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Engellim
>> SAKARYA ÖZEL GÜLERYÜZ BAKIM VE REHABILITASYON MERKEZINE

Güneş doğdu
Geçtiğimiz sayının geliri ile aldığımız engelli sandalyeleri Sakarya Özel Güleryüz Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim ettik.

>> ENGELLERINI

'Dört nala' aşıyorlar
DR. Ayten Bozkaya Spas-
tik Çocuklar Hastanesi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde 
tedavi gören çocuklar, Bursa 
Uludağ Üniversitesinde 

gerçekleştirilen “Engelsiz 
Yarınlara Dört Nala” projesi 
kapsamında ata binerek 
moral kazanıyor.  
SAYFA 6’DA

Engellim Sesi Gazetesi, 
engelliler için büyük mücade-
lesini sürdürüyor. Gazetemizin 
satışıyla elde edilen gelir ile 
engelli arabaları almaya ve 
yüzleri güldürmeye devam 
ediyoruz.

Büyükşehir’in ilk  bedensel engelli özel kalem müdürü

IZMIR Büyükşehir Beledi-
yesi’nde Özel Kalem Mü-
dürlüğü görevini vekale-
ten yürüten Levent İşler’in 
buradaki görevine son 
verilirken, İşler’in yerine 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı CHP’li Tunç Soyer’in 
Seferihisar Belediyesi’nde 

10 yıldır birlikte çalıştığı 
Özel Kalem Müdürü Nur 
Özgül getirildi. Bedensel 
engelli olan ve tekerlekli 
sandalye kullanan Özgül, 
böylece Büyükşehir’in ilk 
engelli özel kalem müdürü 
oldu. 
SAYFA 4’TE

Özel çocuklar “yaşamın 
ritmi” için sahneye çıktı
Otizm ve down sendromlu 13 özel çocuğun sahne aldığı “Yaşamın Ritmi” adlı kon-
serde konuşan Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, “Bu dünya hepimize ait, onlar da 
hepimizin çocukları. Burada hiçbir ticari amaç yok, tamamen gönül işi” dedi.

AHMED Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde 
(AASSM) düzenlenen 
gecede Şef Hakan 
Şensoy yönetiminde 
ve Solist Burhan Öçal 
eşliğinde Izmir Devlet 
Senfoni Orkestrası sah-
ne aldı. Konserde bin 
200 kişilik AASSM sa-
lonu tamamen doldu. 
Sanat yönetmenliğini 
Sinan Olcay’ın yaptığı 
gecede, 13 özel gerek-

sinimli öğrenci de ritm 
tutarak Izmir Devlet 
Senfoni Orkestrası ile 
birlikte çaldı. Duygu 
dolu anların yaşandığı 
konserde öğrencilerin 
çaldığı, “Hayat Bayram 
Olsa” şarkısına tüm 
salon alkışlarıyla eşlik 
etti. Konserin sonunda 
özel çocuklar dinleyi-
celerin ısrarlı alkışları 
üzerine bir kez daha 
sahne aldı. SAYFA 5’TEBurhan Öçal

Alkışlar 
şampiyonlara
IZMIR Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları 
Salonu’ndan yararlanan engelli sporcu-
lar düzenlenen özel etkinlikte buluştu. 
Günün sonunda ise hepsine şampiyonluk 
madalyası verildi. SAYFA 5’TE

İlk adımını 
10 yaşında attı
KIRŞEHIR'DE serebral palsi hastalığı 
nedeniyle doğuştan yürüme engelli olan 
çocuk, kendisine hediye edilen yürüme 
bisikleti sayesinde ilk adımlarını atmanın 
mutluluğunu yaşadı. SAYFA 7’DE

Minik Erdem’in 
uçuş heyecanı
SELÇUK’TA turizm haftası kap-
samında düzenlenen havacılık 
şenlikleri renkli görüntülere sahne 
olurken, 10 yaşındaki engelli Erdem 
Batur, ilk kez uçağa binmenin heye-
canını yaşadı. SAYFA 8’DE

DR Behçet Uz Çocuk 
Hastanesi Vakfı Başkan 
Yardımcısı Mustafa Var-
han ‘a teslim ettiğimiz 
sandalyelerimiz, ihtiyaç 
sahibi engellilere ulaş-
maya devam ediyor.  
Kendisi ile hastahane-
de yatan hasta çocuk-
lar ile ilgili görüştük.  
Bir umut olabilirsek ne 
mutlu bize!..

ENGELLIM Sesi 
Gazetesi Genel 
Müdürü Didem 
Şensürek, “Ama-
cımız elimizden 
geldiği kadar 
engellilerin en 
temel ihtiyaçları 
olan arabaları 
ihtiyaç sahibi kişi-
lere ücretsiz olarak 
ulaştırmak.” dedi.
SAYFA 3’TE

MINIKLER IÇIN...

BURASI SAKARYA

BURASI IZMIR

>> ENGELLI BABADAN 

Otizmli oğluna 
motosiklet keyfi
ÖDEMIŞ’TE bedensel ve konuşma en-
gelli Ali Kurşun, elektrikli motosikletinin 
arkasına taktırdığı çekçekle tur attırarak 
otizmli oğlunun yüzünü güldürmeye 
çalışıyor. SAYFA 4’TE

>> MINIBÜSÇÜLER 

Yine unutmadı
IZMIR’DE toplu ulaşımın üçte birini 
yapan minibüsçüler, araçlarındaki katlanır 
koltukların engelli vatandaşlar tarafından 
kullanıldığını açıkladı. SAYFA 3’TE
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SELÇUK'TA bir tür kas 
hastalığı olan Limb- Girdle 
Musküler Distrofi (LGMD) 
ile mücadele eden Özlem 
Malkoç, 18 yaşındaki kızı 
Buse Kocatürk'ün desteğiy-
le hayatını sürdürüyor. Yıllar 
önce yaptığı halı dokumacı-
lığı işini hastalığı nedeniyle 
bırakmak zorunda kalan 
Malkoç, eşinden ayrıldıktan 
sonra kızının desteğiyle 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
başladı.

Annesine bakabilmek 
için okulu bırakan kızının, 
arada yarı zamanlı çalıştığı-
nı belirten Özlem Malkoç, 
"Benim yüzde 84 engelli 
raporum vardı. Şu an 
bakıma muhtacım, kolu-
mu kaldıramıyorum, sağ 
bacağımı kullanamıyorum. 
Raporumu değiştirip engel 
oranını yüzde 68'e indir-
diler. 720 lira maaş alıyor-
dum, bu miktar 480 liraya 
düştü. Hastalığım ilerlediği 
halde, kriterlerin değiştiğini 
söyleyip, engel oranımı 
düşürdüler. Engelim arttı, 
maaşım düştü. Günden 
güne kaslarım eriyor. 
Protein ağırlıklı beslenmem 
lazım. Bu maaşla tavuk bile 
alamam" dedi.

Başka bir geliri olma-
dığını söyleyen Malkoç, 
kaymakamlık ve sosyal 
hizmetlerden aldığı des-
tekle geçimini sağladığını 
belirterek, şöyle konuştu:

"Raporum yüzde 84 iken 
oturduğum yerden des-
teksiz kalkıyordum. Şimdi 
banyomu kızım yaptırıyor, 
tuvaletten kızım kaldırıyor. 
Rahat yemek yiyemiyorum. 
Devlet, engelli raporun-
daki puanlama kriterlerini 
değiştirmiş. 6 ay önce 
Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nden aldığım 

raporu yüzde 68 engelli 
şeklinde değiştirdiler. Kızım 
bazen evde olmuyor. Yere 
düşsem kalkamam. Somon 
ve kırmızı et tüketmeliyim. 
Bunları alamadığım için 
protein tozu kullanıyorum. 
Haziran ayında raporumu 
yenilemem lazım. Çünkü 
480 lira ile geçinemem. 
Evde bakıma muhtaçken 
bu aylığı neden alamıyo-
rum?"

GEN TEDAVİSİ İSTEDİ

ABD ve İngiltere'de gen 
tedavisi yapıldığını ifade 
eden Özlem Malkoç, bu te-
davinin tek seansta olumlu 
sonuçlar verdiğini belirte-
rek, şunları söyledi:

"2020 yılında ilaçla ilgili 
aşamaların sona ereceğini 
öğrendik. Birkaç yıl içinde 
bu tedavi daha da yaygın-
laşır. Ama benim o kadar 
bekleyecek zamanım var 
mı bilmiyorum. Hastalı-
ğım giderek ilerliyor. Gen 
tedavisinin Türkiye'de 
yaygınlaşmasını istiyorum. 
İlaçla ilgili yurt dışında 
çalışmalar tamamlansa 
dahi burada hemen devlet 
kapsamına gireceğini 
sanmıyorum. Türkiye'de 
milyonlarca kas hastası 
var. SMA hastaları arasın-
da hala ilacını alamayan 
çocuklar var. Ben de ilacımı 
hemen alamayabilirim. 
'Yarısını bile ver' deseler 
verecek durumda değilim. 
SMA hastalarını gördük. 
Çok sayıda çocuk öldükten 
sonra ilaçları geldi. İlle de 
her gün birinin ölmesi mi 
gerek? Ben yaşarken ne-
den yatağa bağlı kalayım? 
Ülkemizde çok iyi genetik 
uzmanları var. Devlet 
destek verirse, o tedavi 
ülkemizde de verilecek."

İ zmir'in bir köyünde 3,5 ay önce 
hastalıklı bir halde dünyaya 
gelen ve yürüyemeyen, veteri-

ner hekimin de hastalığına teşhis 
koyamadığı oğlak, Almanya'dan 
köye ziyarete gelen bir hayvansever 
tarafından fark edilerek Kemalpa-
şa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na 
getirildi. Barınak sahibi Sibel Çakır 
tarafından muayene ettirilen oğla-
ğın tüberküloz hastalığının bulun-
duğu, arka bacaklarının tutmadığı, 
ön bacaklarında sorun olduğu, 
omuriliğinin üzerinde bir kitle 
bulunduğu ve beyindeki hücrele-
rin normalin çok üstünde olduğu 
tespit edildi. Omuriliğin üzerindeki 
ağrı yapan ve hareketi kısıtlayan 
kitlenin ameliyat ile alınmasından 
sonra yürüyemeyen oğlak için 
engelli sokak hayvanlarına yürüteç 
ve protez yapan Hasan Kızıl tarafın-
dan özel bir yürüteç tasarlanarak, 
her gün egzersiz yapması sağlandı. 
Egzersizler sonucunda güçsüz olan 
ön ayaklarının hareketi güçlenmeye 
başlayan oğlak, artık yürüteci ile 
arazide dolaşıp, otlayabiliyor.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Oğlağın kendilerine geliş hika-
yesini anlatan barınak sahibi Sibel 
Çakır, şunları söyledi:

"Önce yürüme bozukluğu 
başlıyor, daha sonra omurgasının 
üzerinde bir kitle çıkıyor ve yürü-
yememeye başlıyor. Almanya'dan 
o köye ziyarete giden bir takipçi-
miz görüyor ve bize ulaşıyor. Biz 
de oğlağı aldık, getirdik, gerekli 

muayeneleri ve omurilik sıvısı 
tahlilleri yapıldı. Bunların sonu-
cunda tüberküloz hastalığına 
yakalandığı ve beyin-
deki hücrelerin de 
normalin çok 
çok üstünde 
olduğu tespit 
edildi. Arka 
ayakları şu 
anda tama-
men felç 
durumda, 
ön ayaklar 
da oldukça 
sıkıntılıydı, 
fakat yavaş 
yavaş toplama-
ya başladı. Zaman 
zaman yürüteçle 
egzersiz yaptırıyoruz, ma-
sajla ve çeşitli ilaçlarla toparlamaya 
çalışıyoruz. Belki arka ayakları için 
umutlu değiliz ama ön ayaklar 

biraz daha iyi olmaya başladı. 
Yürüteci ile beraber hayatına de-

vam edecek. İleride dolaşım 
sorunları ortaya çıkabi-

leceği için belki çok 
uzun yıllar bizim-

le olmayacak 
Oğlak ama 

türdaşları 
gibi eti için 
kesilme 
tehlikesi 
olmadan 
bizimle 
birlikte 

yaşayacak. 
Biz elimizden 

geleni yapa-
cağız onun için. 

İlaç tedavisi devam 
ediyor. İlaçlar kesildiğinde 

de vitamin ve destekleyici ürün-
lerle fizik tedavi ve egzersizlerle 
hayatına devam edecek."

Yürüyemeyen 
oğlağa yürüteç
İzmir’in bir köyünde hastalıklı doğan ve arka bacakları tutmayan 3,5 aylık oğlak, 
Kemalpaşa’da bulunan Çiftlik Hayvanları Barınağı’nda kendisi için özel olarak tasar-
lanan yürüteci ile egzersiz yapıp, ilaçlarla tedavi edilerek hayatına devam ediyor.

Hastalığına çare ararken maaşı da düştü
İzmir’in Selçuk ilçesinde sinsice ilerleyen bir kas hastalığı ile mücadele eden Özlem Malkoç 
(42), yüzde 84 engellilik oranının bir süre önce yüzde 68’e indirildiğini söyledi. Engel oranının 
düşmesiyle aylığının da azaldığını dile getiren Malkoç, “Hastalığım ilerlediği halde, kriterlerin 
değiştiğini söyleyip engel oranımı düşürdüler. Engelim arttı, maaşım düştü. Günden güne 
kaslarım eriyor. Protein ağırlıklı beslenmem lazım. Bu maaşla tavuk bile alamam” dedi.

DOKTORLARIN bebekken 
yaşayamaz dediği 10 ya-
şındaki Gülbahar, tıpa mey-
dan okuyup eskrim sporu-
na başladı. Antrenör İpek 
İrem Ünlü tarafından spor 
taramasında keşfedilen 
Gülbahar, engelli eskrimde 
hedefinin ay-yıldızlı forma 
altında mücadele etmek 
olduğunu söyledi. Eskrim 
sporu ile hayata daha farklı 
baktığını belirten Gülba-
har, "Antrenör İpek İrem 
Ülkü, aileme benim eskrim 
sporu yapmaya uygun 
olduğumu söyledi. Ben de 
spor yapmak istiyordum ve 
hangi branşı seçeceğime 
karar veremiyordum. Kısa 
sürede anne ve babamla 
bunu düşündük ve eskrim 
branşında karar kıldık. İlk 
zamanlar zor geliyordu 
ve yoruluyordum. Kılıcı 
kaldırmakta zorlanıyor-
dum. Şimdi alıştım ve 
ailem, hocam ve takım 
arkadaşlarımın desteği 
ile önemli bir yol aldım. 
Şimdi zorlanmama rağmen 
severek antrenmanlarımı 
yapıyorum" dedi. 

Spor yapmaya başladık-
tan sonra özgüveninin art-
tığını söyleyen Gülbahar, 
"Benim gibi engelli insanlar 
biraz daha kabuğuna çekili 
bir hayat yaşıyor. Aslında 
bizim de toplumun içine 
karışmamız lazım. Benim 
eskrim sporu ile özgüve-
nim arttı. Hayata daha fark-
lı bakıyorum. Hedeflerim 
ve ideallerim var. En büyük 

hayalim Milli Takım'a se-
çilmek ve ay-yıldızlı forma 
altında mücadele etmek, 
ülkemi uluslararası şam-
piyonalarda temsil etmek. 
Bunun için çok çalışmam 
gerekiyor ve hedefime 
ulaşmak için çalışmaya 
tam gaz devam edeceğim" 
diye konuştu. Son olarak 
kendisi gibi engelli olan 
bireylere seslenen Gülba-
har, "Bizler engelliyiz ama 
halkın içine karışmamız ve 

spor yapmamıza engeli-
miz mani değil. Buradan 
herkese sesleniyorum; spor 
yapın ve hayata bağla-
nın" ifadelerini kullandı. 
Kızının eskrim sporuna 
başladıktan sonra özgü-
veninin arttığını belirten 
Gülbahar'ın babası Turgut 
Özbay, "Kızımızı topluma 
kazandırmak istiyorduk. 
Spora başladıktan sonra 
arkadaşlarının ona bakış 
açısı da değişti" dedi.

Spina bifida hastası 
Gülbahar’ın ay-yıldız hayali
Manisa’da çocuklarda doğuştan görülen ayrık ve açık 
omurga rahatsızlığı olan ‘spina bifida’ hastası Gülbahar 
Özbay, sporla hayata tutundu. 

>> HASTANE ÇALIŞANLARINA 

İşaret dili eğitimi verildi
Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde farklı bi-
rimlerde çalışan on üç  kişi 120 saatlik işaret dili eğitimini başarıyla 
tamamlayarak  Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifikalarını  aldılar.
BAŞHEKİMLİK Toplantı 
Salonunda yapılan törene 
Hastane Başhekimi Uz. 
Dr. Esra Duğral   başta ol-
mak üzere, Hastane Yöne-
timi, Eğitim Hemşireleri, 
İşaret Dili Eğitmeni Seren 
Gizem Biçer ve kursiyerler 
katıldı. Hastane Eğitim 
Hemşireliği ve Buca Halk 
Eğitim Merkezi işbirliği 
ile düzenlenen eğitim 
on üç  kasımda  başlayıp, 
iki  nisan da sona ermiş 
toplamda yaklaşık beş   
ay devam etmişti. 

Sertifika Töreni kapanış  
konuşmasını gerçek-
leştiren  Uzm. Dr. Esra 
Duğral ‘’ Engelliler ile 
çalışanlarımız  arasında 
etkili iletişim kurabilmek, 
sağlık hizmeti erişimini 
kolaylaştırmak ve oluşa-
bilecek iletişim sorununu 
ortadan kaldırmak amacı 
ile işaret dili eğitimlerimi-
zi yapmaya karar verdik. 
Bu eğitimi açmaya karar 
verdiğimizde katılımın bu 
kadar yüksek olacağını 
beklemiyorduk. İlk başta  
kırk bir kişi ile başlayan 
eğitimimiz, kesintisiz 

devam  eden on üç kişi  
ile tamamlandı. Bugün 
burada sabırla eğitimi 
tamamlayan tüm çalışma 
arkadaşıma üstün gay-
retlerinden ötürü  çok te-
şekkür ediyorum. Ayrıca 
kursu açmamızdaki des-
teklerinden ötürü başta 
Eğitim Hemşireliğimiz, 
İşaret Dili Eğitmenimiz 
Seren Gizem Biçer’e ve 
Halk Eğitim Merkezimize 
de  çok  teşekkür ediyo-
rum. Hastanemiz  olarak 
engelli vatandaşlarımızın 
önündeki engelleri kal-
dırmak ve bu eğitimlere 

devam etmek istiyoruz.’’ 
diyerek düşüncelerini 
bildirdi. 

Açılış konuşmasının 
ardından Başhekim Uzm. 
Dr. Esra Duğral tarafından  
İşaret Dili Eğitmeni Seren 
Gizem Biçer’e Teşekkür 
Belgesi takdim edildi. 
Yine eğitmene kursiyerler 
tarafından ise,  hediye ve 
çiçek sunuldu.

Programın sonunda  
İşaret Dili Eğitimini başa-
rıyla tamamlayan kişilere, 
Hastane Yönetimi tarafın-
dan sertifikaları sırasıyla  
takdim edildi. 
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Engelliler için varız
Engellim Sesi Gazetesi, engelliler için büyük mücadelesini sürdürüyor. Gazetemizin satışıyla 
elde edilen gelir ile engelli arabaları almaya ve yüzleri güldürmeye devam ediyoruz.

Son yıllarda şehirlerimizde pozitif 
aydınlanma açısından eskiye göre bir 
hayli yol kat etti. Ve devletimizin en-

gellilerimize ve ailelerine tanıdığı haklarda 
büyük artış var. Ancak nereden bakarsanız 
bakın Avrupa ülkelerini yakalayabilmek 
için daha çok yolumuz var ve her şeyi dev-
letten beklememek gerekiyor.

Bu düşüncelerle yola çıkarak, “Acaba 
biz de nasıl yardımcı oluruz” sorusunun 
cevabını arayan Engellim Sesi Gazetesi’nin 
varoluş amacı ihtiyaç sahibi engellilerimi-
ze engelli arabası hediye etmektir.

Engellileri suistimal olarak gören algının 
tam karşısında yer aldıklarını söyleyen En-
gellim Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Amacımız elimizden geldiği 

kadar engellilerin en temel ihtiyaçları olan 
arabaları ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz 
olarak ulaştırmak. Kapılarına kadar götü-
rüp kardeşlerimizin ailelerinin bir çaylarını 
içip mutluluklarına ortak olmak gerçekten 
çok güzel bir şey.. Hem gazetemizle engel-
lilerin sorunlarını, başarılarını gündeme 
getirip buradan elde edeceğimiz gelirle de 
yine engelliler için harcamak bir taşla iki 
kuş vurmayı hedefliyor.” diye konuştu.

YENİ PROJELERİN DE MÜJDESİNİ VERDİ

Engellilerin toplumun özel bir konusu 
olduğunun altını çizen Didem Şensürek, 
Türk milletinin bu konuda çok hassas oldu-
ğunu ancak bu konunun da bazı art niyetli 
insanlar yüzünden hedef olmasına neden 

olabileceği uyarısında bulundu.
Engellileri bahane ederek kendilerine 

fayda sağlayan kişilerin en büyük zararı da 
engellilere verdiğini kaydeden Engellim 
Sesi Gazetesi Genel Müdürü Şensürek, 
“Bugün karşımızda bir Avrupa modeli var. 
Özellikle Almanya’da yaşayan dostlarımı-
zın bu konuda danışmanlığına arkamızı 
dönmemeliyiz. Ülkemizde de bir çok yeni 
adım atılarak, engelli kardeşlerimizin ya-
şam konforlarının artırılması için mücade-
le ediliyor. Ama şunu da belirtelim ki daha 
çok yolumuz var. Bizim derdimiz okyanus-
ta bir damla tatlı su olabilmek. Devletimiz 
umarız gereken tüm adımları atar, ayrıca 
yerel yönetimler daha efektif projeleri 
hayata taşır.” diye konuştu.

Sizlerin desteğiyle engelli arabaları alınıyor!

Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen ve yaklaşık iki saat süren 
toplantının açılış konuşmasını 

yapan Başkan Tugay, “Birlikte yöne-
tim” anlayışıyla hareket edeceklerini 
ifade etti. Engelliler konusundaki 
bilgilerinin sınırlı olduğunu, özellikle 
ilçede kaç engelli bireyin yaşadığı 
ve neler yapıldığını bilmediklerini 
belirten Tugay, buluşmayı bu amaçla 
düzenlediklerini ifade etti. Tek tek söz 
alarak sorunlarını dile getiren dernek 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
engelli bireye sahip ailelerin, vefat 
ettikten sonra çocuklarına ne olacağı 
konusunda kaygı duyduklarını söy-
ledi. Ayrıca istihdam yaratılmasını ve 
ruhsat verilecek inşaatlarda engellile-
re uygunluk durumunun araştırılarak 
daha çok spor alanı yaratılmasını iste-
yen temsilciler, hukuki haklarıyla ilgili 
de yardımda bulunulmasını talep etti-

ler. Trafikte engelli geçişini önleyenleri 
uyarmaya yönelik çıkartma çalışması 
yapılması gerektiğini vurguladılar. 

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK 

Toplantı 
sonunda yol 
haritası çize-
ceklerini kay-
deden Başkan 
Tugay, sorunların 
çözümü için 
istekli ve kararlı 
olmak gerekti-
ğini vurguladı. 
Özellikle yüzme 
konusunda çok 
talep aldıkları-
nı, ilçedeki tek 
havuzun yeterli 
olmadığını ve biri engellilere özel 
iki havuz yapacaklarını müjdeleyen 

Tugay, şunları söyledi: “Bu buluş-
mayla ilgili beklediğim gerçekleşti. 
Yaşadıklarınızı, taleplerinizi anlattınız 
ve biz de bunlara yönelik bir yol hari-

tası çizeceğiz. Her 
şeyi dört dörtlük 
yapamayız ama 
istemek, çok ça-
lışmak ve kararlı 
olmak önemli. 
İddialı olacağız 
ve Karşıyaka 
halkını her zaman 
bilgilendirece-
ğiz. Sizlerden bir 
süre sonra tekrar 
toplantı talep 
ederiz ve daha 
somut kararlar 
alırız. Ancak bu 

toplantıyla birkaç yıllık yol aldığımıza 
inanıyorum.” 

Tugay’dan engellilere 
özel yüzme havuzu
Seçim öncesi katılımcı yönetim anlayışıyla çalışacağını taahhüt eden Karşıyaka 
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilk olarak engelli dernekleri ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Tugay Karşıyaka’ya iki yeni yüzme ha-
vuzu yapacaklarını, birinin sadece engellilere ait olacağını söyledi.

Otizmli bireyler 
eğitimde nerede?
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın “Otizm Farkındalık Ayı” kapsamında 
düzenlediği “Otizmli Bireyler Eğitimde Nerede?” başlıklı panel Yaşar 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Panelde, otizmli bireylerin eğitim ih-
tiyaçları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın otizmli bireylerin eğitiminde yapmış olduğu düzenle-
meler ile özel eğitim merkezlerindeki uygulamalar konuşuldu.
OTİZM konusundaki 
çalışmaları destekleyen, 
Güzelbahçe’de otizmli 
öğrencilerin eğitim 
görmesi ve sosyal hayata 
kazandırılması amacıy-
la bir de okul yaptıran 
Yaşar Eğitim ve Kültür 
Vakfı, Birleşmiş Milletler 
tarafından tüm dünyada 
“Otizm Farkındalık Ayı” 
olarak kabul edilen nisan 
ayında “Otizmli Bireyler 
Eğitimde Nerede?” konu-
lu panel düzenledi.

Yaşar Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından, Yaşar 
Üniversitesi sponsor-
luğunda düzenlenen 
panele otizmli bireylerin 
aileleri, İzmir’de otizm 
üzerine eğitim veren 
okulların öğretmenleri, 
rehberlik araştırma mer-
kezi çalışanları, liselerin 
ilgili bölümlerinde eğitim 
veren ve öğrenim gören 
öğretmen ve öğrenciler 
katılım gösterdi. Panelin 
oturum başkanlığını 
Otizm Dernekleri Fe-
derasyon Başkanı Ergin 
Güngör yaptı. Açılış 
konuşmasında otizmli 
bireylerin en temel ihti-
yacının eğitim olduğuna 
vurgu yapan Ergin Gün-
gör, hem akademisyenle-
rin hem de konuyla ilgili 
ve karar verici iki bakan-
lığın panelde konuşmacı 
olmasının çok değerli 
olduğunu söyledi.

Panelde “otizmli 
bireyler için yaşam boyu 
eğitim” konusunda konu-
şan Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Zihinsel 
Engelliler Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Atilla Cavkaytar:             

”Otizmde eğitim asla 
bitmez. Otizmli birey 
için önemli olan top-
lumla bütünleşmedir. 
Bunu sağlayabilmek için 
bireylerin yetenekleri ve 
becerilerine göre eği-
timlere yönlendirilmeleri 
gereklidir. Gereksinim-
lerine uygun destekler 
bulunduğunda her 

birey çalışabilir” diyerek 
otizmli bireylerin yaşam 
boyu öğrenme sürecinin 
desteklenmesi gereğini 
vurguladı.

Konuşmasında Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
otizmli bireylerin eğitimi 
konusunda yaptığı 
düzenleme ve iyileş-
tirmelere dikkat çeken 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü Rehberlik Hizmetle-
ri Daire Başkanı Seyfettin 
Toraman, “ Otizm, Yaygın 
Gelişimsel Bozukluk 
tanısından çıkartıldı, 
artık Otizm Spektrum 
Bozukluğu(OSB) olarak 
tanımlanıyor. Destek 
Eğitim Programları ile 
otizmde daha fazla 
eğitime destek veri-
yoruz. “Kolaylaştırıcı” 
eğitmenler ile otizmli 
öğrencilerin hem okulda 
öğretmenlerin hem de 
evde ailelerin verdiği 
eğitimden daha fazla 
yararlanmalarını sağlı-
yoruz. Ayrıca, anne-ba-
ba ve öğretmenlerin 
psikolojik sağlamlığını 
artırmak için de destek 
programları planlıyoruz. 
Sorun var diyerek sorun 
çözülmez. Sorunun çö-
zümüne katkı sağlamak 
gerekir” dedi. 

Panelde yaptığı ko-
nuşmada destek eğitim 
çevresine dikkat çeken 
Lefke Avrupa Üniversitesi 

Öğretim Üyesi ve İlgi 
Otizm Derneği Eğitim 
Koordinatörü Dr.Ersin 
Ufuk Timuçin, otizmli 
bireylerin ailelerine şu 
tavsiyelerde bulundu: 
” Çocuğunuzu çok iyi 
tanıyın. Çocuğunuzun 
düzenli olarak kaydını 
tutun. Birkaç eğitimi 
aynı anda denemeyin. 
Kullanılan ilaçların olası 
etkilerini not edin, dok-
toruyla mutlaka paylaşın. 
Ebeveyn olarak sürecin 
içinde olun, haftalık, aylık 
hedefler koyun. Çocu-
ğunuzun nerede ve ne 
zaman daha sorunsuz 
olduğunu bilin ve onu 
rahat ettirecek ortam-
larda bulunmaya çalışın. 
Otizmli bireyin destek 
çevresi nitelikli hale 
gelirse, emin olun çok iyi 
şeyler olur.”

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Eğitim, 
Rehabilitasyon ve Sosyal 
Hayata Katılım Daire Baş-
kan Vekili Elçin Tenteriz 
ise konuşmasında Otizm 
Eylem Planı’na değindi. 
Otizm konusunda özel 
düzenlemeler gerektiği-
nin altını çizen Tenteriz, 
bakanlığımızın desteği 
ile aileler ve eğitimcilerle 
birlikte otizmli bireylerin 
gelişimi ve yaşama katı-
lımı  konularında Otizm 
Eylem Planı çerçevesinde 
çalıştıklarını belirtti. 

Panelin sonunda konuşmacılara Yaşar Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından günün anısına teşekkür plaketi verildi.

Minibüsçüler engellileri unutmadı
İzmir’de toplu ulaşımın üçte birini yapan minibüsçüler, araçlarındaki katlanır 
koltukların engelli vatandaşlar tarafından kullanıldığını açıkladı.
HER bireyin her an engelli 
olma potansiyeli taşıdığına 
dikkat çeken İzmir Minibüs-
çüler Odası Başkanı Taner 
Uğuz, ‘Herkesin ailesinden, 
dostlarından, iş çevresinden 
bir tanıdığı engelli olabilir. En-
gellilerin yaşamına kolaylıklar 
getirmek kentlilik bilinci ve 
insanlık görevidir. Bu konuda 
üyelerimiz ve oda yönetimi-
miz oldukça hassas davran-
maktadır’ dedi.

ENGELLİYE ÖZEL KOLTUK

Engelli Erişim Mevzuat 
doğrultusunda yasal dü-
zenlemeler için yaptıkları 
girişimlere de değinen Uğuz, 
‘İzmir minibüsçüleri olarak 
Türkiye Şoförler Federasyo-

nu’na ayakta yolcu taşıma ile 
müracaatlarımız olmuştu. Bu 
sadece İzmir’e yapılan özel 
bir uygulama olmayıp tüm 
Türkiye için geçerli bir konu-
dur. Araçlarımızda özel katla-
nır koltuklar bulunmaktadır. 
Engelli yolcu araca bindiği 
takdirde katlanır koltuklarda 
oturan yolcular ayağa kalka-
rak yerini engellilere bırak-
mak zorundadır. Bu konuda 
engelli vatandaşlara yardımcı 
olunması için tüm üyeleri-
mizi bilgilendirdik. Ancak bu 
açıklama ayakta yolcu taşınır 
anlamına gelmemektedir. 
Bizim çalışma ilkemiz vatan-
daşlarımızın rahat, güvenli ve 
konforlu ulaşımlarını sağla-
maktır’ diye konuştu.

Uğuz, bu uygulama ile minibüslerin 
taşıdığı yolcu sayısında herhangi bir 
artış olmadığına da dikkat çekti.
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MANISA'DA eğitim 
gören bir grup lise 
öğrencisi, kendi elleriyle 
hazırladıkları özel eğitim 
materyallerini, dünyanın 
farklı ülkelerinde eğitim-
lerini sürdürmeye çalışan 
3 bin görme engelli 
öğrenciye göndererek 
karanlık dünyalarına ışık 
oldu. 

Yunu-
semre 
ilçesindeki 
Şehit Fatih 
Kalu Kız 
Anadolu 
İmam 
Hatip Lisesi 
öğrencileri, 
"İmam Hatipler İyilikte 
Yarışıyor" projesi kapsa-
mında görme engelli ar-
kadaşlarının eğitimlerine 
yardımcı olabilmek için 
"İyilik Atölyesi" kurdu. 

Atölye çalışmalarında 
coğrafya öğretmenleri 
Sözer Vurgun'un des-
teğiyle 
görme 
engelliler 
için özel 
dokunsal 
haritalar, 
trafik 
işaretleri, 
çeşitli oyunlar ve Braille 
alfabesi ile hazırlanmış 
eğitim materyalleri 
hazırlayan öğrenciler, 
bunları Filistin, Sudan, 
Ruanda ve Türkiye'nin 
değişik illerinde eğitimini 
sürdüren görme engelli 
arkadaşlarına gönderdi. 

Coğrafya öğretmeni 
Sözer Vurgun, yaklaşık 
3 yıl önce okullarında 
görme engelli öğrenciler 

için eğitim materyalleri 
ve haritalar üretmeye 
başladıklarını, daha sonra 
"İyilik Atölyesi" ile he-
deflerini büyüttüklerini 
söyledi. Vurgun, ürettik-
leri materyalleri ulusal 
ve uluslararası boyutta 
bir projeyle tüm görme 
engelli öğrencilere ulaş-
tırmayı düşündüklerini 

belirtti.   
Önceki 

deneyim-
lerini kulla-
narak pek 
çok görme 
engelli 
öğrencinin 
coğrafya 

alanında eğitim almasını 
sağladıklarına dikkati çe-
ken Vurgun, "Acaba bunu 
diğer derslerde de uygula-
yabilir miyiz? dedik. İlk yap-
tığımız coğrafya haritalarını 
biraz daha geliştirerek tarih 
haritaları yapmaya başla-
dık. Fen Bilgisi, matematik 

materyalleri 
derken bu-
gün elimiz-
de eğitim 
ortamında 
iki grubun 
da eşit 
koşullarda 

kullanabileceği 300'den 
fazla materyal var." diye 
konuştu. 

Öğrencilerinin bu 
projeye dersleri dışında 
zaman ayırarak katkı sun-
duklarını aktaran Vurgun, 
"Yaptığımız materyaller, 
Türkiye'deki 17 görme 
engelli okuluna, Filistin, 
Sudan ve Ruanda'daki 3 
bin öğrenciye gitti." diye 
konuştu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
önceki dönem belediye başkanlı-
ğını yapan Aziz Kocaoğlu'nun, özel 

kalem müdürlüğü görevine getirdiği 
ve 13 yıldır burada vekaleten çalışan 
Levent İşler, bu görevden alındı. 
Aynı zamanda Yazı İşleri Kararlar Da-

iresi Başkanı olan İşler, asli görevini 
yürütmeyi sürdürecek. 

Levent İşler'in yerine, Tunç So-
yer'in Seferihisar Belediye Başka-
nı olduğu dönemde özel kalem 
müdürü olarak görev yapan Nur 
Özgül getirildi. Bedensel engelli 

olan ve tekerlekli sandalye kullanan 
Nur Özgül, böylece Büyükşehir'in 
ilk engelli Özel Kalem Müdürü oldu. 
Özgül, seçim çalımalarında farkın-
dalık yaratmak amacıyla tekerlekli 
sandalyeye binen Soyer'in etkinliği-
ne de katılmıştı.

Büyükşehir’in ilk  bedensel engelli özel kalem müdürü
Izmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde Özel 
Kalem Müdürlüğü 
görevini vekaleten 
yürüten Levent 
Işler’in buradaki 
görevine son 
verilirken, Işler’in 
yerine Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
CHP’li Tunç 
Soyer’in Seferihisar 
Belediyesi’nde 
10 yıldır birlikte 
çalıştığı Özel 
Kalem Müdürü Nur 
Özgül getirildi. 
Bedensel engelli 
olan ve tekerlekli 
sandalye kullanan 
Özgül, böylece 
Büyükşehir’in ilk 
engelli özel kalem 
müdürü oldu.

KÜLTÜRPARK'TA bu-
gün ziyarete açılan ve 14 
Nisan'a kadar sürecek İzmir 
Kitap Fuarı'nda kitaplarını 
satan Erdal Yalçın ilgiden 
memnun olduğunu dile 
getirdi. Küçüklüğünden 
beri yazmaya hevesi oldu-
ğunu, kısa hikaye ve maka-
leler yazmaya başladığını 
anlatan Yalçın, ilk kitabını 
2004 yılında çıkardığını 
söyledi. Hiç okula gitmedi-
ğini ve özel eğitim aldığını 
belirten Erdal Yalçın, "İlk 
kitabımı 
2004 yılında 
yazdım. 
Ondan 10 
sene öncesi 
de var. 17 
kitabım 
oldu. Fuarda 
beklediğim-
den daha fazla 
ilgi gördüm. 3 
yıldır bu fuara 
katılıyorum. 
İzmirlileri çok 
seviyorum. Bazen 
konuşamıyo-
rum. Beyin 
felci geçirdim. 
Bazen susup kalı-
yorum. Konuşmakta 
güçlük çekince 

kendimi yazarak ifade edi-
yorum" diye konuştu.

RESIM DE YAPIYOR

Öykü, şiir ve roman tür-
lerinde kitapları olduğunu 
anlatan Yalçın, "Yaşamdan 
hiç kopmadım. İnsanları 
ve tüm yaratılan canları 
çok seviyorum, ömrüm 
oldukça da seveceğim. 
80'li yıllarda resim yapıyor-
dum, birçok karma resim 
sergisine katıldım. Daha 
sonra resim çalışmalarıma 
son noktayı koydum. 1990 

yılında 

başrollerini duayen oyun-
cular Fatma Girik ve Halil 
Ergün'ün paylaştığı 'Gün 
Ortasında Karanlık' adlı 
sinema filminde oynadım" 
dedi.

Diyarbakır'da 1995'te 
kentin engellilerle ilgili 
ikinci derneğini kurduğu-
nu ve bir süre başkanlığını 
yaptığını ifade eden Erdal 
Yalçın, şunları anlattı:

"İçimde hep bir kitap 
çıkartma arzusu vardı. 10 
yıl uğraştıktan sonra 2004 
senesinde bir sponsor 
buldum ve ilk kitabımı 
çıkardım. İlk iki kitabı-
mı sponsor aracılığı ile 
çıkardım. Üçüncü kitaptan 
itibaren kendi kitaplarımı 
satarak kitaplarımı kendim 
çıkarıyorum. Bana kitapları-
mı alarak ve okuyarak des-
tek olan herkese teşekkür 
ediyorum. Elimle günde bir 
sayfa yazıyorum, karınca 
gibi. Bir kitabı 1-1,5 yılda 

bitiriyorum. Kitap 
yazmak benim 
için bir aşk, bir 
tutku. Yazma-

sam ölürüm."

>> ENGELLI YAZAR, 

17 kitabıyla fuarda
İzmir’de düzenlenen 24’üncü Kitap Fuarı’na katılan yüzde 98 en-
gelli Erdal Yalçın (44), tek parmağıyla yazdığı 17 kitabı okuyucularla 
buluşturdu. Beyin felci geçirdiği için zaman zaman konuşmakta zor-
landığını anlatan Yalçın, duygularını yazarak ifade ettiğini söyledi.

>> 3 BIN GÖRME ENGELLIYE 

“Işık” oldular 
Elleriyle hazırladıkları eğitim 
materyallerini, dünyanın farklı ülkelerinde 
eğitimlerini sürdürmeye çalışan 3 bin 
görme engelliye ulaştıran Manisalı lise 
öğrencilerinin hedefi bu sayıyı artırmak.

IZMIR'IN Ödemiş ilçesin-
de bedensel ve konuşma 
engelli Ali Kurşun, seya-
hat etmekten keyif alan 
otizmli oğlunu, motosik-
letinin arkasına taktırdığı 
çekçekte taşıyarak mutlu 
etmeye çabalıyor.

Zafer Mahallesi'nde 
oturan Ali Kurşun, 20 yıl 
önce tansiyona bağlı felç 
geçirerek konuşma yeti-
sini kaybetti. Kurşun'un 
el ve ayaklarında da güç 
kaybı oluştu.

Rahatsızlığı sonrası 
müzisyenliği bırakmak zo-
runda kalan Ali Kurşun, 33 
yıllık eşi Birgül Kurşun ile 
hayatın zorluklarına karşı 
mücadele verdi. Çiftin en 
küçük çocukları Kemal 
Kurşun'a da 3 yaşında 
otizm teşhisi konuldu.

Gününün tamamını 
oğluna ayıran Ali Kurşun, 
sürekli bir işte çalışama-
maya başladı. Devlet des-
teğiyle ayakta kalan aile, 
her şeye rağmen otizmli 
çocuklarının her isteğini 
yerine getirmeye çalıştı.

Baba Ali Kurşun, evden 
tek başına çıkamayan oğlu-
nun gezmekten büyük ke-
yif aldığını görünce, sanayi 
sitesine giderek elektrikli 
motosikletine uygun çek-
çek yaptırdı. Kurşun, oğlu-
nun yağmur ve rüzgardan 
etkilenmemesi için çekçeği 
naylon kaplamayla kabin 
haline getirdi.

Baba Kurşun, hava 
şartlarına aldırmadan gün 
boyu 23 yaşındaki oğlu 
Kemal ile ilçe sokakların-
da tur atarak, onun yüzü-
nü güldürmeye çalışıyor.

"ENGELLERINI 
AŞIYORLAR"

Birgül Kurşun oğlu Ke-
mal'in, babasının elektrikli 
motosikletiyle gezmek-
ten büyük keyif aldığını 
belirtti. 

Eşi ve oğlunun engeli 
nedeniyle kolay bir hayat-
larının olmadığını belirten 
Kurşun, "Eşim bambaşka 
bir insandır. Oğlumuzu 
mutlu etmek için her şeyi 
yapar. Onunla ilgileniyor. 
İkisini mutlu görünce ben 
de mutlu oluyorum." dedi. 

Aileyi evinde ziyaret 
eden Ödemiş Engelsiz 
Yarınlar Derneği Başka-
nı Serpil Aksoy Baştürk 
ise engelli bir babanın 
otizmli oğlunu mutlu 
etmek için büyük çaba 
harcamasının çok anlamlı 
olduğunu söyledi.

Baştürk, "Ali Kurşun 
ağabeyimizi tüm Ödemiş 
tanır. Kendi engeline rağ-
men oğlunu mutlu etmek 
için elinden gelen gayreti 
gösteriyor. Kemal'in de 
gezmek için adeta can 
attığı gözlerinden belli 
oluyor. Engellerini de ken-
di olanaklarıyla aşıyorlar." 
diye konuştu.

>> ENGELLI BABADAN 

Otizmli oğluna 
motosiklet keyfi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bedensel 
ve konuşma engelli Ali Kurşun, elekt-
rikli motosikletinin arkasına taktırdığı 
çekçekle tur attırarak otizmli oğlunun 
yüzünü güldürmeye çalışıyor.

ATATÜRK Kongre Mer-
kezi'ndeki programa, 12 
farklı şehirden 45 çocuk 
korusu sahne alırken, 
yaklaşık 180 çocuk şarkısı 
seslendirildi.

Programda ayrıca, AKÜ 
Konservatuvar Müdür-
lüğünün düzenlediği 4. 
Nurten Anne "Engelsiz Bir 
Dünya" konulu yarışma-
sında dereceye giren 
beste ve şarkılara ödülleri 
verildi.

"Engelsiz Bir Dünya" 
konulu beste yarışmasın-
da 1. olan görme engelli 
Salih Ercan Adıyaman da 
ilk defa bir çocuk şarkısı 
bestelediğini vurguladı.

Bestesini yaptığını 
yarışmanın temasından 
çok etkilendiğini dile 
getiren Adıyaman, şunları 
kaydetti:

"Bestemizde, hayalini 
kurduğumuz bir dünyayı 
anlatmaya çalıştık. Bunun 
yolunun da sevgiden, 
saygıdan ve hoşgörüden 
geçtiğini göstermek istedik. 
Seçici jüride yaptığımız 
besteyi 1.'inciliğe layık 
gördü. Yarışmanın teması 
nazaran aslında müzikte hiç 
bir şey için engel yoktur. Biz 
çalışmamızı yaptık ve oldu. 
İşin aslı da insan kendisini 
engellemedikçe kimse 
kimseyi engelleyemez."

7. Ulusal Çocuk 
Koroları Şenliği
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AFYONKARAHISAR'DA polis olarak operas-
yona çıkma hayali kuran bedensel engelli ikiz 
kardeşler, Yunus timlerin kullandığı motosik-
letle senaryo gereği gerçekleştirilen operas-
yonda yer aldı.

Bayraktepe İlkokulu 4. sınıfta okuyan ve 
evde eğitim gören bedensel engelli ikiz 
kardeşler Selami ile Mehmet Baş, "Arka So-
kaklar" adlı televizyon dizisinde polis rolünde 
operasyona çıkma hayallerini öğretmenleri 
Rabia Ören'e anlattı. Ören, öğrencilerinin bu 
isteklerini Okul Müdürü Murat Turan'a iletti.

Turan da Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel'i ikiz 
kardeşlerle ziyaret etti.

Bedensel engelli kardeşler, ziyarette Yük-
sel'e hayallerini anlattı. Öğrencileri dinleyen 
Yüksel, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın 
talimatıyla, Afyonkarahisar'da polis ağabeyleri 
ile bir operasyona katılabileceklerini söyledi.

Aldıkları habere çok sevinen Selami ve 
Mehmet Baş kardeşler, önce müdürlüğün 
önündeki Yunus timlerinin kullandığı moto-
siklete binerek şiir okudu.

Daha sonra polis aracıyla kent merkezinde 
senaryo gereği gerçekleştirilen bir operasyo-
na katılan kardeşler, yaşadıkları güzel anlar-
dan dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü 
Gürsel Yıldız, Asayiş Şube Müdürü Mustafa 
Yüksel ile polis ekiplerine teşekkür etti.

ENGELLI AILENIN ÇOCUĞUNA 

Polis şefkati
DENIZLI'DE görevli bir polis, devriye 
görevini yaptığı sırada işitme engelli 
ailenin ağlayan çocuğunun yüzünü 
şeker hediye ederek güldürdü. 

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
yunus ekiplerinde görevli Mehmet 
Açıkgöz, 15 Temmuz Delikliçınar 
Şehitler Meydanı'nda devriye görevi 
yaptığı esnada karşısından ağlaya-
rak gelen bir kız çocuğu gördü. 

İşitme engelli olan babasının ku-
cağında bulunan kız çocuğu polisi 
görür görmez kucağına gitmek 
istedi. 

Polis memuru Açıkgöz'ün kucağı-
na aldığı çocuğun ağlamayı bıraktığı 
görüldü. Açıkgöz hemen meydanda 
bulunan büfeden şeker alarak çocu-
ğa ikram etti. 

Mutlu olduğu görülen çocuk, 
babasının ısrarının ardından polisin 
kucağından ayrılarak alandan 
uzaklaştı. Açıkgöz, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, ağlayan çocuğu 
gördüğünde çok üzüldüğünü ve 
hemen onu mutlu etmek için bir 
şeker aldığını söyledi.

>> ENGELLI GENCIN HAYALI 

Gerçek oldu
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşa-
yan fiziksel ve görme engelli 
Yaşar Akgün, radyoda DJ'lik 
yapma hayali gerçek oldu.
ILÇEDEKI özel bir eğitim ve rehabilitas-
yon merkezinde eğitim gören 27 yaşın-
daki Akgün, radyoda DJ olarak program 
yönetmeyi çok istediğini bildirince 
öğretmenleri harekete geçti.

Merkezin 
kurucusu 
Nesrin At-
maca, kentte 
özel yayın 
yapan radyo-
nun sahibiyle 
görüşerek 
Akgün'ün DJ 
olarak program yapmasını sağladı.

Gün içinde canlı telefon bağlantılarıyla 
dinleyicilerin istek şarkılarına yer veren 
programın DJ'si Fatoş Özev Maltepe'yle 
yayına çıkan Akgün, kısa bir süre progra-
mı yönetti. 

Dinleyicilerin isteklerine yer veren 
Akgün, yaptığı açıklamada, çok mutlu 
olduğunu belirterek hayalini gerçekleşti-
renlere teşekkür etti.

Atmaca ise hayata geçirdikleri "bir 
hayal bin mutluluk" projesiyle çocukların 
isteklerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını 
ifade ederek "Çocuklarımızın hayatlarına 
dokunmak onları mutlu etmek istiyoruz. 
Amacımız çocukların dört duvar arasın-
da sıkışıp kalması değil sosyal hayatta 
gerçekten istedikleri hayalleri gerçekleş-
tirebilmesi. Yaşar'ın kalbinin avuçlarının 
içerisinde attığını hissediyorum görüyo-
rum, inanın bu paha biçilmez bir mutlu-
luk."  dedi.

Özel çocuklar “yaşamın 
ritmi” için sahneye çıktı
Otizm ve down sendromlu 13 özel çocuğun sahne aldığı “Yaşamın Ritmi” adlı kon-
serde konuşan Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, “Bu dünya hepimize ait, onlar da 
hepimizin çocukları. Burada hiçbir ticari amaç yok, tamamen gönül işi” dedi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde (AASSM) düzen-
lenen gecede Şef Hakan Şen-

soy yönetiminde ve Solist Burhan 
Öçal eşliğinde Izmir Devlet Senfoni 
Orkestrası sahne aldı. Konserde bin 
200 kişilik AASSM salonu tamamen 
doldu. Sanat yönetmenliğini Sinan 
Olcay'ın yaptığı gecede, 13 özel ge-
reksinimli öğrenci de ritm tutarak 
Izmir Devlet Senfoni Orkestrası ile 
birlikte çaldı. Duygu dolu anların 
yaşandığı konserde öğrencilerin 
çaldığı, "Hayat Bayram Olsa" şarkı-
sına tüm salon alkışlarıyla eşlik etti. 
Konserin sonunda özel çocuklar 
dinleyicelerin ısrarlı alkışları üzeri-
ne bir kez daha sahne aldı. 

‘BEN DE SIZINLEYIM’

Gecede sanattan spora bir çok 
ünlünün destek mesajlarının yer 

aldığı video paylaşımları da gös-
terildi. Yaşamın Ritmi konserinin 

"unutulmazlar" arasına gireceğini 
söyleyen Izmir Valisi Erol Ayyıl-

dız'ın eşi Uzm.Dr. Dilek Didem 
Ayyıldız ise “Yüreği, fikri güzel 
insanların gerçekleştirdiği bu 
projede olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Yapacağınız herşeyde 
ben de sizinleyim" dedi. 

“BU DÜNYA HEPIMIZIN”

Ünlü Perküsyon Sanatçısı Burhan 
Öçal da  “Yaşamın ritmi hepimizin 
içinde var. Bu özel konser benim 
için diğerlerinden çok farklı. Bu ço-
cuklar da, bu dünya da hepimizin. 
Onların heyecanına, mutluluğuna 
tanık oldukça benim de heyecanım 
artıyor” diye konuştu. Gecenin 
sunuculuğunu yapan Doç. Dr. Engin 
Deniz Eriş ile Öğr. Gör. Ebru Kalyon-
cu,  derneğin ilk destekçisinin Inci 
Sancak'ın oğlu Tarık Sancak oldu-
ğunu belirterek kendisine plaketle 
teşekkür etti. 

Alkışlar şampiyonlara
İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu’ndan yarar-
lanan engelli sporcular düzenlenen özel etkinlikte buluştu. 
Günün sonunda ise hepsine şampiyonluk madalyası verildi.
IZMIR Büyükşehir Belediyesi’nin 
önemli cazibe merkezlerinden Bornova 
Aşık Veysel Rekreasyon alanı içindeki 
Uluslararası Buz Sporları Salonu, 
toplumun her kesimine spor yapma 
olanağı tanıyor. 

Salona gelerek hem buz pateni eğitimi 
alan hem de gönüllerince eğlenen 
engelli çocuklar, bu kez düzenlenen özel 
bir etkinlik kapsamında bir araya geldi. 
Programa katılan tüm engelli sporculara 
ise şampiyonluk madalyası verildi.

Hayatın her alanında olduğu gibi 
sporda da engelli bireylere fırsat eşitliği 

sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
desteğiyle buz patenine başlayan Selin 
Durgut'un başarıları ise ayrı bir gurur 
yaşattı. 

SELIN’IN BÜYÜK BAŞARISI

Özel sporcuların katıldığı Türkiye Cim-
nastik şampiyonalarında bugüne dek 20 
madalya kazanan Selin'in 2020 yılında 
Antalya'da 100'e yakın ülkeden 1500 
sporcunun katılacağı 2. Down Sendrom-
lular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda 
ülkemizi buz pateninde temsil edeceği 
belirtildi. 

Engelli ikizlerin o hayali gerçek oldu
Afyonkarahisar’da polis olarak operasyona çıkma hayali kuran bedensel engelli ikizler, İl Emniyet 
Müdürünün talimatıyla polis otosuna bindirilerek senaryo gereği gerçekleştirilen operasyona katıldı.
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>> GÜLSÜM NINE HAYATINI 

Engelli 
2 oğluna 
adadı
S ivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı 

Çatpınar köyünde 6 çocuk anne-
si Gülsüm Karamuk, doğuştan 

zihinsel ve bedensel engelli 48 ve 54 
yaşlarındaki 2 evladının bakımını 
büyük bir özveriyle yapıyor.

Çatpınar köyünde yaşayan 6 çocuk 
annesi 87 yaşındaki Gülsüm Kara-
muk'un oğulları Ismail (54) ve Naci 
Karamuk (48) zihinsel ve bedensel 
engelli olarak dünyaya geldi.

Yatağa bağımlı halde yaşayan ve 
günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan 
Karamuk kardeşlerin her türlü gerek-
sinimiyle anneleri ilgileniyor.

Ilerleyen yaşına rağmen, yata-

ğa bağımlı halde yaşayan engelli 
çocuklarına bitmez tükenmez bir 
sabır ve şefkatle bakan Karamuk, 
gösterdiği özenle çevresinden 
takdir topluyor. Karamuk'a beraber 
yaşadıkları büyük oğlu ve karısı da 
destek oluyor.

Gülsüm Karamuk, engelli yetişkin-
lere bakmanın zor olduğunu ama 
bunu severek yaptığını söyledi.

Evlatlarının kendisi için çok değerli 
olduğunu anlatan Karamuk, "Sabah 
kalkıyorum, Naci ile Ismail'i kaldırıyo-
rum. Çayı gelinim demleyip, soframızı 
hazırlıyor. Ben de kahvaltılarını yedi-
riyorum. Ondan sonra da bakımlarını 

yapıyorum." dedi.

"YALAN DÜNYADA BÖYLE 
YUVARLANIP GIDIYORUZ"

Çocukları için özveriyle çabaladığı-
nı anlatan Karamuk, şöyle devam etti:

"Yıllardır çocuklarıma bakıyorum. 
Bir iki yıl önceye kadar hiçbir zorluk 
yaşamıyordum. Sakat oldukları bile 
hiç aklıma gelmiyordu. Gücüm o za-
manlar yetiyordu. Şimdi eskisi kadar 
gücüm kalmadı. Bazen kızıyorum 
ama sonra oturup ağlıyorum. Bir yere 
gezmeye gitsem bile diken üzerinde 
duruyorum. Ne oldular, düştüler mi? 
Bazen ben yanlarında olmayınca 

yataktan düşüyorlar. Her şeyleriyle 
ilgileniyorum. Yalan dünyada böyle 
yuvarlanıp gidiyoruz."

Engeli çocuklarına ölene kadar 
gözü gibi bakacağını aktaran Kara-
muk, "Bunlar çocuklar, bu yüzden de 
çocuk şefkati ile bakıyorum. Bunun 
için de gittiğim yerde rahat edemiyo-
rum. Çoğu zaman evdekiler gezme-
ye gidiyor ama ben gidemiyorum. 
Gitsem hemen tekrar geri geliyorum. 
Onların yanında olmazsam rahatsız 
oluyorum. Evlatlarım benim için çok 
değerli, onlara hiçbir şey demem, 
çünkü onları çok seviyorum." ifadele-
rini kullandı.

Sivas’ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde 6 çocuk annesi Gülsüm Karamuk, doğuştan 
zihinsel ve bedensel engelli 48 ve 54 yaşlarındaki 2 evladının bakımını büyük bir özveriyle yapıyor.

Engellerini '4 nala' aşıyorlar
Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'n-
de tedavi gören çocuklar, Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen "En-
gelsiz Yarınlara Dört Nala" projesi kapsamında ata binerek moral kazanıyor.
BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli 
Atçılık Meslek Yüksekokulu ile Atlı Spor Toplulu-
ğu'nun hayata geçirdiği "Engelsiz Yarınlara Dört 
Nala" projesine katılan spastik engelli çocuklar, ata 
binerek moral kazanıyor.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören çocuk-
lara, “Engelsiz Yarınlara Dört Nala” projesiyle moral 

kazanarak günlük yaşam için motive ediliyor.
BUÜ Görükle Yerleşkesi’ndeki Mennan Pasinli 

Atçılık Meslek Yüksekokulu’na aileleriyle gelen, 3,5-
8 yaşlarındaki spastik engelli çocukları Atlı Spor 
Topluluğu gönüllüsü üniversite öğrencileri karşı-
lıyor. Atları seven çocuklar, daha sonra bahçede 
yapılan yemekleri yiyor. Spastik çocuklar, yemeğin 
ardından ata binerek eğlenceli vakit geçiriyor.

GÖRME engellilerin yaşam stan-
dartlarını iyileştirmek ve bilgisa-
yar kullanımını kolaylaştırmak 
için geliştirilen akıllı kabartma 
yazılı klavye, Engellilerin Sosyal 
Hayata Aktif Katılımının ve İstih-
dam Edilebilirliklerinin Geliştiril-
mesi Projesi (ESKİP) kapsamında, 
Cumhuriyet Üniversitesinde 
hizmete sunuldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren 
bir yazılım şirketi, akıllı kabartma 
yazılı klavye geliştirdi. Her dile 
uyumlu klavye, hafıza kartına 
yüklenen kitapları okuyabilme ve 
not alabilme özelliğiyle görme 
engellilerin teknolojiyi kullanma-
sını kolaylaştırıyor.

Bilgisayar ortamındaki her 
türlü yazının sesli duyulmasını, 
ayrıca klavyeye takılan bir cihazla 
yazıların kabartma olarak okun-
masını sağlayan akıllı klavye, Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 
özel okullarda da kullanılıyor.

"Bu tip teknolojilerin daha da 
yaygınlaşacağını düşünüyoruz"

Yazılım şirketinin Genel 
Müdürü Osman Demirci, basın 
mensuplarına yaptığı açıklama-
da, geliştirdikleri akıllı kabartma 
yazılı klavyenin görme engellile-
rin teknolojiyi kullanması nokta-
sında önemli olduğunu belirtti.

Bu sayede bilgisayar teknoloji-
siyle engelliler için neler yapılabi-
leceğini gördüklerini ifade eden 
Demirci, şunları kaydetti:

"Bilgisayar üzerine eklenen 
bir yazılımla görmeyen biri 
bilgisayarı her şartlarda okuyup 
kullanabiliyor. Bilgisayarda ne 
varsa okuduğu ve kullanabil-
diği için de bizler gibi sınırsız 
bilgiye erişim sağlamış oluyor. 
Görme engelli vatandaşlarımız 
bu bilgisayarın içerisine attığı 
kitabı hem dinliyor, hem de 
çalışmalarını yapabiliyor. Bunun 
haricinde bilgisayar ekranındaki 
tüm yazıları kabartma olarak 
kendi parmağıyla okuyabiliyor. 
Braille ekranda her türlü dili öğ-
renebiliyor. Matematik yapmada 
çok etkindir. Görmeyenler için 
kısaltma yöntemi ile çok hızlı 
okuma sağlanıyor. Ayrıca tek 
başına derslere girip, notlarını 
alıp herkesle eşit şartlarda eğitim 
yapabilir. Bu ekranla ayrıca her 
türlü dili öğrenme, yetkin olarak 
kullanılıyor. Artık Türkiye'de bu 
cihaza ilgi çok artmış durumda. 
Bu tip teknolojilerin daha da 
yaygınlaşacağını düşünüyoruz." 

>> GÖRME ENGELLILERE 

Akıllı 
klavye
Görme engellilerin yaşam 
standartlarını iyileştirmek 
ve bilgisayar kullanımını 
kolaylaştırmak için gelişti-
rilen akıllı kabartma yazılı 
klavye, Cumhuriyet Üniver-
sitesinde hizmete sunuldu.

698 engelli çocuk koruyucu ailede
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu ailelerin sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalar 
sonucunda koruyucu aile sayısı 5 bin 458'e yükseldi. Aileler, engelli çocuklara da koruyucu ailelik yapabiliyor.
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının koruyucu aile sayısını 
artırmak üzere yürüttüğü farkındalık 
ve bilinçlendirme çalışmaları sonu-
cunda, Türkiye genelinde koruyucu 
aile sayısı 5 bin 458’e, hizmetten 
yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 
682’ye ulaştı.

Çalışmalar kapsamında, Türkiye’de 
koruyucu aile olmayan il kalmadı. 11 
ilde koruyucu aile yanında kalan ço-
cuk sayısı kuruluşta kalan çocuk sayı-
sını geçti. Afyonkarahisar, Kahraman-
maraş, Kayseri, Bolu, Manisa, Muş, 
Balıkesir, Hatay, Aksaray, Şırnak ve 
Osmaniye’de koruyucu aile yanında 
yaşayan çocuk sayısı kuruluşta kalan 
çocuk sayısının üzerine çıktı.

Öte yandan, aileler, engelli çocuk-
lara da koruyucu ailelik yapabiliyor. 

Bu kapsamda, 698 engelli çocuk, 
koruyucu aile hizmetinden faydalanı-
yor. Engelli çocuklar için aylık bakım 
ücreti yüzde elli artırılarak veriliyor.

Bakanlık, koruyucu ailelere baktık-
ları her çocuk için çocukların bakım, 
eğitim ve yetiştirilme harcamaları 
için aylık ücret ödüyor. Çocuk başına 

ödenen ücret ortalama bin 426 lirayı 
buluyor. Her öğretim yılı başında 
eğitim masrafları karşılığı olarak ba-
kım ücreti üç kat artırılarak ödeniyor. 
Çocukların giyim masrafları için yılda 
iki kez bakım ücreti iki kat artırılıyor.

Çocukların sağlık harcamaları, Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-

tası Kanunu hükümleri kapsamında 
karşılanıyor. Bir meslek edinmek 
üzere kamu ya da özel kuruluşlarca 
açılan kurslara katılacak çocukların 
ücretsiz kontenjanlardan yararlanma 
durumları değerlendiriliyor.

Bu imkandan yararlanamayanların 
kurs süresince kurs bedelleri, eğitim 
ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz 
okulu, harç, sınav, kayıt ve servis ücret-
leri ile bunlara ilişkin her türlü araç ge-
reç ve malzeme giderleri karşılanıyor.

Özel okulların yüzde 3’lük kontenja-
nından koruyucu aile yanındaki çocuk-
lar da faydalanıyor. Koruyucu ailelere 
emeklilik imkanı sağlanıyor. Eşlerden 
birisine isteğe bağlı sigorta üzerinden 
emekliliğe esas primleri aylık olarak 
ödeniyor. Isteğe bağlı sigorta pirimi 
818 lira 69 kuruş olarak ödeniyor.

Ben yüreğimi yazıyorum, 

Herkes şiir 
sanıyor
Şanlıurfa'da kas erimesi hastası olan 
ve 4 ağabeyini de bu hastalıktan 
kaybeden Adsoy, "Ağlayan Kelebek-
ler" adlı kitabındaki şiirleri, yaşadığı 
olaylardan esinlenerek yazdığını 
söyleyerek, "Ben yüreğimi yazıyo-
rum, herkes şiir sanıyor." dedi.
ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesinde 
kas erimesi (DMD) hastası olan 
ve 4 ağabeyini de bu hastalıktan 
kaybeden 28 yaşındaki Hasan 
Adsoy, duygularını dile getirdiği şi-
irlerini "Ağlayan Kelebekler" adlı ilk 
kitabında yayımlamanın sevincini 
yaşıyor.

Ayvanat Mahallesi'nde yaşayan 
10 çocuklu Saadet-Ahmet Adsoy 
çiftinin, 5 evladı doğuştan kas 
erimesi hastalığına yakalandı.

Oğullarının 4'ünü bu hastalık 
nedeniyle kaybeden acılı ailenin en 
küçük evladı 28 yaşındaki Hasan 
ise hastalığına rağmen, hayata 

küsmeden yaşamını sürdürüyor.
Tekerlekli sandalyeye mahkum 

bir hayat süren ve artık sadece 
bir parmağını kullanabilen Hasan 
Adsoy, yaşadıklarının imtihan 
olduğuna inanarak çektiği acılara 
sabrediyor.

“HASTALIĞIN DERT DEĞIL 
HEDIYE OLDUĞUNU FARK ETTIM”

Tüm ihtiyaçları anne ve babası 
tarafından karşılanan engelli genç, 
aynı hastalığa yakalanan birçok ki-
şiyle iletişim kurarak, onlara umut 
aşılamaya çalışıyor.

Adsoy, kendisi için özel olarak 

hazırlanan bilgisayardan tekno-
lojiyi ve güncel olayları yakından 
takip edip, hayattan kopmamaya 
çalışıyor.

Zamanının çoğunu şiir yazarak 
değerlendiren Hasan Adsoy, yaşa-
dığı zorlukları anlatan "Ağlayan Ke-
lebekler" isimli kitabını yayımlama-
yı başardı. İmza günü düzenleyen 
genç şair, kitapseverlerle bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Adsoy, ilkokuldayken hastalığı 
nedeniyle psikolojisinin bozul-
duğunu, bu nedenle eğitimini 
sürdüremediğini ifade ederek, çok 
sıkıntı çektiğini anlattı.

Ömrünü 
kaza geçiren 
eşine adadı
Adıyaman'da yaşayan iki 
çocuk babası Murat Acar, 
yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği 
trafik kazası sonucu tekerlekli 
sandalyeye mahkum olan eşi-
ne adeta bebek gibi bakıyor.
ADIYAMAN'DA yaşayan iki çocuk babası 
Murat Acar, yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği trafik 
kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum 
olan eşine adeta bebek gibi bakıyor.

Merkez Varlık Mahallesi'nde yaşayan 44 ya-
şındaki İslim Acar, yaklaşık 3 yıl önce Atatürk 
Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda kaldırımda 
yürüdüğü sırada freni patlayan kamyonun 
çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağ ayağını kaybeden ve vücudunun çeşitli 
yerlerine platin takılan 10 ve 12 yaşlarında 
biri kız iki çocuk annesi Acar, yaşadığı tüm 
zorluklara rağmen eşinin desteğiyle hayata 
tutunuyor.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan eşinin 
yanından bir an olsun ayrılmayan 44 yaşın-

daki Murat Acar, çocukların bakımından ev 
temizliğine kadar tüm işleri yapıyor.

"EŞIMIN ELI AYAĞI OLDUM"

Murat Acar, eşinin kaldırımda yürüdüğü 
sırada kamyonun çarpması sonucu sağ 
bacağını kaybettiğini, kalçası ve sol omzunun 
kırıldığını söyledi.

Kazanın ardından eşinin sol kulağında 
işitme kaybı da yaşandığını anlatan Acar, bu 
yaşadıkları sonrası Gaziantep'te yaptığı oto-
büs şoförlüğünü bırakmak zorunda kaldığını 
ifade etti.

İki çocukları okula gittiği için eşine bakmak 
zorunda kaldığını belirten Acar, eşinin tüm 
ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.



GÜNCEL
www.engellimsesigazetesi.com 07Sesi

Engellim

Vatan Dalışı
İstanbul’da engelliler, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla dalgıç polisler eşliğinde Haliç’e “vatan dalışı” 
yapıp, su altına ay-yıldızlı şehit anıtı dikti.

Bağcılar Belediyesi Su Altı 
ve Su Üstü Sporları Kulübü 
bünyesinde eğitim alan 

engelliler, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Deniz Limanı Şube 
Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği 
koordinesinde Haliç'e tüplü dalış 
gerçekleştirdi.

Görme, işitme, süreğen, fiziksel 
ve zihinsel engelliler, "vatan 
dalışı" adı verilen etkinlikte, kur-
bağa adamlar eşliğinde 5 metre 
derinliğe inerek ay-yıldızlı şehitler 
anıtını zemine yerleştirdi.

Şehitleri anan engelliler, su 
yüzeyinde Türk bayrağı açtı. 
Çocukları dalış yapan bazı engelli 
ailelerinin duygusal anlar yaşadı-
ğı, bazılarının çocuklarını motive 
ettikleri görüldü. 

Başarıyla tamamlanan etkinlik 
sonunda katılımcılara sertifika 
verildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Meh-
met Özyiğit, burada yaptığı 
açıklamada, "Bugün biz engelsiz 
kardeşlerimizin safiyane sarılma-
larıyla mutlu olduk. Bu kardeşle-
rimizin ince hesapları yoktur. Bu 

kardeşlerimizin hileyle alakası 
yoktur. Bu kardeşlerimizin kin ve 
nefretle alakası yoktur. Hepimizin 
erişmek, ulaşmak istediği dün-
yevi gailelerden uzak ve sade bir 
ruh halini yaşamayı temin eden, 
beceren arkadaşlarımızdır. Bu hali 
görmek, insanlığımızı hatırlamak 
bizi de mutlu etti." ifadelerini 
kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı da Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki 
"engelli" kelimesini kaldıracakla-
rını belirterek, "Engelliler kelimesi 
oraya yakışmıyor. Bağcılar'da 
engellilerin fiziki durumda belki 

cadde ve sokaklardaki yürüme 
engellerinin dışında hayatlarında 
hiçbir engellerinin kalmadığını 
ifade etmek için bunu söylüyo-
rum." diye konuştu.

"EŞİT ŞARTLARDA BİR DÜNYA 
VAR SUYUN ALTINDA"

Aynı zamanda belediye bünye-
sinde tiyatro eğitimi alan görme 
engelli Hamza Demir, 2012 yılına 
kadar eve bağlı hayat yaşadığını, 
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı 
ile tanıştıktan sonra hayatının 
renklendiğini söyledi.

Demir, "2012'ye kadar içeri 
bağlı bir hayat yaşıyordum fakat 
Bağcılar Belediyesi Engelliler 
Sarayı'na karıştıktan ve çeşitli 
kişisel gelişim kurslarını aldıktan 
sonra bir de sporla ilgilenmeyi 
düşündüm. Bu konuda bize yar-
dımcı oldular. 2013'te ilk dalışımı 
gerçekleştirdim Bağcılar Beledi-
yesi'nin havuzunda." dedi.

Suyun altında fiziksel olarak de-
ğil ancak manevi olarak görebil-
menin mümkün olduğuna vurgu 
yapan Demir, şöyle devam etti:

"Çünkü yeryüzünde farklı 
engeller, farklı sorunlar karşımıza 
çıkıyor ama suyun altında böyle 
bir şey yok. Herkesin eşit olduğu, 
ön yargıların olmadığı, ötekileş-
menin olmadığı eşit şartlarda bir 
dünya var suyun altında. Ahmet 
nasıl oluyorsa Mehmet de öyle 
oluyor."

Hayalleri evinin dışına taştı
Ankara’da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, çiz-
diği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin du-
varlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katıyor.
ANKARA'NIN Altındağ ilçesinde yaşayan 31 
yaşındaki zihinsel engelli Muhammed Yalçın, 
öğretmenlerinin yönlendirmesi ile resim kur-
suna gitti.

Yaklaşık bir yıl resim eğitimi alan Yalçın, 
ailesinin evde oluşturduğu atölyede resim 
yapmaya devam etti.

EVİN DUVARLARINA TAŞAN RESİM TUTKUSU

Atölyesine sığmayıp evinin iç ve dış duvarla-
rını resimleriyle donatan Yalçın'ın yeteneği yer-
li ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Çok sayıda sergi açan Yalçın, 2016 
yılında Kırklareli Belediyesinin davetiy-
le şehrin cadde ve sokaklarına yaptığı 
resimlerle herkesin takdirini toplamayı 
başardı.

"RESME YETENEĞİ ÖZEL EĞİTİM 
OKULUNDA KEŞFEDİLDİ"

Baba Hasan Yalçın, AA 

muhabirine yaptığı açıklama-
da, oğlunun doğuştan zihinsel 
engelli olduğunu ve özel eğitim 
okulunda 5 yıl eğitim gördüğünü 
belirtti.

Engelli oğlunun resme olan ye-
teneğinin okulu ziyarete gelen bir 
ressam tarafından fark edildiğini 
belirten Yalçın, “Ressam Harun 
Antakyalı okula yaptığı ziyarette 
Muhammed’in yeteneğini ve resme olan sevgisi-

ni fark ediyor. Okuldan mezun olduktan son-
ra öğretmenlerinin de tavsiyesi ile Harun 
Antakyalı’nın atölyesinde kursa başladı. Bir 
yıl eğitim aldıktan sonra Harun beyin teşvi-
ki ve bizim evde oluşturduğumuz atölyede 
resim çizmeye devam etti.”

"MUHAMMED'İN SANATINA 
SAHİP ÇIKILSIN İSTİYORUZ"

Seyyar satıcılık yaparak 

geçimlerini sağladığını belirten Yalçın, “Ka-
zancımın yarısından fazlasını Muhammed’in 
çalışmaları, tuvali, boyası, fırçası için harcıyo-
rum. Muhammed on iki yılını bu sanata verdi. 
İstiyorum ki Muhammed’in sanatına sahip 
çıkılsın, yaptığı çalışmalar boşa gitmesin. 
Emek verdiği bu sanat, çalışmaları ve hayal-
leri kalıcı bir şekle dönüşsün. Muhammed 
gibi çocuklar gelip Muhammed ile birlikte 
çalışabilir, kurs alabilirler. Bu işi bilen insanlar 
destek olmalı.” 

>> ENGELLİLER İÇİN 

Evde eğitim desteği geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler için "evde eğitim" dönemini başlatacak.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğünce özel eğitim ve rehabi-
litasyon merkezlerinden eğitim alan 
engelli bireylerden kuruma gideme-
yecek durumda olanların evlerinde 
eğitim alabilmelerini sağlayacak 
çalışmada sona gelindi. 

MEB Özel Eğitim Kurumları Yö-
netmeliği'nde değişikliğe gitmeye 
hazırlanan Bakanlık, engelli çocukların 
evlerinde eğitim desteği alabilmesini 
sağlayacak düzenlemeyi hayata ge-
çirecek. Bu kapsamda yatağa bağımlı 
olması ya da farklı sağlık sorunları ne-
deniyle evinden çıkamayan engelliler 
de özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezlerince verilen eğitim desteğinden 
yararlanabilecek.

Taslak çalışmaya göre, bu yıl özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 
giden engelli öğrenciler için katma 
değer vergisi hariç olmak üzere 
bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup 
eğitimi için aylık 177 lira destek veren 
Bakanlık, evinden çıkamayan engelli-
lerin eğitimi için de merkezlere benzer 
desteği sağlayacak.

Bu kapsamda engellilerin sağlık 
raporunun değerlendirileceği Rehberlik 
ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) "evde 
eğitim alması gerekir" yönündeki ka-
rarının ardından, aileler ile özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri arasında 
bir protokol imzalanması öngörülüyor. 
Bu aşama sonrasında da Bakanlık evde 
eğitim görecek engelli öğrenci için 
katkıda bulunmaya başlayacak.

TELAFİ EĞİTİMLERİNİ HER ZAMAN 
ALABİLECEKLER

Son şekli ilerleyen günlerde verile-
cek taslakla, özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezlerine çeşitli nedenlerle 
devam edemeyen engelli bireylerin 
telafi eğitimlerini her zaman alabilme-

lerine imkan tanıyan düzenlemenin 
de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AİLELER RAHAT NEFES ALACAK 

Söz konusu düzenlemelerle özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 
gidemeyen engelli çocukların eğitim 
konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm 
bulunması, ailelere bu konuda destek 
olunması amaçlanıyor.

Engelli öğrenciler için özel eği-
tim ve rehabilitasyon merkezlerine 
Ocak-Kasım 2018 döneminde toplam 
2 milyar 538 milyon 448 bin 897 lira 
destek sağlandı. Bu dönemde, Türkiye 
genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezinden ayda 370 
binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.

>> GÜLER YÜZÜYLE 

Engellileri 
hayata bağladı
Tekerlekli Sandalye Curling Milli 
Takımı'nın kurulmasına öncülük 
yaparak engelli bireylerin sporla 
tanışmasını sağlayan Züleyha 
Bingöl, bedensel engeline rağ-
men hayata sıkı sıkı bağlanarak 
diğer engellilerin de meslek 
edinmesine öncülük ediyor.
ERZURUM'DA, açılmasına vesile olduğu 
kurslar ile engellilerin meslek sahibi olmasını 
sağlayan Tekerlekli Sandalye Curling Milli 
Takımı kurucularından bedensel engelli Zü-
leyha Bingöl, güler yüzüyle destek olduğu 
engellilere umut veriyor.

Züleyha Bingöl, 10 yıl önce geçirdiği 
kaza sonucu omuriliğinin hasar görmesi 
yüzünden yürüyememesine rağmen hayata 
küsmeyip diğer engelli vatandaşlara da 
örnek oluyor.

Uzun süren tedavisi sırasında zaman 
zaman sosyal yaşamdan uzaklaştığı halde 
evden çıkmanın yollarını arayan iki çocuk 
annesi Bingöl, bu süreçte curling sporu ile 
tanıştı.

Bingöl, bir antrenörün "Türkiye'de Teker-
lekli Sandalye Curling Milli Takımı neden 
yok" sözü üzerine harekete geçerek engel-
leri dolayısıyla sokağa çıkmayan bireylerin 
evlerini tek tek dolaşıp kendisinin de bulun-
duğu 2'si kadın 6 kişiden oluşan Curling Milli 
Takımı'nın kurulmasına vesile oldu.

Halen milli takımın kaptanlarından olan 
Bingöl, takım ile ilk ciddi deneyimini 3 yıl 
önce Finlandiya'nın Lohja kentindeki Teker-
lekli Sandalye Curling Dünya Şampiyonası B 
Klasmanı grup elemelerine katılarak yaşadı.

Bingöl, Türkiye'de diğeri Samsun'da bulu-
nan iki tekerlekli sandalye curling ekibinden 
biri olan Erzurum'daki takımı ile antrenman-
larını sürdürerek uluslararası müsabakalara 
hazırlanıyor.

Atatürk Üniversitesi öğrencisi de olan 
Züleyha Bingöl, eğitimi ve çocuklarının 
bakımının yanı sıra engelli bireyler için de 
çaba harcıyor.

Bingöl, kurumlar ile yaptığı görüşmeler 
sonucu engelli bireylere ekonomik anlamda 
katkı vermek için bazı mesleki kursların da 
açıklamasına vesile olarak engellilerin mes-
lek öğrenmelerine de öncülük ediyor.

Yüzündeki tebessümünü hiç kaybetme-
yen Bingöl, yarım bıraktığı eğitim hayatını 
tamamlamak için de Atatürk Üniversitesin-
de eğitim görüyor.

Züleyha Bingöl, engelli vatandaşların 
yaşadıkları öz güven eksikliği dolayısıyla ge-
nellikle evde olmayı tercih ettiklerini belirtti.

"ENGELLİLERE ÖRNEK OLMAYI TERCİH 
ETTİM"

Bunu kırmak için engellileri evlerinden 
çıkarıp topluma, spora ve eğitime kazandır-
mak gerektiğini dile getiren Bingöl, şöyle 
devam etti:

"Benim en çok istediğim şeylerden biri 
buydu ve engellilere örnek olmayı tercih 
ettim. Sporun yanında eş zamanlı olarak 
eğitime başladım. Aslında üniversite eğiti-
mine başlamam da engelli arkadaşlarıma 
bir örnek. Biz toplumun içinde var olup 
insanlara kendimizi göstermeliyiz ki onlar 
bizimle yaşamaya alışsınlar, bizi hayatın 
içinde görüp kabul etsinler. Evlerde hapis 
olmak istemiyoruz. Okulda, spor hayatın-
da hep beraber olalım, engelleri birlikte 
aşalım."

Züleyha Bingöl, Erzurum'da iklim şartları 
dolayısıyla öğrenci ve sporcu olmanın ken-
disini zorladığını aktararak, "Ama devletin 
bize sunmuş olduğu imkanlar bu noktada 
ortaya çıkıyor. Servis ve açılan kurslara katıl-
ma imkanları var. Çeşitli kurslarla da engel-
lileri evlerinden alıp hayatın içine katmaya 
çalışıyoruz." diye konuştu.

Engelli olduktan sonra hiçbir şeyi gözün-
de büyütmediğini ve hayata her zaman 
pozitif baktığını ifade eden Bingöl, şunları 
kaydetti:

"Hayat aslında herkes için zor ama bizim 
için biraz daha zor. Her şeyin olabilirliğine 
inanıyorum, bazı şeyleri engelime göre 
yapıyorum. Hem anne hem öğrenci ve hem 
de sporcuyum. Bunların hepsini bir arada 
yapmak beni zorluyor ama yorgunluğumu 
yatağıma girdiğimde hissediyorum. Eve 
girdiğimde öğrenci ve sporcu kimliğim dı-
şarıda kalıyor, evde tamamen anneyim. Ço-
cuklarımın ve evimin ihtiyaçlarını gidermek 
için çabalayan bireyim. Çocukların gözünde 
engeliniz hiçbir sorun teşkil etmiyor."

İlk adımını 
10 yaşında attı
Kırşehir'de serebral palsi hastalığı ne-
deniyle doğuştan yürüme engelli olan 
çocuk, kendisine hediye edilen yürü-
me bisikleti sayesinde ilk adımlarını 
atmanın mutluluğunu yaşadı.
KIRŞEHİR'İN Kaman ilçesinde yaşayan ve 
serebral palsi (beyin hasarı) hastalığı nedeniy-
le yürüyemeyen 10 yaşındaki Yılmaz Eraslan, 
kaymakamlığın hediye ettiği ayakta dik tutma 
ve yürüme bisikleti sayesinde yardım almadan 
ilk adımlarını attı.

İlçeye bağlı Kurancılı beldesinde annesiyle 
yaşayan ve babası şehir dışında çalışan Eraslan, 
eğitim çağına geldiğinde okula kaydedildi. 
Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Eraslan, 
eğitimini evine gelen öğretmenlerin desteğiyle 
sürdürmeye başladı.

Haftanın dört günü evde, bir gün de okulda 
eğitim alan Eraslan'ın öğretmeni Zehra Çay-
lak, öğrencisinin yürüyememesi ve yaşadığı 
zorluklardan etkilenerek yardımcı olunabilmesi 
amacıyla durumu Kaymakam Murat Girgin'e 
anlattı.

Kaymakam Girgin'in girişimleriyle ilkokul 4. sı-
nıf öğrencisi Eraslan'a ayakta dik tutma ve yürü-
me bisikleti hediye edildi. Daha önce başkasının 
desteği olmadan ayakta duramayan Eraslan, 
bu aparat sayesinde evinde ilk kez kendi başına 
adım atabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Anne Ceyda Eraslan, oğlunun doğuştan yü-
rüyemediğini ve bugüne kadar tedavisi için çok 
uğraştıklarını anlattı.

Bu durumuna rağmen oğlunun eğitimde çok 
istekli olduğunu vurgulayan Ceyda Eraslan, "Bu 
bisiklet sayesinde oğlumun attığı ilk adımları 
görmek bir anne için çok büyük bir mutluluk. 
Kaymakamımızın da desteğiyle inşallah daha 
da iyi duruma geleceğine inanıyorum. Bu 
bisiklet sayesinde ve Yılmaz'ın azmi ile zamanla 
kendi kendine hareket etmesi gelişecek ve bas-
tonla tek başına yürümeye başlayacak." dedi.

Tarifsiz bir mutluluk içinde olduğunu dile 
getiren Eraslan, devletin şefkat elini uzattıkları için 
öğretmenine ve Kaymakam Girgin'e teşekkür etti.
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Engellim

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Turizm Haf-
tası etkinlikleri kapsamında "Selçuk 
Havacılık Şenlikleri" düzenlendi.
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

tarafından Selçuk Efes Havalimanı'nda 
gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 
öğrencilerinin katıldığı şenlikte konu-
şan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Murat Karaçanta, Selçuk'taki turizm 
noktalarına yönelik önemli projelerinin 
olduğunu belirterek, "En kısa zamanda 
bu projeleri hayata geçireceğiz. Turizm 
merkezlerimizde yatak sayımız yeterli 
değil. Yatak sayımızı bir an önce arttır-
mamız gerekiyor." dedi.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de 
organizasyonun ilk kez düzenlediğine 
işaret ederek, "Selçuklu vatandaşlarımızı 

mutlaka görmek isteriz. Bu ilk kez dü-
zenleniyor. Herkesin katıldığı bir şenlik 
yapacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın. İl müdürümüz ve belediye 
başkanlarımızın söyledikleri doğrudur. 
Olması gereken, Selçuk'un ve İzmir'in 
tanıtılmasıdır. Ben de yeniyim burada, 
eylül ayında başladım göreve. Belediye 
başkanımız da yeni. Biz karşılıklı beyin 
fırtınası yaparak Selçuk için daha iyi 

neler yapılabilir, bunu konuşacağız." 
diye konuştu.

MINIK ERDEM UÇUŞ HEYECANI 
YAŞADI

Konuşmaların ardından Türk Hava 
Kurumunun paraşütçüleri, 12 bin fitten 
tandem atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçü-
lerinden biri Türk bayrağı, biri de Atatürk 
fotoğrafının bulunduğu posterle atlayış 

yaptı. Şenliğe katılanlar atlayışa büyük 
ilgi gösterdi.

Etkinlik için Aydın'dan gelen 10 yaşın-
daki engelli öğrenci Erdem Batur ise ilk 
defa uçağı binmenin heyecanını yaşadı. 
Pilot eşliğinde uçağa bindirilen Batur, 
ilk kez uçağa bineceğini dile getirerek, 
"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bugün 23 
Nisan ve herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun." 
şeklinde konuştu. 

KÜTAHYA’DA, 11 engelli 
çocuk için düzenlenen sünnet 
düğününde çocuklar ve aile-
leri gönüllerince eğlendi.

Organizasyon kentteki bir 
düğün salonunda yapılan 
sünnet düğünü, Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle ve mevlit 
okunmasıyla başladı.

Ardından sünnet olan 
çocuklar yakınları ile birlikte 
konfeti ve meşaleler eşliğinde 
sahneye geldi. 

Sünnet olan çocukların 
ve yakınlarının her birinin 
gözlerindeki büyük sevinci 
gördüğünü belirten Hatice 
Yakar, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekten ailele-
rimizin en mutlu olduğu bir 
gün, kendi torunumun sünnet 
düğünündeymişim gibi he-
yecanlı ve mutluyum. İnşallah 
Allah bana bu çocuklarımızın 
düğünlerini de yine böyle top-

lu bir organizasyonda yapma-
yı da göstersin. Güzel şeylere 
vesile olmak ayrıca onur verici. 
Bu organizasyonun gerçek-
leşmesinde emeği geçen, 
maddi ve manevi destek olan 
herkesten Allah razı olsun. 
Bazen görünmez eller vardır, 
biz onları hiç göremeyiz ama 

onlar böyle güzel işler yapar. 
Allah onlardan razı olsun."

Sünnet olan çocuklar ve 
yakınları da duydukları mut-
luluğu ifade etti. Konuşmalar 
ve ikramların ardından sünnet 
olan engelli çocuklar ile yakın-
ları çalınan müzikler eşliğinde 
gönüllerince eğlendi.

 Selçuk’taturizm haftası kapsamında düzenlenen havacılık şenlikleri renkli görüntülere sah-
ne olurken, 10 yaşındaki engelli Erdem Batur, ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı.

Minik Erdem’in uçuş heyecanı

Engelli çocuklar için 
sünnet düğünü yapıldı

>> KÜTAHYA’DA 11 ENGELLI ÇOCUK IÇIN SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPILDI

GÖRME engelliler, sesli betimle-
meyle yeni bir dünyanın kapılarını 
aralıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi 
(İEÜ) Mütercim Tercümanlık Bölü-
mü tarafından gerçekleştirilen “Bir 
Çeviri Türü Olarak Sesli Betimleme 
ve SEBEDER” başlıklı se-
minerde konuşan Avukat 
Olgun Yılmaz, görme 
engellilerin sesli betimle-
meyle erken tanıştığında 
dünyalarının değiştiğini 
belirterek, “Sesli betimle-
meyle, görme engelliler 
daha önce hiç bilmedik-
leri bir durumu, görsel 
olguları, görüntüleri 
öğreniyor. Örneğin ben 
mimiklerin ne olduğunu 
bilmezdim. Mimiklerin 
önemini sesli betimlemeyle 
öğrendim. Sesli betimleme tekni-
ğiyle iletişim alanımız genişliyor. 
Farklı görme biçimlerini öğreniyo-
ruz. Bu teknik ile görme engelliler, 
kimseden yardım almadan tek 
başlarına film, sinematografik eser 
mahiyetindeki her şey ile tiyatro 
eserlerini seyredebilme olanağına 
sahip oluyor. Bu nedenle bu tekni-
ğin yayınlaşarak televizyonlarda en 

çok izlenen saatlerdeki program-
lara uygulanmasını ve doğru bir 
şekilde yapılmasını istiyoruz” dedi. 

FARKLI BIR DÜNYAYI TANIYORUZ’

SEBEDER Yönetim Kurulu Üyesi, 
Sesli Betimleme 
Koordinatörü ve 
Sesli Betimleme Uz-
manı Emine Kolivar 
da, görme engelli 
vatandaşların sesli 
betimleme yapılmış 
dizi, film gibi eser-
leri yakından takip 
ettiğini belirterek, 
“Sesli Betimleme 
Derneği kapsa-
mında betimleme 
kumbarası kurduk. 

Burada gönüllüler de 
betimleme yapabiliyor. Daha sonra 
bu betimlemeler onaydan geçiyor 
ve internet sitesine konuluyor. Tabii 
ki zor bir iş. Gören kişiler betimle-
me yaparken aslında kendilerinin 
de ne kadar az gördüğünü, ne 
kadar az şeye dikkat ettiğini fark 
ediyorlar ve farklı bir dünyayla tanı-
şıyorlar. Betimleme standartlarının 
oluşması için henüz yolun başın-

dayız. Betimlemenin görmeyenler 
için eğitici bir tarafı olduğu da 
ayrıca göz ardı edilmemeli.”

‘ÇEVIRIDE YENI BIR IŞ KOLU’ 

İEÜ Mütercim Tercümanlık 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Neslihan Yetkiner, 
sağırların, işitme ve 
görme engellilerin 
görsel – işitsel medya 
hizmetlerine erişimi 
için çalışmalar yapıl-
dığını, sesli betim-
leme tekniğinin de 
çeviri alanında yeni 
bir iş kolu oluşturdu-
ğunu söyledi. Prof. 
Dr. Yetkiner, “Sesli 
betimleme alanında 

ülkemizde standart-
larının oluşturulma çalışmaları 
devam ediyor. Görme engelli 
vatandaşlarımız için diyalogların 
olmadığı, sessiz gelişen olayları 
anlatmak çevirinin yeni bir alanını 
oluşturuyor. Bu seminerle, söz 
konusu alanda hem farkındalık 
yaratmak hem de sesli betimle-
menin yeni bir iş kolu olacağını 
aktarmak istedik” dedi. 

>> SESLI BETIMLEMEYLE 

Yeni bir dünyanın 
kapıları aralanıyor
 “Bir Çeviri Türü Olarak Sesli Betimleme ve SEBEDER” başlıklı seminerde, sesli 
betimlemeyle filmlerde ve televizyon dizilerinde diyaloglar dışında sessiz 
gelişen olayları, görüntüleri ve duyguların aktarımının anlatılmasının 
görme engellilerin dünyasında yeni ufaklar açtığı vurgulandı. 

Olgun Yılmaz Emine Kolivar

>> 6 YAŞINDAKI ENGELLI AYSEL'E

Tekerlekli sandalye verildi
BINGÖL'ÜN Karlıova ilçesinde 
oturan bedensel engelli 6 yaşın-
daki Aysel Arat'a, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 
tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bingöl'de gönüllü gençler ta-
rafından, ihtiyaç sahiplerinin ha-
yırseverler aracılığıyla desteklen-
mesi amacıyla kurulan bir dernek 

tarafından, Karlıova ilçesine bağlı 
Hacılar köyünde  oturan doğuş-
tan bedensel engelli Aysel Arat'ın 
tekerlekli sandalye ihtiyacının 
giderilmesi için çalışma başlatıl-
dı. Yardımseverlerin desteğiyle 
alınan tekerlik sandalye, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı'nda Aysel'e hediye edildi. 

Engelliler için pratik çözüm “Ramposör”

ISTANBUL'DA Pendik Atatürk 
Ortaokulunda eğitimini sürdü-
ren Senem Nehirarı ve Kerem 
Dağarcıkoğlu, okul önünde 
gördükleri engelli bir kişiden 
esinlenerek onun hayatını 
kolaylaştıracak proje yapmak 
istedi. Danışman öğretmen 
Erkan Tepe'den yardım alan 
öğrenciler, tekerlekli sandalye-
nin altına yerleştirecek şekilde 
düzenek geliştirip, rampasör 
adını verdikleri projeyi geliştir-
di. Proje ile yarışmaya katılan 
öğrenciler finale kaldı. Elazığ 
Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı 
Spor Salonunda 13'üncü 
TÜBİTAK ortaokul öğrenci-
leri araştırma projeleri final 
yarışmasına katılan öğrenciler, 
iyi bir derece elde etmeyi 

hedefliyor.
Rampasor sayesinde düşük 

fiyatlarla engelli bireyler 
engelli rampalarına ihtiyaç 
duymadan kaldırımlara çok ra-
hat bir şekilde inip çıkacağını 
belirten Danışman öğretmen 
Erkan Depe, "Rampasör ile 
iniş çıkışlar 30 saniye sürü-
yor. Engelli rampalarına park 
edilen araçlar yükseklik gibi 
problemlerle karşılaşıyorlar. 
Projemiz sayesinde bunlara 
gerek duymadan istedikleri 
yerden inip çıkacaklar. Merdi-
ven çıkan tekerlekli sandalye-
ler var. Bunların maliyetleri 14 
bin liradır. Bizimkisi bireysel 
bir maliyetle 900 liraya ürettik. 
Engelli bireylere sunabiliriz. 
Amacımız engelli bireylere 

katkı sağlamak ve hayatları-
nı kolaylaştırmak" dedi.

"OKUL ÖNÜNDEKI BIR 
ENGELLIDEN ESINLEN-

DIM"

Projeleri ile ilgili bilgi 
veren öğrencilerden Senem 
Nehriarı ise, "Okulun önünde 
gördüğüm bir engelli vatan-
daştan esinlendim. Engelli 
vatandaşımızın hayatını nasıl 
kolaylaştırabilirim düşün-
cesi ile çalışmalar yaptık. 
Öğretmenim ve arkadaşım 
ile beyin fırtınası yaptık. Bu 
fikirler arasında en doğru fik-
rin rampasör olduğu kararına 
vardık. Ramposör üzerinde 
2 çeşit hareket yapıyoruz. " 
diye konuştu.

Okul önünde gördüğü engelli bir kişiden esinlenerek proje geliştiren öğrenciler, onların 
hayatını kolaylaştıracak “Ramposör” yaparak yarışmada finale kaldı.


