımı 
için engelli asan-
sörlerin kullanım 
imkanlarının 
artırılması gibi 
kolaylıkların  
yer alması  
öngörülüyor.

‘Engelsiz Havaalanı’ zorunlu oldu

Havaala-

kapsa-
mında 
hasta, 
yaşlı veya 

yolculara 

düzenle-
melerde 
tüm  
havaa-
lanları 

zorunlu 
hale  

SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdür-
lüğü) tarafından yayımlanan genel-
geyle engelsiz havaalanı kuruluşu 

-
melerinin kendi istekleriyle yaptıkları 
çalışmalar yasal bir düzenlemeye 
kavuşturuldu. Böylece yolcu mem-

nuniyeti ve kolaylıkları kapsamında 
hasta, yaşlı veya engelli yolculara 
yönelik düzenlemeler ve sunulan hiz-
metler tüm havaalanları için zorunlu 
hale getirildi.

Düzenlemeyle bütün havaalan-
larında bu konuda tüm tedbirlerin 

alınması, engelli yolcuların mağdur 
edilmemesi ve verilen hizmetlere 
ilişkin yolculara gerekli tüm kolaylığın 
sağlanarak, bu yolcuların eşit şart-
larda seyahat edebilmesine yönelik 
imkanların, herhangi bir ek ücret 
alınmadan verilmesi planlanıyor.

Her üç kişiden biri ayrımcılık kurbanı

En fazla 
ayrımcılık 

yaşanıyor.

ALMANYA’da Federal Ayrımcılıkla Mücadele 
Dairesi, ayrımcılıkla ilgili yaptığı araştırma-
nın sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, araş-
tırmaya katılanların yüzde 31,4’ü ayrımcılığa 
uğradığını düşünüyor. Bu kişilerin yaklaşık 
yarısı da ayrımcılıkla iş yerinde karşı karşıya 
kaldığını dile getirmiş.

Araştırmada yaşı nedeniyle ayrımcılığa ma-
ruz kaldığını düşünenler yüzde 14,8, cinsiyeti 

nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşünenler 
yüzde 9,2, dini ve dünya görüşü nedeniyle 
ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını düşünenler 
yüzde 8,8, etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa 
maruz kaldığını belirtenler yüzde 8,4 ve engelli 
olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını düşü-
nenler de yüzde 7,9 olarak belirlendi. Cinsel 
tercihi nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını 
düşünenlerin oranı da yüzde 2,4 dolayında.

İşitme kaybına 
yol açan 5 neden

 YÜKSEK SESLE MÜZIK 
DINLEME ALIŞKANLIĞI

Kulaklığını takıp müziği sonuna kadar 
açanlar dikkat! Özellikle gençler arasında 
son derece yaygın olan bu alışkanlık ileri-
de işitme kaybına kadar gidebiliyor. 

ORTA KULAKTA SIVI BIRIKMESI

Çocuklarda orta kulakta sıvı birikimle-
rinden kulak zarına bir darbe ile oluşan 
yırtıklara, kronikleşmiş orta kulak ilti-
haplarından orta kulak kireçlenmelerine 
kadar birçok neden işitme kaybına neden 
olabiliyor. 

GENETIK VE DOĞUMSAL ANOMALI

Genetik faktörlerin yanı sıra iç kulak 
ve işitme sinirinin anne karnında gelişim 
bozukluğuna bağlı kayıplar da işitme 
kaybına neden olabiliyor. İşitme engeli 
doğuştan ya da çocuğun dil ve konuşma 
gelişimini tamamlamasından önce ortaya 
çıktığında konuşma yetisini ve zeka geli-
şimini de etkiliyor. 

ILERLEYEN YAŞ

Yaşlılık deyince ilk akla gelenlerden biri 
duyma yeteneğindeki azalma oluyor. Zira 
her organımızın olduğu gibi iç kulak ya da 
işitme sinirimizin de ilerleyen yaşla birlikte 
işlevi azalıyor. 

VIRAL ENFEKSIYONLAR

Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, bazı viral en-
feksiyonların da sinirsel etkilenme sonucu 
işitme kaybına neden olabildiğini belirtti.

Görme  
engellilere 
umut ışığı

-

INGILTERE Southhampton Üni-
versitesi uzmanlarından Andrew 
Lotery’nin yaptığı açıklama, gör-
me engelliler için heyecan verici 
sonuçlar içeriyor.

Üniversite uzmanları körlüğe 
neden olan gözün arka katma-
nındaki ölü hücrelerin, gözün 
ön katmanında yer alan sağlıklı 
hücrelerle değiştirilebileceğini 
keşfettiler.

Buluşun yaşlılığa bağlı olarak 
meydana gelen yaygın görme 
kayıplarından maküla dejene-
rasyonu başta olmak üzere bir 
çok tedavinin önünü açabileceği 
belirtiliyor. Southhampton Üni-
versitesi’ndeki araştırmacıların 
bir sonraki adımı, sağlıklı hücre-
leri gözün arkasındaki hastalıklı 
hücrelerle değiştirmeyi  
başarabilmek.

Araştırmayı yürüten 
uzmanlardan Prof. 
Andrew Lotery bu 
son derece heyecan 

ulaşması için des-
teğe ihtiyaçları 
olduğunu, böy-
lelikle sonuca 
daha 
hızlı 
ula-
şacaklarını 
belirtti.



>> 23 YAŞINDA GÖRME KAYBINA UĞRAYAN HAKAN’IN ATLETIZMDE BAŞARI DOLU HIKAYESI

Zirveyi hedefliyor

Genetik hastalığından 

dolayı 23 yaşından 
sonra yüzde 60 görme 

engelli olan Hakan Cira 

hayata küsmek yerine 

hayata tutunmaya 
çalıştı .

25 yaşında atletizm 
ile tanışan Hakan 
olimpiyatlarda 
birinci olacağı günü 
bekliyor 

Genetik hastalığından dolayı 23 yaşından sonra yüzde 60 görme engelli 
olan Hakan Cira hayata küsmek yerine hayata tutunmaya çalıştı. 25 yaşında 
atletizm ile tanışan Hakan olimpiyatlarda birinci olacağı günü bekliyor. 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 
(KTÜ) Spor 

Bilimleri Fakültesi’nde 
eğitimine devam eden 28 
yaşındaki Hakan Cira, 23 
yaşında yüzde 60 oranında 
görme kaybının olduğu-
nu öğrendi. Hakan Cira, 
psikolojik problemleri ile 
mücadele ettiği esnada 
ablasının teşvikiyle yeni-
den hayata tutundu. Spor 
hayatına ilk olarak futsal 
oynayarak başlayan Cira, 
milli takımlara seçildikten 
sonra gözünü 2015 yılında 
Denizli’de düzenlenen 
Atletizm Şampiyonası'na 
dikti. 2 haftalık bir çalışma 
ile yarışlara katılan Hakan 
Cira, 100 ve 400 metre 
branşlarında Türkiye 
Şampiyonu oldu. Atletizm 
macerası bu şampiyona ile 
başlayan Cira, devamında 
ise 2016 yılında Avrupa’da 

400 metrede üçüncü, 2018 
yılında da 100 metrede 
ikinci, 400 metrede ise 
üçüncü oldu. Katar’da 
2019 yılında düzenlenecek 
dünya şampiyonası için 
Söğütlü Atletizm Sahası’n-
da çalışmalarını sürdüren 
Hakan Cira'nın hedefinde 
ise birincilik olduktan son-
ra İstiklal Marşı eşliğinde 
Türk bayrağının göndere 
çekilmesi var. 

Ablasının teşvikiyle 
hayata tutunduğunu dile 
getiren Hakan Cira, 2012 
yılından itibaren görme 
kaybının başladığını 
söyledi. 23 yaşında görme 
engelli olduğunu kaydeden 
Cira, “Yüzde 60 görme 
engelim var. Ablamın teş-
vikiyle ilk spor hayatıma 
2014 yılında başladım. 
Spor hayatıma futsal oy-
nayarak başladım. Orada 
milli takıma seçildim. 2015 yılında Denizli’de atletizm şampiyonası var-

dı. 2 haftalık bir çalışma 
ile oraya katıldım. 100 
ve 400 metre branşların-
da Türkiye şampiyonu 
oldum. Derecelerim gayet 
iyiydi. Milli takıma davet 
ettiler. Böylece atletizm 
maceram başlamış oldu. 
Bunun devamında Türkiye 
şampiyonlukları, Türkiye 
rekorları var. Avrupa’da 
2016 yılında 400 metre-
de üçüncü oldum. 2018 
yılında 100 metrede Av-
rupa ikincisi, 400 metrede 
Avrupa üçüncüsü oldum. 
Önümüzde Katar’da 
düzenlenecek olan 2019 
Dünya şampiyonası var. 
Olimpik sporcu oldum. 
Derecelerim şuanda olim-
piyat barajlarını geçiyor. 
2020 Tokyo Olimpiyat-
ları'na da katılacağım. 
Ülkemi ve Trabzon’u en 
iyi şekilde temsil etmeye 
çalışacağım” dedi.

Bir atletin gelebileceği en son noktanın olim-
piyatlar olduğunu vurgulayan Cira, “Hayalim 
olimpiyatta derece yapmak. İnşallah madalya 
ile ülkeme dönmek istiyorum. Kimse engelinin 
arkasına saklanmasın. İlk öğrendiğimde o 
psikolojiyi ablam ile beraber atlattım. Beraber 
görme engelliler kulübüne gittik. Halime şük-
rettim. Yüzde 60 görme kaybım var ama yüzde 
40 görebiliyorum. Çok daha kötüleri var. Ben 
şuanda iyi durumdayım” ifadelerini kullandı. 

>>MILLI TAKIM HAYALI KURAN OYUNCUYA 

Sandalye hediyesi 
SPOR Genel Müdürlüğü, Pamukkale Belediyespor 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu olan 
ve milli takım hayali kuran Yunus Emre Bal’a yeni bir 
tekerlekli sandalye hediye etti. 

Bedensel engelli sporcuların, sportif faaliyetlerine 
katkı sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 
Spor Genel Müdürlüğü’nün destekleri tüm yurtta de-
vam ediyor. Bedensel engelli sporcuların engel durumu 
ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen 
tekerlekli sandalyeler sporculara teslim ediliyor. De-
nizli’de, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı oyuncusu Yunus Emre Bal’a, Spor 
Genel Müdürlüğü’nün hediyesini Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ahmet İbanoğlu verdi. 

Tekerlekli Sandalye 
Türkiye Şampiyona rüzgarı

Samsun’da 
yapılan 
Tekerlekli 
Sandalye 
Dans Spo-
ru Türkiye 
Şampiyona-
sı’ndaki dans 
gösterileri 
vatandaşlar 
tarafından 
büyük beğe-
ni topladı. 

TEKERLEKLI Sandalye Dans 
Sporu Türkiye Şampiyonası Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışının 100. yılı 
kutlama programı kapsamın-
da Samsun’da düzenlendi. 
Şampiyona, Samsun Valiliği, 
Samsun Büyükşehir Belediye-
si, Atakum Belediyesi, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü ile Engelsiz Dans ve 
Engelliler Spor Kulübü Der-
neğinin katkılarıyla Atatürk 
Spor Salonunda gerçekleşti. Şampiyona 
kapsamında toplam 20 sporcu çiftler 
serbest sitil, tek erkekler, tek kadınlar 
ve duo (2 tekerlekli sandalyeli) olmak 

üzere 4 kategoride yarıştı. Şampiyona-
da sahnelenen gösteriler izleyicilerden 

büyük beğeni topladı. 
Şampiyona hakkında bilgi 

veren tekerlekli sandalye dans 
antrenörü Gamze Birsöz, 
“Bugün Samsun’da bu şam-
piyonanın 3.sünü gerçekleşti-
riyoruz. Şampiyonaya İzmir, 
İstanbul, Antalya, Ankara 
ve Samsun’dan toplam 20 
yarışmacı katıldı. Mersin’den 
gelecek 11 sporcu hava mu-

halefeti nedeniyle katılamadı. Burada 
kazanan sporcular milli takıma seçilip 
Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme şansı 
kazanacak” dedi. 

>> ENGELSIZ CEYLANLAR'DAN 

Yeni yıl hediyesi 

Başarıya yüzüyor 

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulü-
bü, kendi sahasında karşılaştığı Çanakkale Boğazgücü 
Bedensel Engelliler Basketbol Takımı’nı 77-55 yenerek 
zirve ve şampiyonluk inadını sürdürdü.
CEYLANPINAR Belediyesi 
Bedensel Engelliler Spor Kulübü 
Antrenörü Metin İdoğ, aldıkları 
önemli galibiyeti Ceylanpınar 
Belediye Başkanı Menderes 
Atilla'ya yeni yıl hediyesi olarak 
armağan ettiklerini ifade etti. 
İdoğ, "Bugün kendi sahamızda 
ve kendi seyircimiz önünde 
Çanakkale Boğazgücü Beden-
sel Engelliler Basketbol Takı-
mı'nı ağırladık. İlk yarının son 

maçıydı ve galibiyetle ilk yarıyı 
kapatmamız gerekiyor.Ligin 
ikinci yarısında zorlu rakiplerle 
oynayacağız. Ancak bu zorlu 
rakiplerle oynayacağım maçların 
çoğu evimizde oynanacak. İnşal-
lah bu sene Ceylanpınar'a Süper 
Lig'i hediye edeceğiz. Aldığımı 
bu önemli galibiyeti Belediye 
Başkanımız Menderes Atilla'ya 
yeni yıl hediyesi olarak armağan 
ediyoruz" diye konuştu. 

Doktor tavsi-
yesi ile başla-
dı, şimdi gözü 
olimpiyatlarda 

KÜTAHYA'DA kas hastası 
Macide Uyar, doktor tavsiyesi ile 
fizik tedavi için başladığı yüzme 
sporunda yeteneğini gören hocası 
onu yarışmalara yönlendirdi ve 
şimdi başarıdan başarıya koşuyor. 

Kendisinin doktor tavsiyesi ile 
yüzme sporu ile tanıştığını ve 10 
yıldır düzenli olarak yüzdüğünü 
söyleyen Macide Uyar, “Ben 
yüzmeye bundan 10 yıl önce 
doktor tavsiyesi ile başladım, 
yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak 
yüzüyorum ve kendimi fiziksel 
olarak çok iyi hissediyorum. 
İlk yarışmama 2014 yılında 
Mersin'de düzenlenen Türkiye 
şampiyonasında katıldım ve ilk 
derecemi de orada 100 serbest, 
400 metre serbest ve 100 metre 
sırt’ta Türkiye şampiyonası 
oldum. Şimdi ise 25-27 Ocak 
tarihlerinde Aksaray’da düzen-

lenecek olan Türkiye Bedensel 
Engelliler Yüzme Şampiyona-
sına katılacağım ve Kütahya’yı 
temsil edeceğim. Orada 100 
serbest, 100 metre sırt, 400 
serbest ve 50 metre sırt olmak 
üzere 4 kategoride yarışacağım. 
Amacım müsabakalarda en iyi 
performansı sergileyip Kütah-
ya’yı en iyi şekilde temsil etmek 
ve madalyalar ile dönmek. Ha-
yalim ise milli formayı üzerime 
giyip olimpiyatlarda ve Dünya 
şampiyonasında ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edip bayrağımızı 
dalgalandırmak istiyorum. En-
gellilere ise tavsiyem kendileri 
soyutlamasınlar. Sosyal hayattan 
uzaklaşıp kendilerini evlerine 
kapatmasınlar ve hep bir hedef-
leri olsun. Biz istedikten, çaba-
ladıktan sonra yapamayacağımız 
hiç bir şey yok” diye konuştu. 

TSK Rehabilitasyon Merkezi 
Engelliler Spor Kulübü Ampute 
Futbol Takımı ile Azerbaycan’ın 
Karabağ Gaziler 
Ampute Futbol Ta-
kımı’nın karşı kar-
şıya geldiği dostluk 
maçının başlama 
vuruşunu Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu yaptı. 

Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
Rehabilitasyon 
Merkezi Engelli-
ler Spor Kulübü 
Ampute Futbol 
Takımı ile Azer-
baycan’ın Karabağ 
Gaziler Ampute 
Futbol Takımı, dostluk maçında 
karşı karşıya geldi. Altındağ 
Örnek Stadı’ndaki karşılaşmanın 
başlama vuruşunu Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu yaparken, müsabaka 
4-4 eşitlikle sonuçlandı.

İki takım oyuncularıyla fotoğ-
raf çektiren Bakan Kasapoğlu, 
müsabaka öncesi yaptığı konuş-

mada, “İki devlet, 
bir millet bir arada. 
Bugün anlamlı 
bir gün. Dostluk 
karşılaşmasının 
oynanmasına dair 
konu Azerbay-
can’da gündeme 
geldiğinde, çok 
mutlu olmuştum. 
Organizasyonu 
hemen düzenlemek 
isteğimizi dile ge-
tirdik. Sağ olsunlar 
arkadaşlarımız da 
çok kısa sürede 
organize oldular ve 
bugün buradayız. 

Her iki takımımıza başarılar dili-
yorum. İnşallah centilmenlik had 
safhada olacak” diye konuştu. 
Bakan Kasapoğlu, başlama vu-
ruşunun ardından dostluk maçını 
kısa bir süre izleyerek stadyum-
dan ayrıldı. 

>> AMPUTE FUTBOLDA 

Türkiye-Azerbaycan 
dostluğu yaşanıyor
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