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Bir gazete “bir umut”
Ege’nin Sesi Gazetesinin, Genel Yayın Yönetmenimiz Didem Şensürek ile yaptığı haberi sizlerle paylaşalım 
istedik.. 1 ay gibi kısa bir sürede gazete satışlarından elde edilen gelirle 6 engelli vatandaşa tekerlekli 
sandalye hediye eden Engellim Sesi Gazetesinin Genel Müdürü Didem Şensürek, amaçlarının tüm 
insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak rahat bir yaşam sunmak olduğunu ifade etti.

Yayın hayatına başlayan Engellim 
Sesi Gazetesi kısa sürede insanlara 
umut olmaya başladı. Toplumda 
dezavantajlı olan bireylere yönelik 
bir yayın politikası benimseyen En-
gellim Sesi gazetesi kısa bir sürede 
birçok insanın hayatına ışık tuttu.

İlk sayımızın geliri ile
6 engelli arabasını 
aldık, adres teslim 

gönderdik

”ENGELLİM Sesi Gaze-
tesi İmtiyaz sahibi Ahmet 
Demir amaçlarının engelli 
bireylerin ihtiyaç duyduk-
ları sandalye ve medikal 
ihtiyaçlarını karşılamak 
olduğunu belirterek:” Top-
luma son günlerde azalan 
sosyal yardımlaşma duygu-
sunu tekrar kazandırmak 

istiyoruz. Yayın hayatına 
başlayan gazetemizin elde 
edilen satış gelirleriyle en-
gelli bireylerin ihtiyaç duy-
duğu sandalye ve medikal 
ihtiyaçlarını karşılamak 
istiyoruz. Bütün amacımız 
toplumda dezavantajlı olan 
bireylerin hak ettikleri yaşa-
ma ulaşmasıdır” dedi.“

DEMİR: SATIŞ GELİRİ ENGELLİLER YARARINA..

DEMİR: SATIŞ GELİRİ ENGELLİLER YARARINA..

ENGELLİM Sesi Gazete-
si Genel Müdürü Didem 
Şensürek ise yayın hayatına 
başlayan gazetenin amacı-
nın engelli bireylerin 
seslerini topluma 
duyurmak oldu-
ğunu belirterek:” 
Gazetemizde engelli 
bireylerin haber-
lerine ve onların 
karşılaştığı sorun-
lara yer veriyoruz. 
Bize ulaşan engelli 
kardeşlerimizin yaşadığı 

sorunları gazetemizde yan-
sıtıyoruz. Satışlardan da elde 
edilen gelirlerle onların çe-
şitli ihtiyaçlarını karşılamak 

istiyoruz. 1 aydan 
daha kısa sürede 6 
kardeşimize sandal-
ye verdik. Yaptığı-
mız işin büyüyerek 
bütün topluma mal 
olmasını ve sosyal 
yardımlaşma duy-
gusunun yeniden 
yaygınlaşmasını 

istiyoruz” dedi. SAYFA 3’TE
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İstihdam ve 
emeklilik 

kapısı 

BUCA Belediyesi, bünyesinde 
sadece engelli vatandaşların 
istihdam edileceği Buca Be-
lediyesi Kompost ve Solucan 
Gübre Tesisi’nin kapılarını açtı. 
SAYFA 7’DE

>> ENGELLİLERE 

>> MEHMETÇİK’İ ISITACAK HEDİYE

Manisa Akhisar Halk Eğitim Merkezi Meh-
metçik için 'Ellerden Gönüllere' projesini 
hayata geçirdi. Proje ile Türk bayraklı 
arma ile atkı, bere ve kazaklardan oluşan 
15 koli Gaziantep’e gönderildi.

Bu kez hediyeleri
engelliler yaptı!

TÖRENDE konuşan Akhisar Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Süleyman Erdem, “Yaklaşık bir ay önce 
kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimizin fikir ve 
talepleri doğrultusunda askerlerimize moral sağla-
yabilme açısından ‘Ellerden Gönüllere’ adlı projeyi 

hayata geçirdik. Özelikle, engelli kursiyerlerimiz 
başta olmak üzere yazılan duygu yüklü mektup-
larla ellerden ve kalplerden, gönüllere bir sevgi 
bağı kuruldu” dedi.  
SAYFA 8’DE

>> EN BÜYÜK HAYALİ BİR DİZİDE 

Şarkılar 
söylemek 
İZMİR'DE, henüz 2 yaşındayken yaka-
landığı kas hastalığı yüzünden yürü-
yemeyen 30 yaşındaki Metin Özkan, 
kendi yazdığı şiirlerden yola çıkarak rap 
şarkıları bestelemeye başladı. En büyük 
hayali sahne alarak sesini başkalarına 
da duyurmaktı. Hayalleri gerçekleşen 
Özkan, "Hedefim şimdi rap müziğini 
kullanan dizilerden birinde küçük bir rol 
olarak tüm engellilerin umudu olmak" 
diye konuştu. SAYFA 2’DE

Yüksek eğim 
tepkisi
İZMİR’DEKİ Yaya Derneği, Konak Meydanı’nda 
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 
yaya üst geçidi ile ilgili rapor hazırladı. TSE’nin yaya 
üst geçitleri için belirlediği eğimin en fazla yüzde 
6 olduğunu ifade eden dernek üyeleri, Konak üst 
geçidinin bazı noktalarında yüzde 10’a yakın eğim 
tespit edildiğini kaydetti. Özellikle yağışlı havalarda, 
yaşlı, engelli ve bebek arabalı kişiler için daha 
tehlikeli hale gelen üst geçidin zemininde kullanılan 
malzemenin de uygun olmadığı ileri sürüldü.  
SAYFA 5’TE

>> YAŞAMA TUTUNDUĞU FUTBOLDA 

Engeline de 
gol atıyor
İzmir’de, henüz 13 günlükken 
geçirdiği menenjit nedeniyle 
konuşma ve algılama yetisini 
büyük oranda kaybeden 
17 yaşındaki Serhat Bulut, 

kulüp başkanı olan 
fırıncı komşusunun 
desteğiyle futbolla 
hayata tutundu.  
SAYFA 4’TE

Sessizliğe mahkum
>> MİNİK FATMANUR, 
AMELİYATLAR DURDURULDUĞU İÇİN  

MENDERES ilçesinde yaşayan 
Hamdiye- Mustafa Kalender 
çiftinin en küçük çocuğu olan 
Fatmanur, 30 Eylül 2016'da 
işitme engeliyle dünyaya geldi. 
Fatmanur'a daha önce duyabil-
mesi amacıyla yapılan biyonik 

kulak (koklear implant) ame-
liyatı, sinirleri çok ince olduğu 
için işe yaramadı. Hamdiye 
Kalender, minik Fatmanur'u 
Ankara'daki Hacettepe Üniver-
sitesi Hastanesi'ne götürdü. 
Doktorlar, anneye, hastane ile 

bu implant cihazlarının temin 
edildiği firmanın anlaşmasının 
sağlanamaması nedeniyle 
ameliyatların durdurulduğunu 
söyledi. Hamdiye Kalender, 
çaresiz durumda olduklarını 
dile getirdi. SAYFA 4’TE

İzmir'de, beyin sapı implantı ile belli 
seviyede duyabilme şansına sahip 
olan, doğuştan işitme engelli Fatma-
nur Kalender (2,5), ameliyatların dur-
durulması nedeniyle mağdur oldu. 

>> PORTAKALLA BAŞLADI,

Hedefi şampiyonluk
PORTAKAL atarak boc-
ciaya başlayan Serebral 
Palsi hastası Hasan Çakır, 
haftada iki gün yaklaşık 
1,5 saat yolculuk yaparak 
takımıyla antrenmanlara 
katılıyor

DOĞUŞTAN Serebral Pal-
si hastası olan 25 yaşın-
daki Hasan Çakır, 2013’te 
portakal atarak başladığı 
boccia sporuna milli ta-
kım çatısı altında devam 
ediyor.  SAYFA 5’TE
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ENGELLI ÖĞRENCILERDEN AHŞABA 

Sanatsal 
dokunuş
MUĞLA'DA engelli öğrenciler ahşap ürünle-
re hayat veriyor. Öğrenciler yaptıkları ürünleri 
satarak okul harçlıklarını çıkartıyor.

Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi'n-
deki 5 derslikte öğrenim gören zihinsel engelli 
öğrenciler, bireysel yetenekleri ile göz kamaş-
tırıyor. Atölye dersi kapsamında 33 zihinsel 
engelli öğrenci, büyük bir mutluluk içerisinde 
girdikleri sınıflarında ahşaba hayat veriyor. 
Öğrencilerin ahşaptan ürettikleri sehpa, tepsi, 
saat, duvar ve kapı süsleri her yıl Engelliler 
Haftası'nda çeşitli fiyattan satışa sunuluyor. 
Satılan bu ürünlerden elde edilen gelir ise 
engelli öğrencilere harçlık oluyor.

Atölye öğretmeni Umut Topaloğlu, Dışarı-
dan aldığımız ahşapları öncelikle zımparalı-
yoruz. Daha sonra öğrencilerimiz vernikliyor. 
Ahşaba verdiğimiz desenlerin içerisine dolgu 
yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Engelliler 
Haftası'nda satışa sunuyoruz. Evlatlarımız zi-
hinsel engelli. Kendi bireysel yetenekleri var. 
Ortaya çıkardıkları her ürün sonrası onların 
yüzlerinde gördüğümüz gülümseme bizleri 
çok mutlu ediyor dedi. 

MANISA'NIN Demirci ilçesinde 
yalnız yaşayan 94 yaşındaki görme 
engelli kişinin evi yanarak kullanı-
lamaz hale geldi.

Söğütçük Mahallesi'nde komşu-
larının desteğiyle yalnız yaşayan 
Mehmet İnce'ye ait ahşap evden 
duman yükseldiğini gören Nurcan 
Ulus, komşusunu evden çıkarttı, 
itfaiyeye haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müda-
halesiyle bitişikteki evlere sıçrama-

dan söndürüldü. Müdahale sırasında 
komşularının teselli etmeye çalıştığı 
İnce, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz 
hale geldi. 

İnce'nin yaklaşık 20 yıldır görme 
engelli olduğu ve 15 yıl önce eşini 
kaybettiği, çocuklarının ilçe dışında 
ikamet ettiği öğrenildi.

İnce, içeride duman olduğunu 
hissettiğini belirterek, "Dumandan 
zehirlendiğimi hissetmeye baş-

ladım. Dışarı çıkmaya çalıştım. 
Pencereleri açtım." dedi.

Ulus da dumanı görünce komşu-
sunun evinin önüne koştuğunu dile 
getirerek, "Mehmet amcanın içeride 
olduğunu söylediler. Bir komşu-
muz 'Girmeyeceğim' deyince, içeri 
ben girdim. Dumanların arasından 
alıp dışarıya çıkardım." ifadelerini 
kullandı.

Mehmet İnce, yangın sonrası 
komşularının evine gitti.

IZMIRLI Dilek Akan (36) ile Ali Akan 
(38) çiftinin oğulları Çınar, 25 Ocak 
2011'de erken doğumla dünyaya 
geldi. Anne sütü ememeyen Çı-
nar'da bir süre sonra beyin kanama-
sına bağlı olarak kısmi beyin felci 
gelişti. Çınar büyüdükçe bedeninde-
ki engelleri fark eden Dilek- Ali Akan 
çifti, oğullarını henüz 6 aylıkken, fizik 
tedaviye götürmeye başladı. Tüm 
çabalara rağmen Çınar, tam olarak 
iyileşemedi. Yardım almadan ayakta 
duramayan veya ihtiyaçlarını gidere-
meyen Çınar için annesi Dilek Akan, 
kendisini oğluna adadı. Oğlunun 
eğitim almasını, hayata karışmasını, 
arkadaşları ile oynamasını isteyen 
Dilek Akan, Çınar'ı evlerinin yakı-
nında yer alan ve kaynaştırma sınıfı 
bulunan Ömer Seyfettin Ilkokulu'na 
yazdırdı. Her gün oğlu ile birlikte 
okula giden Dilek Akan, Çınar'ın 
derste olduğu 09.00 ile 14.00 saat-
leri arasında, bahçede çıkış zilinin 
çalmasını bekliyor. Muhasebeci olan 
Dilek Akan, Çınar doğduktan sonra 
çalışmayı bırakarak, oğluyla ilgilen-
mek zorunda kaldı.

'OĞLUMUN ELİ, KOLU OLMAK İÇİN 
GÜÇLÜ DURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Her sabah Çınar ile birlikte okula 
giden ve ders bitene kadar oğlunu 
bekleyen Dilek Akan, diğer oğlu Ege 
Akan'ı (2) da anne- babasına emanet 
ettiğini belirterek, şunları söyledi: 

"Çınar'la okulda geliyorum. Onu 
teneffüslerde elinden tutarak, 
gezdiriyorum. Ihtiyaçlarını birlikte 
karşılıyoruz. Bütün gün okuldayım, 
tek başına kalamıyor. Engelini aşarak 

rahatlıkla hareket edebilmesi için 
fizik tedavi lazım. Aynı zamanda kas-
larını geliştirmek için ata binmesi ge-
rekiyor, havuzda yüzmesi gerekiyor. 
Kaslarının esnemesi için bale eğitimi 
alması lazım. Bugüne kadar elimiz-
den geldiğince birtakım terapiler 
uygulattık ama maddi durumumuz 
çok iyi olmadığı için bu tür eğitimleri 
çok fazla almasını sağlayamadık. 
Bu durum da beni üzüyor. Eşim Ege 
Üniversitesi'nde işçi olarak çalışıyor. 
Diğer çocuğuma annem ve babam 
bakıyor; çünkü ben devamlı okulda-
yım. Her şeyden önce ev içerisinde 

bile tek başına bir şey yapamıyor. 
Zaman zaman ağlama krizlerine 
yakalanıyor. Ben ona destek olmak, 
oğlumun eli, kolu, bacağı olmak için 
güçlü durmaya çalışıyorum. Elimden 
gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum." 

'PEDİATRİK ORTEZLERİNİN 6 AYDA 
BİR DEĞİŞMESİ LAZIM'

Çınar'ın top oynamayı çok sevdi-
ğini; fakat ayakta duramadığı için 
oynayamadığını anlatan Dilek Akan, 
"Sınıftaki arkadaşları, Çınar üzül-
mesin, diye gizli gizli beden eğitimi 
dersine çıkıyor. Çınar şimdi okuma 

ve yazmayı öğrendi. Bunlara rağmen 
fiziksel olarak hala katetmemiz gere-
ken çok yolumuz var. Anne ve babası 
olarak elimizden geleni yapıyoruz 
ama devamlılığı olan terapilerin, 
oğlum için faydalı olacak terapilerin 
sürmesi lazım. Bunu sağlayamıyoruz. 
Çınar'ın engelli raporu ile araç aldık 
ancak artan masraflar nedeniyle 
bunu da sattık. Çınar'ın ayağına giy-
diği pediatrik ortezlerin, 6 ayda bir 
değişmesi lazım. Tedavi masrafları 
yüksek. Ben de eşime destek olmak 
için sarma ve tatlı siparişi alıp, yapıp 
satıyorum" dedi.

Izmir’de, erken doğan ve sonraki süreçte kanamaya bağlı kısmi beyin felci (serebral palsi) gelişen, 6 aylıkken 
de fizik tedaviye başlayan Çınar Akan (8), annesi Dilek Akan’ın desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Bornova 
Ömer Seyfettin Ilkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencisi Çınar, tek başına ayakta durmakta bile zorlanıyor. Dilek Çınar, 
oğlunun eğitim alarak, hayata karışması için her gün beraber okula gidiyor. Ders bitinceye kadar bahçede 
oğlunu bekleyen Akan, Çınar’ın tedavi masrafını karşılamak için de siparişle sarma ve börek yapıp, satıyor.

Yalnız başına yürüyemeyen ve ayakta duramayan Çınar’ın eli ayağı olan annesi Dilek Akan, oğlunun daha önce konuşmak-
ta da zorlandığını; ancak gördüğü tedavilerin ardından ağız kaslarını şimdi biraz kullanabildiğini söyledi. Akan, “Sabahla-
rı kalkıyoruz, onu ben hazırlıyorum. Yüzünü yıkamadan kıyafetini giydirmeye kadar birçok şeyi birlikte yapıyoruz” dedi.

Yangın 94 yaşındaki görme engelliyi evsiz bıraktı

DEMİRCİ İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN KİŞİNİN EVİ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

>> EN BÜYÜK HAYALİ DİZİDE 

Şarkılar 
söylemek 
IZMIR'de, henüz 2 yaşındayken yakalandığı 
kas hastalığı yüzünden yürüyemeyen 30 
yaşındaki Metin Özkan, kendi yazdığı şiirler-
den yola çıkarak rap şarkıları bestelemeye 
başladı. En büyük hayali sahne alarak sesini 
başkalarına da duyurmaktı. Buca Belediye-
si’nin desteğiyle hayalleri gerçekleşen Öz-
kan, "Hedefim şimdi rap müziğini kullanan 
dizilerden birinde küçük bir rol olarak tüm 
engellilerin umudu olmak" diye konuştu.

Buca'da yaşayan Metin Özkan’a, küçük 
yaşta nadir görülen bir kas hastalığı olan 
Herediter Polinöropati teşhisi konuldu. 
Zaman içinde bedensel engelli kalan Özkan, 
tekerlekli sandalyesindeki hayatını şiirle 
renklendirdi. Bazen yaşadığı zorlukları ba-
zen de hayallerini kaleme alan Özkan, 9 yıl 
önce rap müzik tutkunu oldu. Kaleme aldığı 
şiirleri, kiraladığı stüdyolarda seslendirmeye 
başlayan genç yetenek, bir süre sonra odası-
nı stüdyoya 
çevirdi. 'Blue 
Metin Öz-
kan' lakabını 
kullanarak 
seslendirdi-
ği şarkılarını 
ve kliplerini 
Youtube 
kanalında 
yayınlamaya 
başladı.

Özkan’ın en büyük hayali ise şarkılarını 
sahnede seslendirmekti. Buca Belediye 
Başkanı CHP'li Levent Piriştina, Özkan’ın bu 
isteğini duyunca hemen harekete geçti, 
belediyenin düzenlediği etkinliklerde konuk 
sanatçı olarak Özkan’ı sahneye davet etti. 
Bugüne kadar Buca Belediyesi’nin birçok 
etkinliği öncesi sahne alan ve Bucalılar 
tarafından ayakta alkışlanan Özkan, şimdi 
televizyon dizilerinden birinde şarkı söyle-
yerek tüm engellilere umut olmak istiyor. 
Rap müziğin kendisi için terapi olduğunu 
belirten Metin Özkan, şöyle dedi:

"Şarkı söylerken karşımda biri var ve 
onunla dertleşiyormuşum gibi hissediyo-
rum. 300 şarkım var. Bazen bütün gün ev-
deki stüdyomda çalışıyorum. 3 klip çektim. 
Bunların yanı sıra bir de kısa film çektim. 
Bundan sonrasında engelli arkadaşlarıma, 
kardeşlerime umut olmak istiyorum. Bir 
engellinin yapabileceğini bazen engelsiz 
bireyler yapamıyor. Onun için tüm engelliler 
hayallerinin peşinden koşmalı. Bunu anla-
tabileceğim en güzel mecra ise televizyon 
dizileri. Bugünlerde dizilerde rap müziğe 
oldukça büyük ilgi var. Eğer bir dizide 
şarkılarımdan birini seslendirme hedefime 
ulaşırsam bir engellinin neler yapabileceğini 
herkese göstermiş olacağım."

Onunla okula gidiyor
Oğlu okusun diye her gün 
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Bir gazete “bir umut” Yayın hayatı-
na başlayan 
Engellim Sesi 
Gazetesi kısa 
sürede in-
sanlara umut 
olmaya başla-
dı. Toplumda 
dezavantajlı 
olan bireyle-
re yönelik bir 
yayın politika-
sı benimseyen 
Engellim Sesi 
gazetesi kısa 
bir sürede 
birçok insanın 
hayatına ışık 
tuttu.

1 ay gibi kısa bir sürede 
gazete satışlarından elde 
edilen gelirle 6 engelli 

vatandaşa tekerlekli sandalye 
hediye eden Engellim Sesi 
Gazetesinin Genel Müdürü 
Didem Şensürek, amaçlarının 
tüm insanlara ihtiyaç duyduk-
ları insani yardımı ulaştırarak 
rahat bir yaşam sunmak oldu-
ğunu ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ MADDİ 
DURUMU İYİ OLMAYAN 

ENGELLİ ÇOCUKLAR”

Engellim Sesi Gazetesi yayın 
hayatına çıkarken açıkladığı 
misyonunda ise amaçlarının 
topluma yardımlaşma ve kar-
deşlik bilincinin aşılanmasını 
olduğunu belirterek:” “Temel 
amacımız kardeşlik bilinciyle 
tüm insanlara ihtiyaç duyduk-
ları insani yardımı ulaştırarak 
rahat bir yaşam sunmaktır. Bu 
kapsamda bizlere ulaşan en-
gelli kardeşlerimizin sandalye  
ve  medikal talebinde bu-
lunmakta. Biz de kendilerine 
elimizden geldiğince yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Maddi 
durumu iyi olmayan ve engelli 
çocukları bulunan ailelere 
öncelik vermekteyiz” denildi.

“AMACIMIZ TOPLUMSAL 
DAYANIŞMAYI ARTIRMAK

”Engellim Sesi Gazetesi 
İmtiyaz sahibi Ahmet Demir 
amaçlarının engelli bireylerin 
ihtiyaç duydukları sandalye 
ve medikal ihtiyaçlarını karşı-
lamak olduğunu belirterek:” 

Topluma son günlerde azalan 
sosyal yardımlaşma duygusu-
nu tekrar kazandırmak istiyo-
ruz. Yayın hayatına başlayan 
gazetemizin elde edilen satış 
gelirleriyle engelli bireylerin 
ihtiyaç duyduğu sandalye ve 
medikal ihtiyaçlarını karşıla-
mak istiyoruz. Bütün amacı-
mız toplumda dezavantajlı 
olan bireylerin hak ettikleri 
yaşama ulaşmasıdır” dedi.“

GAZETEMİZDE ENGELLİ 
BİREYLERİN SORUNLARINA 

YER VERİYORUZ”

Engellim Sesi Gazetesi Ge-
nel Müdürü Didem Şensürek 
ise yayın hayatına başlayan 
gazetenin amacının engelli 
bireylerin seslerini topluma 
duyurmak olduğunu belir-
terek:” Gazetemizde engelli 
bireylerin haberlerine ve 
onların karşılaştığı sorunlara 
yer veriyoruz. Bize ulaşan en-
gelli kardeşlerimizin yaşadığı 
sorunları gazetemizde yan-
sıtıyoruz. Satışlardan da elde 
edilen gelirlerle onların çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamak istiyo-
ruz. 1 aydan daha kısa sürede 
6 kardeşimize sandalye verdik. 
Yaptığımız işin büyüyerek bü-
tün topluma mal olmasını ve 

sosyal yardımlaşma 
duygusunun yeni-
den yaygınlaşmasını 
istiyoruz” dedi.

Bu haber için 
Ege’nin Sesi ailesine ve 
muhabir arkadışımız 
Ulaş Üstündağ beye 
teşekkür ederiz.

Ege’nin Sesi Gazetesinin, Genel Yayın Yönetmenimiz Didem Şensürek ile yaptığı haberi sizlerle paylaşalım 
istedik.. 1 ay gibi kısa bir sürede gazete satışlarından elde edilen gelirle 6 engelli vatandaşa tekerlekli 
sandalye hediye eden Engellim Sesi Gazetesinin Genel Müdürü Didem Şensürek, amaçlarının tüm 
insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak rahat bir yaşam sunmak olduğunu ifade etti.
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izmir'de, kendisiyle yakından ilgilenen ve 
zamanının büyük bölümünü de yanında 
geçirdiği fırıncı komşusunun satın aldığı 

kulüpte futbol oynayan zihinsel engelli 
Serhat Bulut (17), spor sayesinde yaşama 
tutundu ve cümleler kurmaya başladı. 

Bir yıl önce oynamaya başladığı futbol 
sayesinde engellerini aşan Serhat, takımı-
nın Süper Amatör Lig'e yükseldiği şampi-
yonluk maçında son golü kaydetti.  

Batman'da yaşayan Kadri ve Ayten Bulut 
çiftinin 9 çocuğundan biri olan Serhat Bu-
lut, henüz 13 günlükken menenjit geçirdi.

Uzun süre tedavi gören Serhat'ın konuş-
ma ve algılama yetisini büyük oranda kay-
bettiğinin belirtilmesi üzerine aile, çocukla-
rının iyileşmesi ümidiyle 12 yıl önce İzmir'e 
yerleşti. Bulut ailesi, bu dönemde Serhat'ı 
rehabilitasyon merkezine gönderdi.

FIRINCI KOMŞU YAKINDAN İLGİLENDİ

Serhat'ın yaşamı ise Bayraklı ilçesin-
deki evlerinin alt katında bulunan 
fırıncı İdris Akıncı'nın kendisine 
gösterdiği ilgiyle değişti. 

Akıncı, rehabilitasyon merkezi 
dışında kalan zamanını ailesinin 
de bilgisi dahilinde kendisinin 
yanında geçiren Serhat ile yakın-
dan ilgilendi, ona arkadaşlık etti.  

Yaklaşık 2 yıl önce Osmanga-
zi Spor Kulübünü satın alan 
Akıncı, sporun Serhat'a iyi 
gelebileceğini düşünerek 
kendi takımına dahil 
etti.

Akıncı, komşusu-
nun çocuğu olan 
Serhat'ı düzenli 
olarak idmana gö-
türdü. Serhat'ın 
futbol sevgisi, 
takımın teknik 
direktörü Ümit 
Yavuz'un da 
dikkatini çekti. 
Başta spor 
yapıp sosyalleş- mesi 
için antrenmanlara katılan 
Serhat'taki psikolojik ve 
fiziksel değişiklikleri fark 
eden Akıncı, ona lisans çıkarıp 
resmi müsabakalarda oynatma 
kararı aldı.

Anne Ayten Bulut'un 
onay vermesiyle bir yıl 
önce lisansı çıkarılan 
Serhat Bulut, İzmir 
Birinci Amatör Ligi'nde 
mücadele eden Osman-
gazi Spor Kulübünde 
profesyonel olarak 
futbola başladı.

Oğlunu hayatının 
hiçbir aşamasında yal-
nız bırakmayan anne 
Bulut, takımın haftanın 
3 günü antrenman yap-
tığı tesislerde ve futbol 
maçlarında da tribün-
lerdeki yerini alarak 
oğlunu izliyor.

Kısa sürede uyum sağlayan Serhat ise 
arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Antren-
man ve maç öncesi Serhat'ın kramponları-
nı ise arkadaşları bağlıyor.

Daha rahat anlasın diye arkadaşları-
nın "Ali" diye çağırdığı Serhat, geçen 

hafta 5-1 kazandıkları ve Süper 
Amatör Lig'e çıktıkları Soğukkuyu 
Spor maçında takımının son golü-
nü kaydetti. 

Takım arkadaşları ise son golü 
atan Serhat'a maç bitiminde unlu 

ve yumurtalı kutlama yaparak ona 
olan sevgilerini gösterdi. 

AYTEN BULUT: 
"ONUN MUTLU 

OLMASINI İSTİYO-
RUM"

Anne Ayten 
Bulut, oğlunun 
engeli nede-
niyle yıllarca 
insanlardan 
hep kaçtı-

ğını, futbolla 
tanışmasının 
ardından haya-

tının değiştiğini 
söyledi. 

Oğlunun futbol 
oynayabileceğini 
öğrendiğinde çok 
sevindiğini belir-

ten Bulut, "Oğlumla 
bütün engelleri 

beraber aştık. Eskisine 
göre çok iyi durumda. 
Eskiden hiç konuşamı-
yordu artık 1-2 tane de 
olsa kelime kullanmaya 
başladı. Bu durum beni 
çok mutlu ediyor. Oğlu-
mu tribünden izleyince 
çok mutlu oluyorum. 
Son maçta gol atınca 
sevincim daha da arttı." 
diye konuştu.

İDRİS AKINCI: "HAYATA 
TUTUNMASI ŞAMPİ-
YONLUKTAN DAHA 

DEĞERLİ"

Kulüp başkanı İdris Akıncı, Serhat'ı kendi 
evladı gibi gördüğünü, onun sosyalleşme-
si için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Bulut ailesiyle komşu olduklarını anla-
tan Akıncı, şöyle konuştu:

"Ailenin oturduğu evin altında fırın 
işletiyorum. Serhat, eğitiminin dışında 
çoğu zaman yanıma gelir. Onunla sohbet 
ederim, zaman zaman hediyeler alırım. 
Onun yüzünün güldüğünü görmek beni 
çok mutlu ediyor. Kulüp satın alınca bir 
gün onu da antrenmana götürdüm ve 
futbola olan merakını fark ettim. Sonra 
ailesinin de izniyle antrenmanlara çık-
maya başladı. Serhat'ı kendimizden biri 
olarak gördük, içimize katarak hayata 
tutunmasını sağladık. Serhat'ın hayata 
tutunması bizim şampiyonluğumuzdan 
daha değerli." 

ÜMİT YAVUZ: "YÜZDE YÜZ TAKIM 
RUHUNA SAHİP"

Takımın teknik direktörü Ümit Yavuz, ilk 
zamanlarda Serhat Bulut'un saha kenarın-
da meraklı gözlerle kendilerini izlediğini, 
ardından kendileriyle antrenman yapma-
ya başladığını söyledi. 

Serhat'ı hiçbir zaman engelli bir birey 
olarak görmediklerine dikkati çeken 
Yavuz, "Serhat, yüzde yüz takım ruhuna 
sahip. Bize hiç engelli olduğunu hissettir-
medi. O antrenmanlara gelmediği zaman 
takımın moral ve motivasyonunda eksiklik 
yaşıyoruz. Şampiyonluk maçında gol 
atarak bizi inanılmaz derecede mutlu etti." 
şeklinde konuştu. 

>> YAŞAMA TUTUNDUĞU FUTBOLDA 

Engeline de 
gol atıyor
İzmir’de, henüz 13 günlükken geçirdiği menenjit nedeniyle 
konuşma ve algılama yetisini büyük oranda kaybeden 
17 yaşındaki Serhat Bulut, kulüp başkanı olan fırıncı 
komşusunun desteğiyle futbolla hayata tutundu

Sessizliğe mahkum
>> MİNİK FATMANUR, 
AMELİYATLAR DURDURULDUĞU İÇİN  

MENDERES ilçesinde yaşayan Hamdiye- Mus-
tafa Kalender çiftinin en küçük çocuğu olan 
Fatmanur, 30 Eylül 2016'da işitme engeliyle 
dünyaya geldi. Fatmanur'a daha önce duyabil-
mesi amacıyla yapılan biyonik kulak (koklear 
implant) ameliyatı, sinirleri çok ince olduğu 
için işe yaramadı. Duyma yetisinin oluşabil-
mesi için beyin sapı implantı ameliyatı olması 
gerektiği söylenince Hamdiye Kalender, minik 
Fatmanur'u Ankara'daki Hacettepe Üniversi-
tesi Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, anneye, 
hastane ile bu implant cihazlarının temin 
edildiği firmanın anlaşmasının sağlanamama-
sı nedeniyle ameliyatların durdurulduğunu 
söyledi. 13 yaşındaki kızı ve 11 
yaşındaki oğlunun da kısmi 
görme engeli olduğunu be-
lirten Hamdiye Kalender, Fat-
manur'un bir an önce ameliyat 
olup, duymaya başladıktan 
sonra konuşmayı da öğrenme-
si gerektiğini, çaresiz durumda 
olduklarını dile getirdi.

'ÇOCUĞUMUN DUYMASINI 
İSTİYORUM'

Fatmanur'un kritik yaşta ol-
duğunu belirterek, bir an önce 
ameliyat olması gerektiğini 
vurgulayan Hamdiye Kalen-
der, şunları söyledi:

"Büyük kızım 13, oğlum 11 yaşında. İkisinde 
de kısmi görme engeli var. Fatma-
nur'a biyonik kulak takıldı ancak 
sinirleri çok ince olduğu için onunla 
da duyamadı. Doktorlar beyin sapı 
implantı olması gerektiğini söyledi. 
Bu ameliyat İzmir'de yapılmadığı için 
Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesi'ne gittik. Fatmanur geçen 
ağustos ayında ameliyat olacaktı; 
fakat orada haziran ayında ameliyat-
lar durdurulduğu için yapılamaya-
cağı söylendi. Ameliyatlar açılsa bile 
çok sıra bekleyeceğimizi söylediler. 
7- 8 aydır bekliyoruz, hiçbir şey 
yapılmıyor. Çocuğumuz büyüyor, 
3 yaşını geçtikten sonra çocuğum 
konuşamayabilir. Duysa da bir verim 

alamayacak. Acilen ameliyatın yapılması 
gerekiyor. Eşim günlük işlerde çalışıyordu; 
fakat çocukların hastalığıyla uğraşmaktan onu 
da yapamaz hale geldi. Ben de çalışmıyorum. 
Sadece büyük kızımın engelli maaşı var. Ame-
liyat ve cihaz ücretlerini nasıl karşılayacağız, 
bilmiyorum. Mağdur durumdayız. Devletimiz-
den yardım istiyoruz. Ameliyat olamayan bir 
sürü çocuk var. Ben de çocuğumun ameliyat 
olup, duymasını istiyorum." 

'BEYİN SAPI AMELİYATLARINI BEKLEYEN 
ÇOCUKLAR ŞU AN MAĞDUR'

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı 
Hatice Çankır ise biyonik kulak ameliyatlarına 
tekrar başlandığını; ancak beyin sapı implantı 
ameliyatları konusundaki mağduriyetin hala 
devam ettiğini söyledi. 

İZMİR'de, beyin sapı 
implantı ile belli seviye-
de duyabilme şansına 
sahip olan, doğuştan 
işitme engelli Fatmanur 
Kalender (2,5), ameli-
yatların durdurulması 
nedeniyle mağdur 
oldu. 

EGE Üniversitesi Türk Dünya-
sı Araştırmaları Enstitüsünde 
öğrenimlerine devam eden 
yabancı uyruklu bir grup 
öğrenci görme engelliliği 
konusunda anlamlı bir sosyal 
sorumluluk projesine imza 
attı. Uluslararası öğrenciler, 
Aşık Veysel Görme Engelliler 
Ortaokulu’nda "Hayallere 
Açılan Kapı: Masallar" adında 
bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Etkinlikte öğrenciler, 
kendi ülkelerine ait masalları 
geleneksel müzikleri eşliğin-
de görme engelli çocuklara 
dinlettiler. Projenin danışman-
lığını yapan Türk Dünyası Araş-
tırmaları Enstitüsü Öğretim 
Görevlisi Ömür Özütemiz, “Bu 

etkinlik Ege Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırmaları Enstitü-
sü’nde benim bireysel olarak 
yaptığım bir sosyal sorumluluk 
projesi. Bu projeyi öğrencile-
rim ile birlikte gerçekleştik.  Bir 
anlamda öğrencilere farklı ül-
kelerin  kapılarını açarak hayal 
dünyaları geliştirmek istedik. 
Bu proje her yıl sürdürebilir 
bir proje, biz ilk uygulama-
sını yaptık. 9 farklı ülkeden 
öğrencimiz, 9 farklı ülke masalı 
ve müziğini tanıttılar. Görme 
engelli çocuklarımızın hayat-
larını renklendirmeye çalıştık” 
dedi. Farklı kültürlerle tanışan 
görme engelli öğrenciler 
etkinlik anında oldukça keyifli 
dakikalar yaşadılar.

EGE Üniversitesi (EÜ) Devlet 
Türk Musikisi Konservatuvarı-
na, görme engelli öğrencilerin 
eğitim materyallerini kabart-
ma çıktı olarak alabilen yazıcı 
ve bilgisayar sistemi kazandı-
rıldı. Sistemin öğrenciler için 
büyük önem taşıdığına dikkat 
çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak, “Devletimizin 
imkanları doğrultusunda 
öğrencilerimizin en iyi eğitimi 
almaları için ne gerekiyorsa 
yapıyoruz” diye konuştu.

EÜ Devlet Türk Musikisi Kon-
servatuvarında görme engelli 
öğrencilerin eğitim materyal-
lerini kabartma çıktı olarak 
alabilen yazıcı ve bilgisayar sis-
temine ihtiyaç duyulduğunu 
öğrenen EÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak, sistemin üni-
versiteye kazandırılması için 
talimat verdi. Yapılan çalışma-
nın ardından sistem, EÜ Devlet 

Türk Musikisi Konservatuvarı 
bünyesinde kuruldu.

Görme engelli öğrencileri 
öğrencilerle bir araya gelen 
Rektör Budak, sistem hakkın 
bilgi aldı. Sistemin öğrenciler 
için büyük önem taşıdığına 
dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Budak, “Devletimi-
zin imkanları doğrultusunda 
öğrencilerimizin en iyi eğitimi 
almaları için ne gerekiyorsa 
yapıyoruz. Görme engelli öğ-
rencilerimizin eğitim yaşamla-
rında istedikleri eğitim mater-
yaline kolaylıkla ulaşmalarını 
sağlamak için Braille Alfabesi 
esas alınarak kabartmalı çıktı 
veren sistemi üniversitemiz 
bünyesine kazandırdık. Öğ-
rencilerimizin yeter ki çalışsın 
ülkemize hayırlı bireyler olsun, 
biz onların yanında olmaya 
destek vermeye devam edece-
ğiz ” dedi.

ÜSKÜDAR Belediyesi, 14 
Şubat Sevgililer Günü’nde 
Türkiye Beyazay Derneği iş-
birliğinde “Aşk engel tanımaz” 
diyerek engelli sevgilileri bir 
araya getirerek, koşulsuz sev-
ginin en güzel örneklerinden 
birini gözler önüne serdi.

Etkinlik kapsamında Valide 
Sultan Gemisi’nde bir ara-
ya gelen 125 engelli çift, 
Sevgililer Günü’nün keyfini 
Boğaz turu eşliğinde çıkardı. 
Engellilerden oluşan koronun 
seslendirdiği şarkılarla eğle-
nen çiftler, bu anlamlı günde 
bir kez daha engellere karşı 
meydan okudu.

Sevgililer Günü’nde engelli 
çiftleri bir araya getirerek, sev-
ginin şartlar ne olursa olsun 
engel tanımadığını ortaya 

koyan çok önemli bir etkinliğe 
imza attıklarını kaydeden Üs-
küdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Sevgililer Günü; An-
neler Günü, Babalar Günü, do-
ğum günleri gibi özel günlerin 
en anlamlıları arasında yer alı-
yor. Bu anlamlı günde engelli 
vatandaşlarımızı buluşturarak, 
koşulsuz sevginin önemini bir 
kez daha hatırlatmak istedik. 
Bugün burada bir araya gelen 
çiftlerimiz, her türlü engeli 
yıkıp, birbirlerini koşulsuz 
severek bize çok büyük bir 
örnek oluyorlar. Hayatın tüm 
zorluklarına rağmen birbirle-
rinden asla vazgeçmeyen bu 
çiftlerimizden alacağımız çok 
büyük dersler var. Hepsine 
büyük bir saygı duyuyoruz.” 
diye belirtti.

“Hayallere Açılan 
Kapı: Masallar”

>> GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 

Kabartmalı çıktı 
sistemi

>> ENGEL TANIMAYAN ÇİFTLERİ 

Boğaz turuna çıkardı
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Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'n-
den yapılan açıklamada ise üst 
geçidin yayaların yürüyüşüne 

engel teşkil etmeyecek şekilde, yüzde 
5 ile 10 arasında değişen farklı eğimler 
kullanılarak projelendirildiği bildirildi.

Yaya Derneği, Konak Tünelleri'nin 
Konak Meydanı tarafındaki giriş ve çıkı-
şının yakınında bulunan ve Karayolları 
2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 
yaya üst geçidi ile ilgili rapor hazırladı. 
Türk Standartları Enstitüsü’nün yaya 
üst geçitleri için belirlediği eğimin en 
fazla yüzde 6 olduğunu ifade eden der-
nek üyeleri, Konak üst geçidinin bazı 
noktalarında yüzde 10’a yakın eğim 
tespit edildiğini kaydetti. Özellikle ya-
ğışlı havalarda, yaşlı, engelli ve bebek 
arabalı kişiler için daha tehlikeli hale 
gelen üst geçidin zemininde kullanılan 
malzemenin de uygun olmadığı ileri 
sürüldü. Yaya geçidinin teknik özellikle-
rinin yeterli olmadığını iddia eden Yaya 
Derneği üyesi bedensel engelli Mahir 
Işık, şunları söyledi: "Bu yaya geçidi 
aslında yayaların toplu ulaşım araçları-
na erişebilmesi için yapılmış bir köprü 
ama teknik özellikleri yeterli değil. 
Tarihi kent merkezine yapılabilecek bir 
üst geçit böyle olmamalıydı. Bu kadar 
uzun bir köprü yapıldığında, insanlar 

bu üst geçidi kullanırken eğimin bu 
kadar fazla olmaması gerekiyor. Türk 
Standartları Enstitüsü’ne göre eğimin 
en fazla yüzde 6 olması gerekiyor. 
Fakat yaptığımız ölçümlerde gördük 
ki, kimi yerlerde yüzde 9, kimi yerlerde 
yüzde 10’luk bir eğim var. Ayrıca zemin 
de oldukça kötü. Yağmurlu günlerde 
özellikle kadın ve engellilerin erişimi 
için hiç uygun bir köprü değil. Bu tür 
uzun rampalı yerler yapıldığında, yine 
Türk Standartları Enstitüsü’ne göre, 
belli yerlerde düz alanlar, yani dinlen-
me alanlarının bulunması gerekiyor. 
Böylelikle insanlar fazla güç harca-
dığında o alanlarda dinlenip soluk-
lanabilirler. Ancak bu köprüde bunu 

da göremiyoruz. Özellikle yağmurlu 
günlerde kadınların topuklu ayakka-
bıyla bu köprüde rahat hareket etmesi, 
koltuk değnekleriyle bir engellinin bu 
köprüden geçmesi mümkün değil. 
Biz temelde tüm kamusal alanların 
yayaları baz alarak planlanmasını talep 
ediyoruz, aslında bir üst geçit tercih 
etmiyoruz."

Mahir Işık, Konak üst geçidi ile ilgili 
hazırladıkları raporu kısa süre içinde il-
gili yerlerle paylaşacaklarını da  belirtti.

VATANDAŞLAR DA 'ZORLANIYORUZ' 
DEDİ

Üst geçidin eğim konusunda sıkıntılı 
olduğunu dile getiren vatandaşlar-

dan Dilek Çalışkan, "Üst geçit çok dik, 
bebek arabalarıyla inerken ve çıkarken 
zorluk yaşıyoruz. Engelliler tabii ki 
daha çok zorlanacaktır. Aşağı doğru 
inerken çok hızlı gidiyoruz ve arabala-
rın kontrolü çok zor oluyor. Yukarı doğ-
ru çıkarken de fazla güç harcamamız 
gerekiyor" dedi. Sevim Fidan ise "Geçit 
çok dik, nefes nefese kalıyoruz. Bebek 
arabasıyla çıkmak daha da zor oluyor" 
diye konuştu. Bedensel engelli Hüse-
yin Çelik de "Ben bu geçidi kullanırken 
zorlanmıyorum çünkü elektrikli engelli 
aracım var. Ama yaşlıların zorlanaca-
ğını düşünüyorum, biraz dik. Aracım 
elektrikli olmasaydı ben de vatandaş-
lardan yardım isteyecektim" dedi.

Yüksek eğim tepkisi

İZMİR’deki Yaya Derneği, 
Konak Meydanı’nda 
Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan yaya üst geçidi 
ile ilgili rapor hazırladı. 
TSE’nin yaya üst geçitleri için 
belirlediği eğimin en fazla 
yüzde 6 olduğunu ifade eden 
dernek üyeleri, Konak üst 
geçidinin bazı noktalarında 
yüzde 10’a yakın eğim tespit 
edildiğini kaydetti. Özellikle 
yağışlı havalarda, yaşlı, 
engelli ve bebek arabalı 
kişiler için daha tehlikeli hale 
gelen üst geçidin zemininde 
kullanılan malzemenin de 
uygun olmadığı ileri sürüldü. 

YAĞIŞLI HAVALARDA YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN ZORLUK

KARAYOLLARI: YAYALARIN KAYMAMASI İÇİN ÖZEL MALZEME İLE KAPLADIK
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüyaptığı açıklamada üst geçidi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak karar alarak yap-
tıklarını, tünelin hizmete sunulmasının ardından, trafiğin bölgeye yönelmesiyle oluşan yaya trafiği sorununa çözüm 
üretmek amacıyla inşa ettikleri belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Konak Tüneli Yaya Üst Geçidi’nin doğu tarafındaki taşıyıcı ayağı metro hattının güneyinde, batı tarafındaki taşıyıcı 
ayağı ise metro hattının kuzeyinde yer almakta olup, metro hattının üzerinden geçen kesimini, yaya köprüsü açıklığı 
50 metre uzunlukta olacak şekilde tasarlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Konak Tüneli Yaya Üst Geçidi, 
yayaların yürüyüşüne engel teşkil etmeyecek şekilde, yüzde 5 ile 10 arasında değişen farklı eğimler kullanılarak pro-
jelendirilmiştir. Üst geçidin döşemesi kompozit deck malzeme olup, yayaların kaymaması için üzeri özel bir malzeme 
ile kaplanarak her türlü önlem alınmıştır. Özellikle engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey yürüme yolu yapıl-
mış ve köprü üzerindeki eğim geçişleri farklı uygulanarak yayaların etkilenmesi en aza indirgenmiştir." 

SELÇUK'TA yaşayan Özlem 
Malkoç, küçük yaşlardan itibaren 
nesneleri tutmakta zorlanma 
ve koşma problemi yaşamaya 
başladı. Yaşı ilerledikçe şikayetleri 
artan Malkoç'a farklı teşhisler 
konuldu. Hastalığına rağmen 
yaşama tutunan Malkoç, 12 ya-
şında halı dokumacılığı yapmaya 
başladı. 21 yaşında evlenerek, 
çocuk sahibi oldu. Malkoç'a 2012 
yılında Ege Üniversitesi Hastane-
si'nde miyopati teşhisi konuldu. 
Rahatsızlığı giderek ilerleyen 
Malkoç, kendi başına hareket 
edemez hale geldi, kasları giderek 
güçsüzleşti. Eşinden de ayrılan 
Malkoç'a şu anda 18 yaşında olan 
kızı Buse Kocatürk bakıyor. Genç 
kız annesine bakabilmek için 
okulu bırakarak lise eğitimine 
açık öğretimden devam etmeye 
başladı. Birkaç ay öncesine kadar 
miyopati hastası olduğunu düşü-
nen Malkoç, çevresinden yaklaşık 
10 bin TL toplayarak, Ankara'daki 

bir gen laboratuvarında genetik 
testi yaptırdı ve LGMD hastası 
olduğunu öğrendi. Şimdi ise, ABD 
ve İngiltere'de geliştirilmekte 
olan gen tedavisini olabilmek için 
hayırseverlerden yardım bekliyor. 
Çocukluğundan beri hastalıkla 
mücadele eden Özlem Malkoç, 
"Ben her ne olursa olsun genetik 
tedavisini olmak istiyorum. Bunun 
için kobay olmaya bile razıyım. Bu 
tedavi Türkiye'de de uygulanma-
lı. Burada da çok iyi profesörler, 
bilim adamları var. Artık insanlar 
kas hastalığından ölmesin. Çaresi 
varken uygulansın. Kızımı yalnız 
bırakmak istemiyorum lütfen 
sesim duyulsun" dedi.

'GEN TESTLERİ ÜCRETSİZ OLMALI'

Hastalığına yaklaşık 3 ay önce-
sine kadar teşhis konulamadığını 
söyleyen Malkoç, "Çocukluğum-
dan beri bir nesneyi tutmakta 
zorlanıyorum. Yemek yerken 
kafamı tutamıyorum, tabağın 

içine giriyor. Kızım olmadan yü-
rüyemiyor, hareket edemiyorum. 
Aşırı güçsüzlük ve eklemlerde 
incelme var. 16 yaşımdan beri hiç 
koştuğumu bilmiyorum. 12 yaşına 
kadar koşuyordum ama çok çabuk 
yoruluyordum. 2012 yılında Ege 
Üniversitesi'nde kas erimesi oldu-
ğumu öğrendim. Her defasında 
farklı tanılar konuldu. Yaklaşık 3 
ay önce Ankara'da bir gen labaro-
tuvarında genetik testi yaptırdım. 
Bu testin ücreti yaklaşık 10 bin 
lira. Akrabalardan eşten dostan 
para toplayarak bu testi yaptırdım 
ve sonucunda LGMD olduğumu 
öğrendim. Bu kasları, solunum yo-
lunu ve kalbi etkileyen bir hasta-
lık. Türkiye'de bu genetik testlerin 
ücretsiz hale gelmesi gerekiyor. 
Çalışamıyorum kızım da okuya-
mıyor. Engelli maaşım haricinde 
hiçbir gelirimiz yok. Bazen pazara 
gidemiyor, kömür alamıyoruz. 
Hayırseverlerden yardım bekliyo-
rum" diye konuştu.

Bir annenin çığlığı: Tedavi için kobay olmaya razıyım
İZMİR’in Selçuk ilçesinde, bir tür kas hastalığı olan Limb- Girdle Musküler Distrofi (LGMD) ile mücadele eden bir çocuk 
annesi Özlem Malkoç (42), ABD ve İngiltere’de geliştirilmekte olan gen tedavisini olabilmek için hayırseverlerden yardım 
bekliyor. 18 yaşındaki kızının kendisine bakabilmek için okulu bıraktığını söyleyen Malkoç, “Geliştirilen tedavi için Türki-
ye’den birkaç kişi gönderildi. Ben tedavi için kobay olmaya razıyım. Yeter ki umut ışığı doğsun” dedi.

MANİSA'NIN Kula 
ilçesinde düzenlenen 
etkinlikte, bugüne 
kadar hiç doğum 
gününü kutlamamış 
zihinsel ve konuşma 
engelli Hüseyin Sarı'ya 
(43) sürpriz yapıldı. Sarı, 
sürpriz doğum günü 
kutlamasında büyük 
mutluluk yaşadı.

Kula'nın sevilen isim-
lerinden zihinsel ve ko-
nuşma engelli Hüseyin 
Sarı'ya, sürpriz doğum 
günü kutlaması yapıldı. 

Kula İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün de 
desteğiyle gerçekleş-
tirilen etkinlikte, daha 
önce hiç doğum günü 
kutlanmayan Sarı'nın 
mutluluğu yüzüne 
yansıdı. Park kahveha-
nesinde düzenlenen 
programda, Germiya-
noğulları Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Turizm ve Otelcilik 
bölümü öğrencileri 
tarafından hazırlanan 
pasta kesildi. 

>> ENGELLİYE 43’ÜNCÜ YAŞINDA 

Pastalı sürpriz

43 yaşına basan Hüseyin Sarı, mutluluğunu 
programa katılanlara sarılarak gösterdi. Etkinlik 
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

>> PORTAKALLA BAŞLADI,

Yeni hedefi 
şampiyonluk
Portakal atarak bocciaya başla-
yan Serebral Palsi hastası Hasan 
Çakır, haftada iki gün yaklaşık 
1,5 saat yolculuk yaparak takı-
mıyla antrenmanlara katılıyor
İZMİR'DE doğuştan Serebral Palsi 
hastası olan 25 yaşındaki Hasan Çakır, 
2013'te portakal atarak başladığı boc-
cia sporuna milli takım çatısı altında 
devam ediyor.  

Menemen Engelliler Derneği Başkanı 
Canan Bedük, rehabilitasyon merkezin-
de tanıştığı Hasan'ın evinde portakalla 
oynadığını görerek engelli genci boccia 
sporuna yönlendirdi.

Hasan Çakır, azmi ve hırsıyla kısa süre 
içerisinde milli takıma seçildi.

Gaziemir Belediyesi takımında forma 
giyen Çakır, 2017 ve 2018'de Türkiye 
şampiyonu olurken Türkiye Bedensel 
Engelliler Federasyonu Boccia Milli 
Takımı'nda da Türkiye'yi Portekiz ve 
İtalya'da temsil etti.

Hasan'ın şu anki hedefi 2020'de 
Tokyo'da yapılacak Paralimpik Olimpi-
yatları'nda dünya şampiyonluğu elde 
ederek Türk bayrağını dalgalandırmak.

1,5 SAAT YOLCULUK YAPARAK 
ANTRENMANLARA GİDİYOR

Anne Dilek Çakır, evde portakal 
atan oğlunun 2014'de bocciayı tanıt-
mak amacıyla düzenlenen turnuvaya 

katılarak birincilik elde 
ettiğini anlattı.

Spora başlamadan 
önce monoton bir 
hayat sürdüklerini, 
boccia ile birlikte ha-
yatlarının renklendi-
ğini ifade eden Çakır, 
hastalığı nedeniyle 
hareket edemeyen, 
konuşamayan ve 

tekerlekli sandalyede 
yaşamını sürdüren oğlunun Mene-
men'den Gaziemir'e haftanın iki günü 
yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun 
ardından gittiğini ve burada antren-
manlara katıldığını anlattı.

Anne Çakır, oğlunun yolculuğun yor-
gunluğuna rağmen antrenmanlardan 
ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten 
dolayı büyük keyif aldığını dile getirdi. 
Dilek Çakır, dünya sıralamasında 50. 
sırada olan oğlunun Avrupa'daki tur-
nuvaya ardından ise 2020'de Tokyo'da 
düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatla-
rı'na katılacağını ifade etti.

Oğluyla sadece gözleriyle iletişim 
kurabildiklerini belirten Dilek Çakır, 
şöyle konuştu:

"Hasan'ın top atışı çok güzel. Düşüne-
rek atıyor. Düşünerek oynamak zekayı 
da çalıştırıyor. Hafızamız da güçlendi. 
Şu anki hedefimiz 2020'de dünya şam-
piyonu olarak Türk bayrağını gururla 
dalgalandırmak. Engelliler için sponsor 
bulmak çok önemli. Şu anda sponso-
rumuz Petkim. Bundan sonra önümüz 
açık olacak. Yoksa hiçbir çocuğumuzun 
Avrupa'ya çıkma umudu yoktu. Petkim 
arkamızda olduğu için güvendeyiz. 
Benim engellilere tavsiyem eve kapan-
masınlar. Herkes dışarıya çıksın. Dışa-
rısı o kadar güneşli, o kadar güzel bir 
hava var ki. Biz bunu bocciaya katılınca 
hissettik."

Anne Dilek 
Çakır: “Hede-
fimiz 2020’de 
dünya şampi-
yonu olarak 
Türk bayrağını 
gururla dalga-
landırmak”
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Bu toplumda 
onlar da var!
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), sosyal sorumluluk projelerine bir 
yenisini ekledi. İZSİAD Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun girişimiyle 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası 
ve yine Büyükşehir’e bağlı Sosyal Yaşam Kampüsü Engelliler Eğitim Merkezi el 
ele verdi; merkez bünyesindeki engelli öğrenciler için “seramik atölyesi” açıldı. 

Meslek Fabrikası Sera-
mik Atölyesi’ndeki 
ilk ders, birbirinden 

renkli görüntülere sahne oldu. 
Öğrenciler, kendilerine dağıtı-
lan seramik çamuru ile kupa, 
vazo, saksı gibi objeler yapmayı 

öğrendi. İZSİAD Üyesi Heykeltı-
raş Harun Atalayman ile seramik 
eğitmenleri Canan Aydoğan ve 
Zeynep Çakar’ın gözetimlerin-
deki derste; İZSİAD Başkanı Ha-
san Küçükkurt, Meslek Fabrikası 
Şube Müdürü Gökçe Başkaya, 

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Serpil Oltulu ve İZSİAD Üyesi 
Nazım Özer de öğrencilere eşlik 
etti.

“HEPSI BIZIM ÇOCUĞUMUZ”

Amaçlarının, engelli öğ-

rencilerle bir araya gelmek, 
onların sosyal yaşamlarına katkı 
vermek ve sosyalleşmelerini 
sağlamak olduğunu söyleyen 
Başkan Küçükkurt, “Engelli ya 
da engelsiz, hepsi bizim çocuk-
larımız. Hepsi de eşit imkanlara 

sahip olmalı ve her alanda eşit 
derecede yer almalı. Bugün, 
engelli çocuklarımızın gülüm-
semeleri, gözlerinde gördüğü-
müz mutluluk pırıltıları bizi de 
çok mutlu etti. İZSİAD olarak, 
engelliler için farkındalık yarat-

ma çabalarımız devam edecek. 
Çünkü bu toplumda engelliler 
de var” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ve İZSİAD işbirliğiyle açılan Se-
ramik Atölyesi, haftada bir ders 
olmak üzere iki ay sürecek. 

>> IŞITME ENGELLILER IÇIN 

Alt yazılı gözlük 
geliştirdiler
Düzce'de 2 lise öğrencisi, takıldığı gözlüğün yan bölümündeki 
led ekrana konuşmaları yansıtarak işitme engelli bireylere ileti-
şim kolaylığı sağlayacak düzenek geliştirdi.
DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi (BILSEM) öğ-
rencisi Ömer Berkay Biçen ve Dağhan Akyürek, 
fizik öğretmeni Adem Akkuş'un danışmanlığın-
da, işitme engelli bireylerin iletişimini kolaylaş-
tırmak amacıyla çalışma yapmaya karar verdi. 

Öğrenciler, takıldığı gözlüğün yan bölümün-
deki led ekrana konuşmaları "alt yazı" şeklinde 
yansıtan düzenek geliştirdi.

Mikrokontrol kart yardımıyla Android işletim 
sisteminden aldığı sözel veriyi, kodlar sayesin-
de yazıya çevirip gözlüğün yanında bulunan 
ekrana aktaran düzenek, engelli bireylere 
karşısındaki insanın konuştuğunu anlayabilme 
olanağı tanıyor.

"IŞITME ENGELLILER IZLEYEBILECEK"

Proje danışmanı Adem Akkuş, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, öğrencilerin önemli bir 
çalışma gerçekleştirdiğini 
söyledi.

Akkuş, Milli Eğitim Bakan-
lığı'nın, 2023 Eğitim Vizyonu 
çalışmaları kapsamında 
yaşam projelerine önem 
verdiğini ifade etti.

Düzce BILSEM'in de bu 
yönde örnek çalışmaları ol-
duğunu belirten Akkuş, "Öğ-
rencilerimizin birçoğu proje 
yapıp yarışmalara katılıyor. 
Öğrencilerimizin empati 
kurup işitme engelli bireyler 
için bir şeyler üretmeleri, çok 
hoşuma gitti. Ürünle ilgili 
eksik noktaları birlikte ta-
mamladık. Azim ve gayretleri 
sayesinde proje üretti. Gayet de güzel çalışıyor. 
Umarım bundan sonra bu projeyi daha güzel ve 
pratik hale getirirler." diye konuştu.

Akkuş, düzeneğin, işletim sisteminden aldığı 
veriyi, kodlar sayesinde yazıya çevirip bunu 
basit bir led ekranla gözlüğün kenarına aktardı-
ğını anlatarak, "Fizik kanunu gereği de yansı-
malar sonucunda gözlüğün önündeki camda 
yazılanları görmüş oluyorlar. Öğrencilerin, yaşı 
ve almış oldukları eğitime bakılınca güzel bir 
proje ortaya koydukları gün yüzüne çıkıyor. Bu 
proje sayesinde işitme engelli bireyler, belge-
sel ve sinemaları izleyebilecek. Gözlüğün yan 
tarafında bir aparat var. Tamamen gözlük içine 
yerleştirsek çok daha güzel olur ama bizim 
teknolojimiz buna yeterli gelmiyor ama bu ola-
bilecek bir şey. Türk öğrencileri her şeyi yapabi-

lecek kabiliyette. Biz güçlü ve zeki bir milletiz." 
değerlendirmesinde bulundu.

"ILETIŞIMI KOLAYLAŞTIRMIŞ OLUYORUZ"

Öğrenci Dağhan Akyürek de engelli bireylere 
faydalı olmak için proje yürüttüklerini söyledi.

Işitme engelli bireylerin, işaret dili bilmeyen 
kişilerle konuşmasını sağlamak amacıyla yola 
çıktıklarını anlatan Akyürek, "Bilim ve Sanat 
Merkezi'nde genelde proje odaklı çalışıyoruz. 
Yeni bir proje için beyin fırtınası yaparken işit-
me engelli bireyler için böyle bir proje yapmaya 
karar verdik. Bu konu hepimize mantıklı geldi. 
Bu şekilde yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Sistemin basit ama faydalı olduğunu işaret 
eden Akyürek, "Mikrofondan aldığımız sesi, 
arduino aracılığıyla gözlükteki led ekrana 
iletiyoruz. Bu led ekranda, ayna sayesinde yazı 

görülüyor. Bu şekilde işit-
me engelliler için iletişimi 
kolaylaştırmış oluyoruz." diye 
konuştu.

Öğrenci Ömer Berkay Biçen 
ise işitme engelli bireylerin 
tercümanlara ihtiyaç duy-
madan iletişim kurmalarını 
kolaylaştırmak istediklerini 
ve başarıya ulaştıklarını 
kaydetti.

Proje için bilgi topladıkla-
rını ve çözüm odaklı çalış-
tıklarını vurgulayan Biçen, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğretmenimize danışarak 
gerekli ekipman ve izleme-
miz gereken yol için destek 

aldık. Sonrasında işe koyulduk. Elektronik 
parça temininden sonra kodlar yazıldı, parçalar 
birleştirildi. Denemelerimizi de yaparak, hede-
fimize ulaşmış olduk. Tabii bunun seri üretime 
geçmesi daha profesyonel iş."

Biçen, projeyle faydalı bir iş başarmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Dikkati 
çekmemesi için projeyi gözlük şeklinde tasarladık. 
Dışarıdan bir insanın görüp garipsememesi için 
bunu yaptık. Normal gözlük takıyormuş gibi bu 
işlem yapılacak. Sohbet ederken karşı tarafın ko-
nuşmasını engelli kişi yansıma olarak görüp her-
hangi başka cihaz olmadan anlayabiliyor. Işaret 
dili çok fazla bilinmiyor ve bu dil, ülkeden ülkeye 
farklılık gösteriyor. Biz bunun da önüne geçtik. 
Böylece işitme engelli birey tercüman olmadan 
karşıdaki kişiyle anlaşabilecek." şeklinde konuştu. 

KAZADA ENGELLI OLDU, 

Futbolla 
hayata 
döndü

Şanlıurfa’da 10 
yıl önce geçirdiği 
trafik kazasında sol 
bacağını diz altından 
kaybeden Mehmet 
Halil Altun, ampute 
futbol sayesinde 
tekrar yaşama 
tutundu.

ŞANLIURFA'DA motosiklet 
kazası sonrası engelli olan ve 
yaşadığı psikolojik çöküntü-
den ampute futbol sayesinde 
kurtulan Mehmet Halil Altun 
(28), milli takım forması giy-
mek için var gücüyle çalışıyor.

Elektrik dağıtım şirketinde 
çalışan Mehmet Halil Altun'a 
10 yıl önce motosiklet kullan-
dığı sırada sürücüsü ve plakası 
belirlenemeyen bir otomobil 
çarptı. Kazada ağır yaralanan 
Altun'un sol bacağı diz atından 
kesildi.

Ameliyatın ardından ba-
cağının kesilmiş olmasını bir 
türlü kabullenemeyen Altun, 
taburcu edildikten sonra psi-
kolojik çöküntüye girerek, eve 
kapandı ve uzun süre kimseyle 
görüşmedi.

Altun, bir süre sonra protez 
bacağına kavuşunca, tekrar 
dışarı çıkıp, arkadaşlıklar 
kurmaya başladı. Kendisi gibi 
engellilerle tanışan Altun, 
arkadaşlarının girişimiyle 2014 

yılında kurulan Şanlıurfa En-
gelliler Spor Kulübü Ampute 
Futbol Takımı'nın ilk futbol-
cuları arasında yer alarak, kısa 
sürede takımın vazgeçilmezi 
haline geldi.

Futbol sayesinde adeta 
yeniden doğan ve sosyal 
yaşamında büyük değişiklikler 
yaşayan Altun, evlendi ve 3 
çocuk sahibi oldu.

Şu an Ampute Futbol 1. 
Lig'de 3. sırada bulunan 
takımda top koşturan Altun'un 
en büyük hedefi ise milli takım 
formasıyla uluslararası müsa-
bakalarda yer almak.

Altun, engelli dernekleri 
sayesinde güzel arkadaşlıklar 
kurduğunu, sosyal çevresinin 
tekrar genişlemeye başladığını 
ifade ederek, şunları kaydetti:

“Dernekteki arkadaşlarım bir 
futbol takımı kurmaya karar 
vermişti. Engellilerin futbol 
oynayabileceğini hayal dahi 
etmedik. Bilmiyorduk, görme-
miştik. Yaklaşık bir yıl sonra 

hocamız beni arayarak ampute 
futbol takımı kurduklarını ve 
benim de gelip takımda yer 
almamı istedi. Ben de hemen 
geldim, takıma katıldım. Hatta 
maçta kullanmak zorunda 
olduğumuz kanedyenleri ilk 
kez elime aldım. Daha önce 
gücüme gittiği için hiç elime 
alamamıştım. Ama kanedyen-
leri elime alınca futbol aynama-
ya başlayınca ‘İşte hayat budur.’ 
dedim. O günden bu güne 
yaklaşık 5 yıldır aktif bir şekilde 
futbol oynuyorum. Psikolojik 
çöküntüden sonra sanki tekrar 
dünyaya geldim. Ampute 
futbol sayesinde insan tekrar 
dünyaya geliyor. Ben gerçekten 
bunun güzel bir örneğiyim. Be-
nim durumumda halen evden 
çıkmayan arkadaşlarımız var. 
Onların da artık dışarı çıkmala-
rını, dışarıdaki yaşamı görme-
lerini istiyorum. İster futbol 
ister basketbol, herhangi bir 
spor dalıyla ilgilensinler. Evden 
çıkmazlarsa bir yere varmazlar.”

UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
UEFA'nın #AdilOyun (#EqualGame) kampanyasında bu ay Türki-
ye'den Barış Telli'nin hikayesi paylaşıldı.
UEFA, #AdilOyun kampanyası kapsamında bu 
ay Türkiye'den Ampute Milli Takımı oyuncusu 
Barış Telli'nin hikayesini paylaştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, #AdilOyun 
(#EqualGame) kampanyasının Ağustos 2017'de 
başladığı ve her ay Avrupa'da futbolun içinde 
yer alan ve karşılaştığı sıkıntıların üstesinden 
gelerek futboldan keyif alan bir kişinin seçilerek 
hayat hikayesinin paylaşıldığı belirtilerek, bu ay 
Barış Telli'nin seçildiği bildirildi.

UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya 
kanallarında #AdilOyun başlığıyla Barış Telli'nin 
hikayesinin de anlatılacağı bir videonun yayım-
lanacağı duyuruldu.

“Hayalini gerçeğe dönüştür…” başlığıyla yapı-
lan açıklamananın tamamı şu şekilde:

"Her ay, #EqualGame kampanyasının bir par-
çası olarak, UEFA 55 üye dernekten birine odak-
lanır. Bu kişi futbolun dahil olmayı, erişilebilirliği 

ve çeşitliliği nasıl geliştirdiğine dair bir örnek-
tir; hikayesi, engelin, dinin, cinselliğin, etnik 
kökenin ve sosyal geçmişin futbol oynamanın 
veya eğlenmenin önünde bir engel olmadığını 
göstermektedir.

Küçük bir çocukken bir topun peşinden 
koşmak, Barış Telli'nin hayatını değiştirecek bir 
sakatlığa neden oldu, bir kazada sağ bacağını 
kaybetti. Ama topa olan aşkını asla kaybetmedi.

Türk kulübü İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 
oynayan Barış, son derece başarılı bir profesyo-
nel ampute futbolcusu haline geldi. Türkiye Mil-
li Takımı ile çok tecrübeli bir noktaya ulaşmış ve 
ülkesini son yıllarda uluslararası ampute futbol 
zirvelerine götürmeye yardımcı olmuştur.

Barış, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde Kırık-
kale'de doğdu. Sadece dört yaşındayken hayatı 
önemli ölçüde değişti. 'Bir topun peşinden koştu-
ğum sırada bir trafik kazası geçirdim' diye hatırlıyor.”
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Engellim

Çoğunlu-
ğu engelli 
izcilerden 
oluşan 
grup, en-
gelli bi-
reyler için 
de özel 
olarak 
düzen-
lenmiş 
olan Mer-
kez’de 
rahat ve 
konforlu 
zaman 
geçirme-
nin keyfi-
ni yaşadı. 

Doğa zamanı!
Doğa tutkunlarını Kay-

naklar bölgesinin eşsiz 
güzellikleriyle buluşturan 

Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa 
Sporları Merkezi, İzmirlilerin vaz-
geçemediği mekanlar arasında 
başı çekiyor. Yemyeşil doğa ile 
bütünleşmiş ağaç evi, bunga-
lovları ve aktivite alanları ile 
ziyaretçilerine dingin ve huzurlu 
bir ortam sunan Merkez, yoğun 
ders programlarından bunalan 
öğrencilerin, izcilik gruplarının 
ve doğaseverlerin birinci tercihi 
oldu.  Merkez, yaklaşık iki yılda 
28 bin doğaseveri ağırlamanın 
gururunu yaşıyor.    

150 IZCI BIR ARADA 

Merkez, izcilik gruplarının 
eğitim alanı olarak tercih ettiği 
alanlar arasında. Son olarak 

İzmir’de faaliyet gösteren İzcilik 
gruplarından 150 izciyi ağırla-
yan Buca Belediyesi İzcilik ve 
Doğa Sporları Merkezi, yeşilin 
her tonunun kendini gösterdiği, 
şehir gürültüsü ve beton yığın-
larından uzak oksijen deposu 
özellikleriyle izcilere unutulmaz 

zamanlar yaşattı. Çoğunluğu 
engelli izcilerden oluşan grup, 
engelli bireyler için de özel 
olarak düzenlenmiş olan Mer-
kez’de rahat ve konforlu zaman 
geçirmenin keyfini yaşadı. 

Gündüz saatlerini izcilik eğitim 
ve ritüelleri, doğa gezileri, hobi 

bahçesi faaliyetleri, tırmanma 
duvarı, okçuluk ve oryantiring 
etkinlikleriyle geçiren izciler, 
havanın kararmasıyla kamp ateşi 
etrafında toplanıp müzik eşliğin-
de keyifli sohbetlere yelken açtı. 

2 YILDA 28 BIN ZIYARETÇI 

Kaynaklar bölgesinde genç-
lerin ve doğa tutkunlarının 
buluşma noktası olan 5 bin 
metrekare alana konumlanan 
Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa 
Sporları Merkezi, ağaç evi, 10 
adet bungalovu ve çadır alanları 
ile doğaseverleri kucaklıyor. 
Merkez, bisikletçiler için özel ola-
rak yapılan tamir noktaları ile de 
yüzlerce sporcuyu ağırlayarak 
Kaynakların sağlık dolu doğa-
sında gönül rahatlığıyla bisiklet 
sürmelerine imkan sağlıyor.

28 bin doğaseveri ağırladı
Buca Belediyesi’nin eşsiz ve el değmemiş doğası ile Izmir’in 
incisi Buca Kaynaklar bölgesine kazandırdığı Izcilik ve Doğa 
Sporları Merkezi, izci gruplarının ve doğaseverlerin akınına 
uğruyor. Ağaç evi, 10 adet bungalovu ve çadır alanları ile 
doğaseverleri kucaklayan Merkez, açıldığı günden bu yana 
28 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yeşilliklerin arasında konumlanan 
bungalovlarında bin 600 yatılı misafir ağırlayan Merkez, 
izcilik ve doğa kulüplerinden 600 sporcuya da ev sahipliği 
yaptı.

AVRUPA Birliği tarafından des-
teklenen, Sivil Toplum Geliştir-
me Merkezi (STGM) tarafından 
uygulanan, Birlikte Yerel Sivil 
Toplum Örgütleri Kurumsal 
Destek Programı kapsamında 
‘’Ben Bir Bireyim Kendime Yete-
rim, Her An, Her Yerde Hayatın 
İçindeyim” sloganıyla gerçek-
leştirilen çalıştay, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde yapıldı. 

Eşitlik ilkesi gereği her bireyin 
sosyal, kültürel ve ekonomik 
alanda adil şartlarda katılım ve 
temsil hak-
kına sahip 
olduğuna 
dikkat 
çeken Oya 
Demir, 
”Engelli bi-
reyler için 
asıl engel 
bu haklara 
eşit sahip 
olmadık-
larında 
başlar” 
dedi.

Eğitim 
hayatı en-
gellerine 
göre şekil-
lenmeli

İzmir 
Ekonomi 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Cin 
yaptığı konuşmada  engelli 
öğrencilerin akademik ve sosyal 
hayata adil koşullarda tam ve 
etkin katılımlarını sağlamak için 
var güçleriyle çalıştıklarını belirt-
ti. Prof. Dr. Cin engellilerin sosyal 
ve ekonomik açılardan bağımsız 
bireyler olarak özel yaşamlarını 
kurmalarının hedeflenmesi 
gerektiğinin altını çizerek  “Aile 

temelli sosyal yardımlar, engelli 
haklarının genişletilmesi, iş im-
kanlarının tahsis edilmesi, sosyal 
hayatla bütünleşmelerinin 
desteklenmesi, eğitim hayatla-
rının engellerine göre şekillen-
dirilmesi ve yerel yönetimlerin 
bu konularda güçlendirilmesi 
gerekmektedir.” diye konuştu.

BELEDIYEDEN DANIŞMANLIK 
HIZMETI

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Engelli Hizmetleri Şube Müdü-

rü Mahmut 
Akkın uzman 
personel tara-
fından engelli 
vatandaşlara 
sosyal danış-
manlık hizme-
ti verdiklerini 
belirterek, 
“Engelli ve 
engelli yakın-
larına eğitim, 
sağlık, sosyal 
yardımlar, 
ulaşım, istih-
dam, hukuki 
konularda 
rehberlik hiz-
meti, ihtiyaç 
dahilinde ilgili 
kurumlara 
yönlendirme, 

Büyükşehir Belediyesi’nin hiz-
metleri ve sahip oldukları haklar 
konusunda danışmanlık hizmeti 
verilmektedir” diye konuştu.

“ENGELLILIK BIR TRAJEDI 
DEĞIL BIR HALDIR”

Toplumsal Haklar ve Araştır-
malar Derneği Başkanı Süley-
man Akbulut ise engelliliğin 
bir trajedi durumu değil, bir hal 
olduğuna dikkat çekti. Akbu-

lut şöyle konuştu: “Sakatlık ile 
engellilik arasındaki farkı iyi 
anlamak gerek. Engellilik yete-
neklerimizin dış dünya tarafın-
dan kaybettirilmesidir. Engellilik, 
tedavi edilmesi gereken bir 
hastalık-sorun değildir. Engelli-
lerin temel sorunu eşit yurttaş 
olamamaktır. Engelliler hak-
lara erişebilmelidir. Engelliler, 
yakınları ve STK’lar, karar alma 
ve politika yapım süreçlerinde 
etkin bir şekilde yer almalıdır. 
Uzmanların temel yaklaşımı, 
engelli bireylerin ekonomik ve 
sosyal hayata katılımını sağla-
yacak teknolojiler, uygulamalar 
geliştirmek, engelleri kaldırmak 
olmalıdır”

“HAKKIN OLDUĞU YERDE 
EMPATIYE GEREK YOK”

Akbulut şöyle devam etti: 
“Hakkın olduğu yerde empatiye 
gerek yoktur. Kanunlar vardır. 
Kimsenin kimseyi empatiyle 
anlaması mümkün değildir. Bir 
günlük askerlik değil, askerlik 
yaptırın. Bizim en büyük sorunu-
muz ayrımcılık. Öncelikle kamu-
sal algıyı değiştirmeli. Sakatlık 
ve engelliliğin ne olduğu iyi 
anlatılmalı. Bizim için sağlanan 
şeyler lütuf değil haktır.”

Çalıştayın  “Kendime Yete-
rim” başlıklı ikinci oturumunda 
ise Balçova Belediyesi Engelli 
Hakları Kordinatörü Rıza Mutki-
lioğlu “Engelli Haklarına Siyasi 
Yaklaşımlar”, Yaşar Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Serpil Kahra-
man “Engelli İsdihdamı”, Sinop 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi  Dr. Ayşegül 
Demir “Engelli ve Aile ilişkisinin 
Evde Bakım Hizmetleri Açısın-
dan Sosyolojik Boyutu” ile ilgili 
sunum gerçekleştirdi. 

“Engellilik bir 
trajedi değil 
bir haldir”
 ‘2022 Sayılı Kanun ve Evde 
Bakım Hizmetleri Çalıştayı’nda 
engelli hakları sosyal ve ekono-
mik açıdan tartışıldı.

>> COŞKULU AÇILIŞ! 

Engelli 
kullanımı 
için uygun
KARŞIYAKA Belediyesi’nin 
Şemikler’de yapımını ta-
mamladığı 10’uncu mahalle 
merkezi, coşkulu bir törenle 
hizmete açıldı. Ali Rıza Bodur 
Eğitim Merkezi adı verilen 
tesis, binlerce vatandaşa 
ücretsiz sosyal hizmetler 
sunacak. Karşıyaka Belediye 
Başkanı Hüseyin Mutlu Akpı-
nar “Ali Rıza Bodur, Şemikler 
ile özdeşleşmiş bir siyaset 
çınarıdır. Sosyal projelerimizi, 
vefa duygumuzla beslemek-
ten mutluluk duyuyoruz” 
dedi. 

“UNUTULMAYACAK 
YATIRIMLAR” 

CHP İzmir Milletvekili Atilla 
Sertel “Hüseyin Mutlu Akpı-
nar çok önemli işlere imza 
attı, unutulmayacak yatırım-
lar yaptı ve vefa duygusunu 
da hep ön planda tuttu.” 
dedi. 

ATIL PAZAR YERINDEN 
MODERN TESISE 

Şemikler Ali Rıza Bodur 
Mahalle Merkezi Projesi; 
yıllar önce pazar yeri olarak 
inşa edilen ancak zaman 
içinde kullanım dışı bırakılan 
atıl binada hayata geçirildi. 
Toplam 550 metrekare ka-
palı alana sahip olan tesiste, 
3 ana toplantı ve etkinlik 
salonu ile idari ofis ve mutfak 
oluşturuldu. Engelli kulla-
nımına da uygun olarak ta-
sarlanan merkezde, ücretsiz 
meslek edindirme ve hobi 
kursları düzenlenecek.

>> BUCA BELEDIYESI’NDEN ENGELLILERE 

İstihdam ve 
emeklilik kapısı 
Buca Belediyesi, bünyesinde sadece engelli vatan-
daşların istihdam edileceği Buca Belediyesi Kom-
post ve Solucan Gübre Tesisi’nin kapılarını açtı.

Ekonomi, çevre ve istihdam açısından 
büyük anlam taşıyan tesiste istihdam 
edilen engelli vatandaşlar 5 yıl çalıştık-
tan sonra emekli olma hakkı kazana-
cak. Korumalı İşyeri niteliğinde faaliyet 
gösterecek tesiste, Türkiye’nin en kaliteli 
gübresi üretilecek. Üretilen gübre park 
ve bahçelerinde kullanacak, talep halin-
de diğer ilçe belediyelere gönderilecek. 

BUCA Belediyesi’nin Kaynak-
lar’da atıl durumda bulunan 
9830 metrekare alanda pro-
jelendirdiği ve bir belediye 
tarafından 
yapılan sa-
dece engelli 
vatandaşların 
istihdam 
edileceği 
Kompost 
ve Solucan 
Gübre Tesisi 
açıldı.

Buca 
Belediyesi ve 
Ege Engelliler 
Çevre Kültür 
ve İşletme 
Kooperatifi 
(EGETEKO) 
işbirliği ile 
hayata geçiri-
len Korumalı 
İşyeri niteli-
ğindeki Te-
siste, engelli 
istihdamının 
yanı sıra geri 
dönüşüm ve 
Buca’nın yeşil 
doğasının 
canlandı-
rılmasında 
kullanılacak 
gübre üretimi yapılacak. 

Özel eğitim verilen 15 zihinsel 

engelli vatandaşın istihdamı-
nın sağlanarak 5 yıllık çalışma 
sonucunda emeklilik hakkının 
kazandırılacağı muhteşem tesis-

te doğaya 
saygılı 
kimyasal 
içermeyen 
kompost 
ve solucan 
gübre 
üretimi 
yapılacak. 
Engelli 
çalışanlar 
için özel 
dizayn 
edilen te-
siste, Buca 
pazarla-
rından 
toplanan 
sebze ve 
meyve 
atıkları ile 
solucan 
gübresi 
üretimi, 
park ve 
bahçe-
lerden 
toplanan 
budama 
ve çim 
atıkları 

ile de kompost gübre üretimi 
yapılacak. 

Engelli öğrenciler 
için özel odaları var!

KIZ ÖĞRENCI YURDU KAYITLARI BAŞLADI

BORNOVA Belediyesi, Kızılay Mahallesi'nde projelendirdi-
ği Kız Öğrenci Yurdu'nu hayata geçiriyor. Kayıtları başla-
yan yurttan Bornova'ya üniversite okumak için gelen 74 
kız öğrenci yararlanabilecek.

Sınırları içinde Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'ne 
ev sahipliği yapan Bornova, her geçen yıl artan öğrenci 
sayısı ile bir eğitim üssü haline geldi. Üniversiteli gençler 
için birçok proje hayata geçiren Bornova Belediyesi de 
özellikle okumak için kent dışından 
gelen öğrencilere destek sağlıyor. 
Dost Kart ile Gençlik Merkezi'nin 
sağladığı öğle yemeği, çamışırhane, 
kütüphane ve internet gibi birçok 
olanaktan ücretsiz yararlanan öğren-
ciler, Bornova Belediye'nin işletme-
sinde olan sosyal tesislerde de yarı 
zamanlı olarak çalışabiliyor. Bornova 
Belediyesi şimdi de Kız Öğrenci Yurdu 
projesini hayata geçirdi. Yakın zaman-
da hizmete açılacak olan ve kayıtları 
başlayan yurt sadece kız öğrencilere 
ev sahipliği yapacak.

Üniversite okumak için başka şehir-
lerden gelen gençlerin en büyük sorunlarından biri olan 
'kalacak yer' sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 
projelendirilen Kız Öğrenci Yurdu 74 yatak kapasitesi ile 
hizmet verecek. Kızılay Mahallesi'nde bulunan yurt ile 
öğrencilere rahat, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yuva or-
tamı sunulması amaçlanıyor. Kız Öğrenci Yurdunun içinde 
spor salonu, kütüphane, çok amaçlı salon, çamaşırhane ve 
yemekhane yer alıyor. Öğrencilere evlerinde hissi verecek 
olan yurtta tek kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odaların yanın-
da engelli öğrenciler içinde özel odalar bulunuyor. 

Bornova Belediyesi 
Kız Öğrenci Yurdu’n-
dan yararlanmak 
isteyenler www.
kizyurdu.bornova.
bel.tr adresinden 
bilgi alarak başvuru 
formunu doldurabi-
lir. Ayrıca 8:30-17:30 
saatleri arasında 
999 29 29 numaralı 
telefondan dahili 
3200 ve 3204’ü 
arayabilir.
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Engellim
Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli Gözde 
ve Abbas Karadaş, hayatlarındaki engelleri 
sevgiyle aşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Engellerini de
Sevgiyle aştılar

BIR buçuk yıl önce evlenen 
bedensel engelli 27 yaşındaki 
Gözde ve 40 yaşındaki Abbas 
Karadaş, hayatın zorluklarını 
birbirlerine destek olarak 
aşmaya çalışıyor. 

Eşiyle sakatlar derneğinde 
görüp tanıştığını anlatan 
Karadaş, "Onun yapamadığını 
ben, benim yapamadığımı o 
yapıyor. O bazen benim kolum 
oluyor, ben de yeri geliyor 
onun ayakları oluyorum. Bir-
birimizi sevdikten, saydıktan, 
birbirimize inandıktan sonra 
her engeli aştık. Her engel 
sevgiyle, fedakarlık göstererek 
aşılır." dedi.

EN BÜYÜK YARDIMCISI EŞI
Engelli olması nedeniyle bir 

kolunu verimli kullanmadığını 

anlatan Karadaş, bu konuda 
kendisinin en büyük yardımcı-
sının eşi olduğunu belirtti.

Abbas Karadaş, "Ben eşimin 
elinden tutuyorum, o da bana 
sarılıyor her engeli aşıyoruz. 
Yolda giderken, hastaneye 
gidip gelirken, otomobil sürü-
cüleri bize çok engel çıkartıyor. 
Kaldırımlara park ediyorlar, 
engelli girişlerine park edi-
yorlar o yüzden hastaneye 
gidip gelirken çok sorunlar 
yaşıyoruz. Bizim tek derdimiz 
kimseye boyun bükmeden 
hayatımızı sürdürmek." ifade-
lerini kullandı.

Engeli nedeniyle ayaklarını 
kullanmayan Gözde Kara-
daş da eşini çok sevdiğini ve 
sevgilerine hiçbir şeyin engel 
olmadığını vurguladı.

IŞTE ÖRNEK ÇIFT!

Abbas Karadaş, birlikte her türlü  
zorluğun üstesinden 
gelerek mutlu bir 
evlilik sürdürdükleri-
ni söyledi.

>> AKHISAR’DAN MEHMETÇIK’I

Isıtacak hediye
Manisa Akhisar Halk Eğitim Merkezi Mehmetçik için 'Ellerden Gönüllere' projesini hayata geçirdi. 
Proje ile Türk bayraklı arma ile atkı, bere ve kazaklardan oluşan 15 koli Gaziantep’e gönderildi.

Hediyelerin Gaziantep 
5. Zırhlı Tugay Komu-
tanlığı'na gönderilme-

si için Halk Eğitim Merkezi'n-
de tören düzenlendi. Törene 
Akhisar Kaymakamı Sabit 
Kaya, Garnizon Komutanı 
Albay Mehmet Şahin, İlçe 
Müftüsü Mahmut Sami Türk-
menoğlu, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Mehmet Şahin 
ve kursiyerler katıldı. 

'KALPLERDEN GÖNÜLLERE 
SEVGI BAĞI KURDUK'

Törende konuşan Akhisar 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Süleyman Erdem, "Yaklaşık 
bir ay önce kursiyerlerimiz 
ve usta öğreticilerimizin fikir 
ve talepleri doğrultusunda 
askerlerimize moral sağla-
yabilme açısından 'Ellerden 
Gönüllere' adlı projeyi haya-
ta geçirdik. Bir ayda yoğun 
bir çaba gösteren başta 
kursiyerlerimiz olmak üzere 
usta öğreticilerimiz, kurum 
personelimiz ve idarecile-
rimiz canla başla projeye 
sahip çıktı. Kahraman ordu-
muzun tüm ihtiyaçları en 
güzel şekilde karşılandığını 
biliyoruz. Bizlerin buradan 
göndereceğimiz hediyele-
re ihtiyaçları olmasa bile, 
halkımızın ne kadar vatan ve 
Mehmetçik sevgisi ile dolu 
olduğunu göstermek, onla-
rın yanlarında olduğumuzu 
hissetmelerini sağlamak 
ve moral vermek istedik. 
Kursiyerlerimiz ve öğretmen-
lerimiz, gönüllerindeki sevgi 
ve samimiyeti askerlerimize 
yansıtmak istedi. Özelikle, 
engelli kursiyerlerimiz başta 
olmak üzere yazılan duygu 
yüklü mektuplarla ellerden 
ve kalplerden, gönüllere bir 
sevgi bağı kuruldu" dedi.

Akhisar Garnizon Komu-
tanı Albay Mehmet Şahin 
de, "Akhisarlılar'ın bu tarz 
projelerle askerimize verdiği 
desteği daima hissediyoruz 
ve bunları önemsiyoruz. 
Askerlerimizin her ne kadar 
fiziki ihtiyaçları olmasa da bu 
tarz projeler ile moral moti-
vasyonları daima yüksek tu-
tulmaktadır" diyerek, emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Projenin diğer kurumlara 
da örnek olmasını isteyen 
Kayamakam Sabit Kaya da 
"Bu tür projeler milletimizi 
duygulandırıyor. Mehmet-
çiğe moral oluyor. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyo-
rum" dedi.

İlçe Müftüsü Mahmut Sami 
Türkmenoğlu'nun yaptığı 
duanın ardından hazırlanan 
15 koli hediye, Gaziantep 5. 
Zırhlı Tugay Komutanlığı'n-
daki Mehmetçikler'e ulaş-
tırılmak üzere kargo şirketi 
yetkililerine teslim edildi.

IZMIR'DE ortaokul öğrencisi 
Raşit Tanışır, görme engellilerin 
yürürken karşılaşabilecekleri 
engelleri fark edebilmesi için 
sesli uyarı verebilen ayakkabı 
üretti. 

Bayraklı Ertuğrul Gazi Imam 
Hatip Ortaokulundan yapılan 
açıklamaya göre, görme en-
gellilerin baston kullanırken 
zorlandığını gören 12 yaşındaki 
Tanışır, onların hayatını kolay-
laştırmak için harekete geçti.

Geliştirdiği prototipte, ayak-
kabı altına sensörler bulunan 
bir platform ekleyen Tanışır, 
sensörler ile engellerin algılan-
masını sağladı. 

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Tanışır, sensörlerin 30 
santimetre mesafeden karşısın-
daki engeli algılayarak sesle kul-
lanıcısını uyardığını aktararak, 
şu değerlendirmede bulundu:

"Sistemin çalışması için gerek-
li enerji ihtiyacı yenilebilir enerji 

kaynağından karşılanabilir. 
Yan tarafında bulunan güneş 
paneli sayesinde kendi kendini 
şarj edebiliyor. Bu ayakkabı ile 
engellilerin daha özgür hareket 
edebileceklerini düşünüyorum." 

Teknoloji ve Tasarım Öğretme-
ni Cansever Özden de derslerde 
öğrencilerin günlük hayatta 
karşılaştıkları problemleri 
bilimsel yolla çözebilme becerisi 
kazandırmayı hedeflediklerini 
ifade etti.

Görme engelliler için sesli uyarı veren ayakkabı
Izmirli 7. sınıf öğrencisi Raşit Tanışır, görme engellilerin yürürken karşılaşabile-
cekleri zorlukları önceden fark edebilmesi için sesli uyarı veren ayakkabı geliştir-
di. Bayraklı Ertuğrul Gazi Imam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tanışır, “Bu ayakkabı 
ile engellilerin daha özgür hareket edebileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

'Engelsiz' taksiler sınır tanımıyor
Tekerlekli sandalye kullanan bireylere randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren tak-
siler, bu kişilerin sağlık kuruluşları başta olmak gidecekleri yere ulaşımını sağlıyor.
KOCAELI Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai-
resi Başkanlığı tarafından hayata 
geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", 
tekerlekli sandalye kullanan 
bireyleri sağlık merkezlerine, 
eğitim ve resmi kurumlara ücret-
siz götürüyor.

İçi özel dizayn edilen 3'ü mi-
nibüs, 2'si hafif ticari araç olmak 
üzere 5 engelsiz taksi, kentte 
yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyor.

Engelli bireylerin bir gün 
önceden telefonla arayarak 
randevu aldığı taksiler, belirle-
nen saatte vatandaşları evinden 
alarak gitmek istedikleri yere 
ulaştırıyor.

Araçlarda bulunan kaldıraç 
sistemleriyle engelli bireyler, zor-
lanmadan bulundukları yerden 
alınıyor.

"ENGELLILERIN SOSYALLEŞ-
MESINE FAYDA SAĞLIYORUZ"

Engelsiz Kocaeli Taksi Proje 
Koordinatörü Mehmet Yavuz, en-
gelsiz taksinin Kocaeli'de yaşayıp 
tekerlekli sandalye kullanan bi-
reylere hizmet verdiğini söyledi.

Engelli bireylerin bir gün ön-
ceden "444 11 41" numaralı çağ-

rı merkezini arayarak randevu 
aldığını aktaran Yavuz, belirtilen 
saatte taksinin engelli bireyin 
evine gittiğini kaydetti.

Yavuz, Kocaeli'nin her ilçesine 
hizmet verdiklerini, engelli bireyi 
taksiyle kilometre sınırı olmadan 
ulaşımını sağladıklarını belirte-
rek, "Projeyle engelli bireylerin 
günlük hayatını kolaylaştırmak 
ve onları, toplumsal fırsatlardan 
yararlanmaları için destek olmak 
için taşıyoruz. Bu anlamda sağlık 
hizmetleri, resmi dairelerdeki 
işlemleri, sosyal hizmetler, spor ve 
eğitim faaliyetlerine engelli birey-
leri götürüyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin, projeyle 

evlerinde durmak zorunda 
kalmadığını anlatan Yavuz, araç-
ların engellilerin ihtiyaçlarına 
göre özel dizayn edildiğini dile 
getirdi.

Yavuz, taşıma konusunda 
kilometre sınırları olmadığını 
aktararak, "Engelsiz taksiyle en-
gelli kadar ailesinin de hayatını 
kolaylaştırıyoruz. Çünkü onlar 
günlük işlerinden kalmıyorlar. İn-
di-bindisiyle 4-5 saati bulacak işi, 
engelsiz taksiyle kısa zamanda 
yapıyorlar. Ayrıca sosyalleşme-
lerine fayda sağlıyoruz. Engelsiz 
taksiyle engellilerin ulaşımının 
önündeki engeli de kaldırmış 
olduk." ifadelerini kullandı.

"Hastaneye nasıl gideceğiz diye düşünmüyoruz"
Kandıra'nın Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşın-
daki bedensel engelli Yasemin'in babası Aydın Hakan, projenin 
kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Kızının bebekken havale geçirmesi sonucu engelli olduğunu 
anlatan Hakan, şunları anlattı:

"Kızım yürüyemiyor, oturamıyor, az konuşabiliyor. Eğitime 
gideceğimiz zaman veya başka bir işimiz olduğunda köyden arayıp 
randevu alıyoruz. Geliyorlar, bizi gitmek istediğimiz yere götürüyor-
lar. Güzel bir hizmet. Taksi olduğu için eğitime veya hastaneye nasıl 
gideceğiz diye düşünmüyoruz."

>> ENGELLILER IÇIN VERILEN 

Eğitim desteği 
tutarları belirlendi
Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin 
bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için 
aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.
ÖZEL eğitim okulları ile rehabi-
litasyon merkezlerinde engel-
lilere verilen destek eğitiminin 
bütçeden karşılanacak kısmı 
belirlendi. Söz konusu destek 
miktarı, katma değer vergisi ha-
riç olmak üzere bireysel eğitim 
için aylık 632 lira, grup eğitimi 
için aylık 177 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 
"2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç 
Duyan Bireylere Verilecek Eğitim 
Desteği Tutarlarına İlişkin Tebli-
ğ"i Resmi 
Gaze-
te'de 
yayım-
lanarak, 
1 Ocak 
2019'dan 
geçerli 
olmak 
üzere yü-
rürlüğe 
girdi.

Tebliğe 
göre, 
sağlık ku-
rulu raporuyla asgari yüzde 20 
engelli olduğu tespit edilen ve 
özel eğitim okulları ile özel eği-
tim ve rehabilitasyon merkez-
lerinde verilen destek eğitimini 
almaları uygun görülen görme, 
işitme, dil-konuşma, spastik, 
zihinsel, ortopedik veya ruhsal 
engelli bireyleri kapsayan eğitim 
giderlerinin her yıl bakanlıkça 
belirlenen tutarı, Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesine bu amaçla 
konulan ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda, engelli birey-
lerin destek eğitim giderlerinin 
bütçeden karşılanacak kısmına 
ilişkin olarak belirlenen hususla-
ra uyulacak. Özel eğitim okulları 
ile rehabilitasyon merkezlerinde 
engelli bireylere verilen destek 
eğitiminin bütçeden karşılana-
cak kısmı, katma değer vergisi 
hariç olmak üzere bireysel 
eğitim için aylık 632 lira, grup 
eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim 
Bakanlığı 
bütçe-
sine bu 
amaçla 
konulan 
ödenek-
ten, bu 
tutarları 
aşan 
kısmı ise 
ilgililer 
tara-
fından 
karşılana-
cak.

Söz konusu eğitim hizmetini 
sunan veya yararlananların 
gerçek dışı beyanda bulunarak 
fazladan ödemeye sebebiyet 
vermeleri durumunda, bu 
tutarların iki katı kanuni faiziyle 
birlikte ilgililerden müteselsilen 
geri alınacak. Bu fiillerin özel 
eğitim okulları ile özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri 
tarafından tekrarı halinde, 
ayrıca kurum açma izinleri iptal 
edilecek.


