
KORUYUCU ANNELIK YAPTIĞI 

Çocuklara 
hayatını 

adadı

Gazeteniz Engellim Sesi, Genel 
Müdür Didem 
Şensürek yöneti-

minde engelli ve ihtiyaç 
sahiplerinin yüzünü 
güldürmeyi sürdürüyor.

Her yeni sayımızla 
bir çok insana daha 
dokunuyor, engelli 
kardeşlerimizle ilgili 
her şeyi paylaşıyoruz. 
Engelli olmanın ne 
olduğunu, acısıyla - 
tatlısıyla anlatmak için 
mücadelemiz sürüyor. 
Bu pozitif ayrımcılığın 

bir diğer katkısı ise bize ulaşan ihtiyaç 
sahibi engellilere araba 
şeklinde ulaşıyoruz.

Kendilerinden izin 
aldığımız sadece 3-4 
fotoğrafı bu satırlarda 
paylaşmayı amaçla yap-
tık. Umarız her geçen 
gün ve yeni sayısıyla bü-
yüyen gazetemiz daha 
bir çok kişinin yüzünün 
gülmesine vesile olur.

Konuyla ilgili duygu 
yüklü anlar yaşadıkları-
nın altını çizen Engellim 
Sesi Gazetesi Genel 

Müdürü Didem Şensürek, “Gazete-
mizden elde ettiğimiz gelirle aldığı-
mız engelli arabalarını ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizin evlerine kadar teslim 
ediyoruz. İnanın çok duygusal anlar 
oluyor. Hiç bir söz ya da hiç bir resim 
bu kardeşlerimizin memnuniyet 
duygularını yansıtmaya yetmez. Top-
la dağıt, dinsin ağıt diyoruz. Böyle 
uhrevi bir konuda faydalı olabilmek 
inanın çok güzel bir iş. Yeni sayıla-
rımızda yardım ettiğimiz insanların 
bazı fotoğraflarını da paylaşmayı, 
bilgilendirme açısından izin alıp 
uygun gördük.” şeklinde konuştu. 
SAYFA 3’TE

Nisan 2019
Yıl: 1 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
>> GAZETENIZ ENGELLIM SESI ILE ENGELLILERIN YÜZÜ GÜLMEYE DEVAM EDIYOR!

Umut olmayı 
sürdürüyor! Didem 

Şensürek

Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzü gülmeye 
devam ediyor. Gazetemizin satış geliri ile engelli arabaları alıyoruz.

İşte süper babaanne
BODRUM’DA, yaklaşık 7 yıl 
önce annesinin terk ettiği 9 
yaşındaki serebral palsi has-
tası Gülsiye’ye, babaannesi 
özveriyle bakıyor. Fedakar 
babaanne Gülsiye Duran, 
“Gülsiye artık benim çocu-
ğum olacak. Ben yaklaşık iki 
yıl önce velayet davası açtım 

ve artık son mahkeme kaldı. 
Gülsiye artık mahkeme 
bittikten sonra dedesinin 
sigortasından yararlanacak. 
Resmen dedesiyle benim 
çocuğum olmuş olacak. O 
bizim evimizin altın topu” 
dedi.
SAYFA 8’DE

EKPSS engelli memur alım başvuru şartları 
ve EKPSS sınavı ne zaman yapılacak gibi 
sorular engelli vatandaşlar tarafından merak 
ediliyor. EKPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 

(EKPSS) girecek adayların beklediği sınav 
tarihi ve başvuru tarihi henüz resmi olarak 
açıklanmadı. EKPSS sınavı tarihi ve başvuru 
tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM Takvimi ile 
birlikte ortaya çıkacak. 
SAYFA 2’DE

Engelli memur alım
başvuru şartları netleşti

“Dünya tersine dönse onu 
başkasına bırakmam”

KONAK Belediyesi ile Kültürpark Tenis 
Kulübü işbirliğinde ilki geçen yıl düzen-
lenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye 
Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Tur-
nuvası'nın ikincisi başladı. Kültürpark 
Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde 11-17 
Mart tarihleri arasında düzenlenen or-
ganizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 

toplam 31 bedensel engelli tenisçi ka-
tılıyor. Ilk kez geçen yıl yapılan Engelsiz 
Raketler Mix Turnuvası'nda çiftlerden 
biri ayakta, diğeri ise tekerlekli sandal-
yede raket sallıyor. Türkiye Bedensel En-
gelliler Spor Federasyonu'nun destekle-
diği turnuvanın açılış töreni Kültürpark 
Tenis Kulübü'nde yapıldı. SAYFA 8’DE

Engelsiz raketler korta çıktı

>> ENGELLI ÇOCUKLAR IÇIN 

Okula ev kurdular
IZMIR’DE, zihinsel engelli ve 
otizmli çocukların eğitim gör-
düğü okulda kurulan uygula-
ma evinde, öğrenciler makarna 
pişirmeyi, ütü yapmayı, ev sü-
pürmeyi, yataklarını toplamayı, 
çamaşır ve bulaşık yıkamayı 
öğreniyor. Çocuklar evin dışın-
da ise okuldaki atölyede atık 
malzemelerden çeşitli ürünler 
yapıyor. SAYFA 5’TE

>> GÖRME ENGELLILERDEN SAHNEDE 

“Gözü pek” 
performans
“ENGELSIZ Sanat” ödülü alan tiyatro grubunun 
oyuncusu İngilizce Öğretmeni Diyar İmer,  “Doğuştan 
görme engelliyim, ‘yapamazsın, oynayamazsın’ diyen-
ler sürüsüne bereket ama başarılarımız bizi motive 
ediyor. Ben artık yurt dışında güzel sanatlar eğitimi 
almak istiyorum” dedi. SAYFA 6’DA

Engelli olmanın 
zorlukları sergilendi
TÜRKIYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilcili-
ğince hazırlanan etkinlikte ortaokul öğrencilerine 
engelli olmanın zorlukları kurulan empati parkuruyla 
anlatıldı. SAYFA 3’TE

>> KENDINI KIZINA ADADI, 

İzmir’in gururunu 
yetiştirdi
BORNOVA’DA Müjgan 
Tekin, ağır otizmli kızı Şev-
val Tekin’in (18) yaşama 
tutunabilmesi için tüm 
kariyerini bıraktı. Marka 
müdürlüğünü bırakıp, 
kendini kızına adayan 
Müjgan Tekin sayesinde 
yüzmede uluslararası 
başarılar elde eden milli 
sporcu Şevval, İzmir’in de 
gururu oldu. 
SAYFA 4’TE

İşitme 
Engelliler 
Kadın Fut-
bol Milli 
Takımı’yla 
ulusla-
rarası 
dereceler 
elde eden 
Ayşenur 
Çankaya, 
bu kez 
yine milli 
olduğu 
hentbolda 
şampi-
yonluklar 
yaşamak 
istiyor.

>> EN BÜYÜK HAYALI

Yol göstermek

SAYFA 3’TE

2 çocuk annesi Ayla Genç (53), çocuklarının 
tavsiyesi üzerine koruyucu aile kapsamında 
2’si engelli 3 çocuğa anne oldu. SAYFA 4’TE
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EKPSS engelli memur alım başvuru şartları ve EKPSS sınavı ne zaman yapılacak gibi sorular engelli vatandaşlar 
tarafından merak ediliyor. EKPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adayların beklediği sınav tarihi ve başvuru tarihi henüz resmi ola-
rak açıklanmadı. EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM Takvimi ile birlikte ortaya çıkacak.

EKPSS (Engelli Kamu mensubu Seçme 
sınavı) bu yıl yapılacak mı oldukça sı-
nava girecek engelli vatandaşlarımız 

tarafından oldukça merak ediliyor. EKPSS 
sınavı her 2 yılda bir ÖSYM tarafından 
yapılmaktadır. Bu bağlamda EKPSS En-
gelli Kamu personeli Seçme sınavı 2020 
yılında yapılacak. EKPSS sınavına girmek 
isteyen engelli adayların başvuruları 
Şubat ayında yapılacak. Sonuçlar ise 
2020 Mayıs ayında açıklanacak. Kura için 
yapılacak başvurular ise Mayıs ayında 
yapılacak..

EKPSS 2020 yılında Nisan 
ayında yapılacak. Sınava 
girmek isteyen adaylar 
başvurularını Şubat ayı 
içerisinde yapabilecekler. 
Sonuçlar ise Mayıs ayında 
açıklanacak.

Kura için başvuru tarihi 
ise Mayıs ayındadır.

Sınav ücreti ÖSYM'nin 

internet sayfasında 
e-İŞLEMLER'de yer alan 
"ÖDEMELER" alanından 
kredi kartı/banka kartı ile 
yatırılacaktır. Sınav sonuç-
larının belirtilen tarihlerde 
açıklanması planlanmakta-
dır ancak, sınava ilişkin bir 
dava söz konusu olduğu 
takdirde mahkemece bir 

Engelli memur alım
başvuru şartları netleşti

EKPSS İÇİN ARANAN 
MEZUNİYET ŞARTLARI 
NELERDİR?
EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:
1.Ortaöğretim,
2.Önlisans,
3.Lisans,
düzeyinde eğitim veren kurumların birinden 
mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde 
mezun olabilecek durumda olması gerekir. 
Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih 
işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun 
olması gerekir.

EKPSS'DE SORULAN 
SORULAR VE SORU SAYISI
Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı 
1) Türkçe 15 2) Matematik 15 Genel Kültür Testi 
ve Soru Sayısı 1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
10 2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 3) Türk Kültür ve 
Medeniyetleri 3 4) Türkiye Coğrafyası 5 5) Türki-
ye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel 
Sosyoekonomik Konular 6

EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel 
Seçme Sınavı ve Engelli-
lerin Devlet Memurluğu-
na Alınmaları Hakkında 
Yönetmelik" ile buna 
bağlı olarak Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Devlet Perso-
nel Başkanlığı ile Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 
arasında yapılan "Protokol" 
hükümlerine göre ÖSYM 
tarafından hazırlanan, 
EKPSS, başvuru, sınavın 
uygulanması ve sınav 
sonuçlarının değerlendiril-
mesi adımlarından oluşan 
sınav sistemidir.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

karar verildikten sonra 
sınav sonuçları açıklana-
caktır.

2020 Engelli Kamu 
Personeli Seçme Sınavına 
(2020-EKPSS); ortaöğ-
retim kurumlarından, 
yükseköğretim ön lisans/
lisans programların-
dan mezun olan veya 
EKPSS'nin geçerlik süresi 
içinde mezun olabilecek 
durumda olan engelli 
adaylar başvurabilecek-
tir. Birden fazla öğrenim 
düzeyinden mezun olan 
adaylar mezun oldukları 
en üst düzeyden EKPSS'ye 
başvurmak zorundadır.

Engelli bireylerin kamu-
da görev alabilmeleri için 
ölçü sınavı olan engelli 
kamu personelli seçme 
sınavı standart KPSS 
sınavından farksız olarak 
yapılmaktadır. Tek fark 
ise EKPSS sınavına belirli 
engelli statüsünde olan 
bireylerin katılabileceğidir.

EKPSS Sınavında 
adaylara engel gruplarına 
ve öğrenim düzeylerine 
uygun Genel Yetenek ve 
Genel Kültür Testlerinden 
toplam 60 soru sorulup 60 
dakika süre veriliyor.

Engelli çocuklardan 
ağaç dikme etkinliği
TÜRKİYE’NİN en büyük özel 
eğitim ve uygulama okulu 
Gülseren Özdemir Özel Eğitim 
ve Uygulama Okulu’nda eğitim 
gören engelli çocuklar, okulları-
nın bahçesine ağaç diktiler.

Toplam 5 bin metrekarelik 
kullanım alanlı İlk, orta ve lise-
yi içinde barındıran Gülseren 
Özdemir Özel Eğitim ve Uygu-
lama Okulu’nda eğitim gören 
öğrenciler, öğretmenleri ile 

birlikte okullarının bahçesi-
ne ağaç diktiler. Öğrenciler 
ağaç dikmenin mutluluğunu 
öğretmenleri ile yaşadılar. 
Annesinin adını taşıyan oku-
lun yapımından bitiş aşama-
sına kadar tüm detaylarıyla 
ilgilenen Limak Vakfı Başkanı 
Ebru Özdemir, sosyal medya 
hesabından çocukların ağaç 
dikme fotoğrafını paylaşarak 
her sınıfın bir meyve ağacı 

olacağını duyurdu.

KAPASİTESİ 300 ÖĞRENCİYE 
KADAR ÇIKABİLİYOR

Limak Vakfı tarafından yaptı-
rılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 
devredilen Gülseren Özdemir 
Özel Eğitim ve Uygulama Oku-
lu’nun kapasitesi 300 öğrenci-
ye kadar çıkabiliyor. Özellikle 
birden fazla engeli olan öğren-

ciler için en iyi koşullarda eğitim 
verecek şekilde planlanan 
okulun en önemli özelliklerin-
den biri de öğrencilerin yanı sıra 
aileler için de eğitim ortamının 
oluşturulması oldu.Okulun 
birinci kademesinde ilkokul, 
ikinci kademesinde ortaokul ve 
üçüncü kademe lise için toplam 
27 derslik bulunuyor. 12 bireysel 
eğitim sınıfı otistik öğrencilerin 
sınıflarına da çevrilebiliyor.

Engellilerin istediği 'kitap' evlerine gönderilecek
Engellileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kütüphaneden istedikleri kitapları evlerine ücretsiz kargoyla ulaştırılacak.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, 
engellileri kitap okumaya teşvik etmek 
amacıyla kütüphaneden istedikleri ki-
tapları evlerine kargoyla ücretsiz şekilde 
gönderecek.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bil-
giye göre, Kültür Varlıkları Daire Başkan-
lığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 
25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan 
Kütüphane Haftası'nda, engelli vatan-
daşlara yönelik yeni bir hizmeti hayata 
geçiriyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşlara 
yönelik ücretsiz kargo sistemiyle ödünç 
kitap uygulaması, e-kitap hizmeti, 
kütüphanelerde ve evlerde kitap okuma 
uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 21 kü-
tüphanede uygulanan ödünç kitap uy-
gulaması, engellilere özel evlere ücretsiz 
kargo hizmetiyle bütünleştirildi.

Bu özelliğiyle dünyada bir ilk olan yeni 
uygulamaya göre engelliler okumak 
istediği kitabı, kütüphaneye gitme-
den temin edebilecek. Bunun için ilk 
önce "http://ataturkkitapligi.ibb.gov.
tr" adresinden üye kaydı oluşturmaları 
gerekecek. Ardından "adı, soyadı, ev 
adresi, TC kimlik numarası ve engelli 

belgesi"ni "kutuphanemuzeler@ibb.gov.
tr" adresine mail atarak sisteme kayıt 
işlemini tamamlayacak.

Kayıt işlemlerini tamamlayan engel-
liler, kitap taleplerini "kutuphanemuze-
ler@ibb.gov.tr" mail adresine iletecek. 
İkamet adresine en yakın konumdaki 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı 
kütüphaneden, anlaşmalı kargo aracılı-
ğıyla kitap gönderilecek. Kitap okuması 
tamamlandıktan sonra kullanıcı, aynı 
mail adresine kitabı teslim edeceğine 
dair mail atacak. Kurye tarafından kitap 
yine evden teslim alınacak. Tüm kargo 
işlemleri ücretsiz olacak.

Engellileri kitap okumaya teşvik etmek 
için hayata geçirilen bu uygulama kap-
samında, Türk ve dünya klasiklerinden 
seçkin eserler, tarih, edebiyat, şiir, roman, 
araştırma-inceleme başta olmak üzere 
birçok farklı konuda 475 bin 500 kitap 
kargo sistemiyle temin edilebilecek.

İSTEDİKLERİ KİTABI ÜCRETSİZ 
OKUYABİLECEKLER 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
e-kitap arşivinde yaklaşık 22 bin kitap 
bulunuyor. Bu arşiv, İstanbul'daki tüm 
engelli vatandaşların hizmetine açıl-

dı. Engelli vatandaşlar, Kütüphaneler 
ve Müzeler Müdürlüğünün internet 
sitesine "İBB'nin e-kitap arşivine erişmek 
istiyorum" şeklinde 
mail atmaları halin-
de kendilerine özel 
şifre oluşturulacak. 
Diğer vatandaşların 
kütüphane merkez-
lerinden temin 
edebildiği şifre, 
engelli vatandaşla-
ra özel olarak mail 
sistemiyle iletilecek. Bu sayede engelli-
ler, akıllı telefon, bilgisayar veya tablet 
aracılığıyla istedikleri zaman istediği 
kitabı ücretsiz okuyabilecek.

"OKUMAK İÇİN ENGEL YOKTUR"

"Okumak için engel yoktur" teması 
kapsamında hazırlanan engelsiz okuma 
saati programıyla ilkokul ve ortaokul ça-
ğındaki çocuklar evlerinde ziyaret edilip 
kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek.

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne 
bağlı uzman personel, engelli aileleriyle 
görüşüp randevu programı oluşturacak. 
Ardından sırasıyla evler ziyaret edilip ço-
cuklara yaş gruplarına uygun kitap oku-

nacak. Ayrıca engelli çocuklara yönelik 
eğitim veren devlet veya özel okullar 
ile irtibat kurularak İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine bağlı 
kütüphanelere 
davet edilecek. 
Burada profesyo-
nel eğitmenler 
tarafından öğ-
rencilere masal, 
hikaye gibi yaş 
grubuna uygun 
kitap okuma 

etkinlikleri organize edilecek. Evde 
ve kütüphanelerde uygulanacak bu 
etkinliklerle engelli çocukların sosyal 
ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, 
kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek, 
amaçlanıyor.

Kent genelinde 21 kütüphane ile 
İstanbullulara hizmet veren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 
kütüphanelerden daha fazla istifade 
edebilmeleri, gençlerin daha uygun 
şartlarda ders çalışabilmeleri için "Hiç 
Kapanmayan Kütüphane" uygulamasını 
yaygınlaştırmakla beraber, engellilere 
yönelik hizmet ağını da çağın koşulları-
na uygun olarak genişletiyor.
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“1 Gazete Bir Umut” sürüyor
Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzü gülmeye devam ediyor. Gazetemizin satış geliri ile engelli arabaları alıyoruz.

Gazeteniz Engellim Sesi, Genel 
Müdür Didem Şensürek 
yönetiminde engelli ve ihtiyaç 

sahiplerinin yüzünü güldürmeyi 
sürdürüyor.

Her yeni sayımızla bir çok insana 
daha dokunuyor, engelli kardeşle-
rimizle ilgili her şeyi paylaşıyoruz. 
Engelli olmanın ne olduğunu, acısıyla 
- tatlısıyla anlatmak için mücadelemiz 
sürüyor. Bu pozitif ayrımcılığın bir 
diğer katkısı ise bize ulaşan ihtiyaç 
sahibi engellilere araba şeklinde 
ulaşıyoruz.

Kendilerinden izin aldığımız sadece 
3-4 fotoğrafı bu satırlarda paylaşmayı 
amaçla yaptık. Umarız her geçen gün 

ve yeni sayısıyla büyüyen gazetemiz 
daha bir çok kişinin yüzünün gülme-
sine vesile olur.

Konuyla ilgili duygu yüklü anlar 
yaşadıklarının altını çizen Engellim 
Sesi Gazetesi Genel Müdürü Didem 
Şensürek, “Gazetemizden elde 
ettiğimiz gelirle aldığımız engelli 
arabalarını ihtiyaç sahibi kardeşleri-
mizin evlerine kadar teslim ediyoruz. 
İnanın çok duygusal anlar oluyor. Hiç 
bir söz ya da hiç bir resim bu kardeş-
lerimizin memnuniyet duygularını 
yansıtmaya yetmez. Topla dağıt, 
dinsin ağıt diyoruz. Böyle uhrevi bir 
konuda faydalı olabilmek inanın 
çok güzel bir iş. Yeni sayılarımızda 

yardım ettiğimiz insanların bazı 
fotoğraflarını da paylaşmayı, bilgi-
lendirme açısından izin alıp uygun 
gördük.” şeklinde konuştu.

Yeni sayıda yeni projelere de imza 
atmak istediklerini sözlerine ekleyen 
Şensürek, “Biz okyanusta bir dam-
la tatlı su olmanın peşine düştük. 
Her şeyi devletten beklememeniz 
lazım. Bazen ihtiyaç sahibi engelli bir 
kardeşimizin isteğini kırmıyor, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına yön-
lendiriyoruz. Engelli ve ihtiyaç sahibi 
hemşehrilerimizin kanuni konulada 
bilgilenmeleri için gazetemiz bu açı-
dan da güzel bir vesile oldu.” şeklinde 
konuştu.

En büyük hayali, işitme 
engellilere yol göstermek
İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı’yla uluslararası 
dereceler elde eden Ayşenur Çankaya, bu kez yine milli 
olduğu hentbolda şampiyonluklar yaşamak istiyor.
ORTACA İşitme Engelliler Spor Kulübü-
nün milli sporcusu Ayşenur Çankaya, ço-
cukluğunda erkeklerle oynadığı futbola 
merak sardı. Antrenörü ve öğretmeni 
sayesinde yeteneğini keşfeden 22 yaşın-
daki Çankaya, 2014'te İşitme Engelliler 
Kadın Futsal Milli Takımı'na, 2015'te de 
futbolda milli takıma seçildi.

 HEM FUTBOLDA HEM HENTBOLDA 
MİLLİ OLDU

2018'de bütçe sıkıntısı nedeniyle ka-
dınlar futbol branşında faaliyet durdu-
rulunca hentbola geçiş yapan Ayşenur 
Çankaya, bir süre sonra İşitme Engelliler 
Kadın Hentbol Milli Takımı'na seçildi.

Brezilya'da 12-22 Temmuz 2018'de 
yapılan İşitme Engelliler Dünya Hent-
bol Şampiyonası'nda ikincilik yaşayan 
sporcu, Türkiye'yi bundan sonra da en iyi 
şekilde temsil etmek istiyor.

Milli sporcu Çankaya, yaptığı açıkla-
mada, yaklaşık 10 yıldır futbol oynadığı-
nı söyledi.

Sekizinci sınıfa kadar erkeklerle 
futbol oynadığını belirten Çankaya, lise 
yıllarında beden eğitimi öğretmeninin 
kendisini 2011'de Isparta Spor Lisesine 
yönlendirdiğini anlattı.

Spor lisesini kazandıktan sonra futbol 
alanında antrenörü Oğuzhan Yalçın'ın 
katkılarıyla yeteneğinin ortaya çıktığına 
dikkati çeken Çankaya, "2014 yılında 
bir arkadaşımın isteğiyle Ortaca İşitme 
Engelliler Spor Kulübüne transfer ol-
dum. Buradaki ilk maçımdan sonra milli 
takıma seçildim. Dört sene futbol milli 
takımında devam ettim. Aynı zamanda 
Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübünde 

2016-2017'de üst üste iki futbol şampi-
yonluğum oldu." diye konuştu.

Çankaya, 2018'de bütçe sıkıntıların-
dan dolayı kadın futboluna ara verilince, 
spor hayatına hentbol branşında devam 
etme kararı aldığını söyledi.

İşitme engelli milli sporcu Çankaya, 
"En büyük hayalim, beden eğitimi öğ-
retmeni olarak, işitme engelli çocukları 
spora yönlendirmek ve benim geçtiğim 
yolların onlara örnek olmasını sağla-
mak." ifadesini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü son 
sınıf öğrencisi Çankaya, kulüp olarak en 
büyük sıkıntılarının bütçe ve sponsor 
eksikliği olduğunu dile getirdi.

 "BAŞARILARIMIZA BİRAZ DAHA KULAK 
VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Ayşenur Çankaya, Muğla genelinde 
başarılarının önemsenmediğine işaret 
etti.

Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü-
nün başarılarına kulak verilip, kendileri-
ne destek olunmasını isteyen Çankaya, 
şunları kaydetti:

"Her destek, emin olsunlar ki iki kat 
başarı getirecek. Kulübün toplam 28 mil-
li sporcusu bulunuyor. İşitme engelliler 
olarak başarılarımıza biraz daha kulak 
verilmesini istiyoruz. Milli takımda en 
yüksek başarıları elde etmek istiyorum. 
Hedefim, uluslararası organizasyonlarda 
Türk bayrağımızı dalgalandırmaktır."

Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü 
Başkanı Mesut Yıldırım ise Ayşenur 
Çankaya'nın başarısının kendileri için 
mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Kadın Futbol 
Milli Takımı’yla 2015’te dünya dördüncülüğü, 
2017’de olimpiyat beşinciliği, aynı yıl Avrupa 
Şampiyonası’nda dördüncülük yaşadı.

Engellilere "evde özel eğitim" desteği geliyor

MEB, özel eğitim 
ve rehabilitasyon 
merkezlerinden 
eğitim alan engelli 
bireylerden kuru-
ma gidemeyecek 
durumda olanla-
rın, evlerinde eği-
tim alabilmelerini 
sağlayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, yatağa 
bağımlı olması ya da farklı sağlık 
durumları nedeniyle özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerine 
gidemeyecek durumdaki engelliler 
ve ailelerinin eğitim konusunda 
yaşadığı sıkıntılara çözüm olacak 

düzenlemeyi hayata geçiriyor.
MEB Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliğinde değişikliğe gitmeye 
hazırlanan Bakanlık, özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinden eği-
tim alan engelli bireylerden kuruma 
gidemeyecek durumda olanların, 

evlerinde eğitim alabilmelerini 
sağlayacak.

Düzenleme kapsamında bu 
merkezlere çeşitli nedenlerle devam 
edemeyen engelli bireylerin telafi 
eğitimlerini her zaman alabilmeleri-
ne de imkan tanınacak.

İSKENDERUN ilçesine bağlı Sarı-
seki Ortaokulu bahçesine kurulan 
parkurda öğrenciler engellilerin 
yaşadığı sorunları mizansen olarak 
arkadaşlarına sundu. 

Yürüme, konuşma, işitme ve 
bedensel engellilerin sorunlarını mi-
zansen olarak sunan öğrenciler her 

sunumun ardından açıklamalarda 
bulunarak engellilere nasıl yardımcı 
olunması gerektiğini anlattı. 

TÜGVA İl Ortaokul Koordinatö-
rü Lütfullah Biber, düzenledikleri 
etkinlikte amaçlarının farkındalık 
oluşturmak olduğunu söyledi. 

Herkesin birer engelli adayı oldu-

ğunu belirten Biber, “Bu parkurda 
bizim kolaylıkla yapabildiğimiz ama 
engelli kardeşlerimizin zorlukla 
yapabildiği hareketleri göstererek 
empati kurmalarını amaçladık. 
Aramızda yaşamakta olan engelli 
kardeşlerimize mutlaka yardımcı 
olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Engelli olmanın zorlukları sergilendi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğince hazırlanan etkinlikte ortao-
kul öğrencilerine engelli olmanın zorlukları kurulan empati parkuruyla anlatıldı.
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CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan himayelerinde yürü-
tülen İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın 
eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız 
tarafından sürdürülen Gönül El-
çileri Projesi kapsamında İzmir 
Gönül Elçileri Merkez 
Buluşması gerçekleş-
tirildi.

Milli Eğitim 
Bakanı Ziya 
Selçuk'un eşi 
Rana Selçuk, 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy'un eşi 
Pervin Ersoy, AK 
Parti İzmir Milletvekili 
Ceyda Bölünmez Çankırı ile 
kaymakam eşleri ve İzmir'in iş, 
sanat ile siyaset dünyasından 
birçok davetli ile gönül elçisinin 
katıldığı toplantıda konuşan 
Dilek Didem Ayyıldız, Gönül 
Elçileri Projesi'nin yaklaşık 10 yıl 
önce Emine Erdoğan himaye-
sinde başlatıldığını hatırlatarak, 
kuruluş amaçlarının koruma 
altındaki çocuklara uygun 

koruyucu aileler bulup, onları 
sıcak aile ortamına kavuşturmak 
olduğunu ifade etti. İşleyişin ve 
çalışmalardaki manevi hazzın 
farkına vardıktan sonra projeye 
yeni başlıklar eklediklerini anla-

tan Ayyıldız, şunları söyledi:
"Biz gönül elçileri 

olarak merkezdeki 
projelerin ilimiz-

de takipçiliğini 
yapıp, duyarlılığı 
arttırmaya çalı-
şırken, ilimizin 
ihtiyaçlarına 

yönelik valilik 
olarak da projeler 

yaparak, çalışmalara 
devam ediyoruz. Koru-

yucu aile projemizde toplam 
154 ailemiz var. 154 ailenin ya-
nında 400 çocuk kalıyor. 65 en-
gelli çocuğumuzu koruyucu aile 
ile buluşturduk. İzmir'de devlet 
koruması altındaki 52 sevgi evin-
de 309 çocuk bulunuyor. İzmir, 
koruyucu aile sayısında Türkiye 
ikincisi. Engelli çocuk aile sayısı 
olarak ise Türkiye birincisi. Gönül 
Elçileri Projesi kapsamında Bere-

ket Ormanları oluşturduk. 2016, 
2017 yılları arasında 20 bin 814 
fidan dikildi. 2017, 2018 yılla-
rında en yeşil il olmayı 
hedefledik. 1 milyona 
ulaştı fidan sayımız. 
Okullarımız, has-
tanelerimiz mey-
ve ağaçlarıyla 
dolsun istiyoruz. 
En fazla çiçek 
diken gönül 
elçileri olduk. 30 
ilçemizde çiçekler 
diktik. Bu yıl diktiği-
miz fidanların bulunduğu 
orman alanlarına piknik günleri 
düzenleyeceğiz."

"OKUMA YAZMA BİLMEYENLE-
RİN ORANI YÜZDE BİR"

İzmir Gönül Elçileri olarak 
öğrenmenin hayat boyu devam 
edeceğine inandıklarını ifade 
eden Ayyıldız, halk eğitim kurs-
larına verdikleri öneme dikkat 
çekerek, "Okuma yazma kurs ve 
kursiyer sayısında son üç yılda 
yüzde yüz artış sağlandı. Son 
on yılın rekorunu kırdık. Okuma 

yazma seferberliğine önem 
verdik. Okuma yazma bilmeyen-
lerin oranı ilimizde yüzde bir. Bu 

bizim için yeterli değil. Bu 
oranı daha da aşağı 

düşürmeyi amaçlı-
yoruz" dedi.

Sıfır Atık Proje-
si'ni 2016 yılında 
30 okulda geri 
dönüşüm 

projesi olarak 
uyguladıklarını 

kaydeden Dilek Di-
dem Ayyıldız, 18 yaşın 

altındaki çocukların evlilik 
yapmaları ve çocuk işçi olarak 
çalıştırılmalarıyla ilgili olarak da 
şunları ifade etti:

"Bu çocuklarımızın yapacakları 
en büyük iş, annelerine yardım 
etmek için tabaklarını mutfağa 
götürmek olmalıdır. Çocuk işçi-
liği konusunda 2019 yılında far-
kındalığı arttırarak buna neden 
olan faktörleri araştırıp, çözüme 
ulaştırmak konusunda faali-
yetler göstereceğiz. 2019'daki 
ilk hedefimiz, çocuk işçiliğiyle 
mücadele. Mobil KETEM Destek 

MÜJGAN Tekin (41) ve Cen-
giz Altan Tekin (45) çifti, 18 
yıl önce kızları Şevval Tekin'i 
kucaklarına almanın mutllu-
ğunu yaşadı. Ancak Tekin çifti, 
henüz bebekken kızlarının 
otizmli olduğunu fark etti. 
Şevval okula başlayınca ha-
yatları daha da zorlaştı. Kızının 
okuma yazma öğrenememesi 
üzerine endişelenen Müjgan 
Tekin, sevgisini ve tüm ilgisini 
vererek bu durumu değiştire-
bileceğine inandı. 4 dil bilen 
ve aktif bir çalışma hayatı olan 
Tekin, bir gecede tüm kariye-
rini, yaptığı marka müdürlüğü 
işini bıraktı. Bir yaşam koçu 
gibi kendini kızına adayarak, 
tek bir harfi binlerce kez 
sabırla tekrarladı ve Şevval'in 
okuma yazma öğrenmesini 
sağladı. Ardın-
dan Şevval'i 
Ege Üniver-
sitesi Yüzme 
Kulübü'ne 
yazdırdı. Şev-
val'in yüzmeye 
başlamasıyla 
İzmir'in gururu 
haline gelmesi 
de bir oldu.

Çok iyi 
bir yüzücü 
olduğunun 
fark edilmesi 
üzerine henüz 
6 yaşındayken 
bir aylık çalış-
mayla yarış-
maya katılan 
Şevval, Türkiye 
Şampiyonası'nda ikincilik elde 
etti. Bir şirketin de destekle-
diği Şevval, 2016 yılında dü-
zenlenen Uluslararası Zihinsel 
Engelliler Spor Federasyonu 
(INAS) Avrupa Açık Yüzme 
Şampiyonası'nda ise 1 altın, 
2 gümüş madalya kazanarak 
büyük bir başarıya imza attı. 
11 yaşında milli sporcu olan 
genç kız, 21-23 Şubat 2018 
tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen Türkiye 2. Bölge 
Şampiyonası’nda 1 dakika 33 
saniye 41 salise ile barajı geç-
meyi başardı. Daha sonra, 26 
Şubat- 4 Mart 2018 tarihlerin-
de Danimarka’nın Kopenhag 
kentinde düzenlenen IPC 
Yüzme Sınıflandırma Turnuva-
sı’na katıldı. Antalya’da sergi-
lediği başarılı performansı üst 
seviyeye çıkartan milli yüzücü 
Tekin, 100 metre kelebek 
yarışında 1 dakika 30 saniye 
29 saliselik derecesi ile bugü-
ne kadarki en iyi derecesini 
yaptı. Bu derecesiyle Avrupa 
barajını geçip, 2020 Paralim-
pik Olimpiyatları'na katılma 
yolunda bir adım daha attı.

'TAM BİR SU AŞIĞIYDI'

Şevval’in aynı zamanda 
Nevvar Salih İşgören Turizm 
Otelcilik Anadolu Lisesi’nde 

son sınıf öğrencisi olduğunu 
belirten Müjgan Tekin, şöyle 
konuştu:

"Henüz 3 aylıkken hastalığı-
nı anladım, çünkü 3 aylık bir 
bebeğin yapması gerekenleri 
hiçbir şekilde yapmadı. 6 yaşı-
na kadar hiç konuşmadı, göz 
teması kurmadı. Şevval 7 ya-
şındayken ikinci kızım Ada’yı 
doğurdum. Şevval yeniden 
tüm bebeklik sürecini küçük 
kızımla beraber tamamladı. O 
konuşmaya başlayınca Şevval 
de konuşmaya başladı. Hala 
daha direnci çok yüksektir. 
Çok fazla obsesif davranış ve 
takıntıları var. Şevval, bebek-
liğinden beri hep yüzüyordu, 
ancak profesyonel olarak 6 ya-
şında yüzmeye başladı. Yazlık 
bir hayatımız vardı, yılın 6 ayı 

Didim’de ya-
şıyorduk. Tam 
bir su aşığıydı, 
aslında biz ona 
hiçbir şey öğ-
retmedik, suyu 
çok sevdiği için 
kendi kendine 
öğrendi. 6 ya-
şında Ege Üni-
versitesi Yüzme 
Kulübü'ne 
yazdırdık. Çok 
iyi yüzmesine 
şaşırdılar ve 
bir ay çalıştırıp 
yarışa soktular, 
Türkiye ikincisi 
oldu, gümüş 
madalyayla 
geri döndü. 11 

yaşındaysa milli sporcu un-
vanını aldı. Şevval, geçen yıl 
dünya barajını geçti, İtalya’da 
Avrupa şampiyonluğu var ve 
yurt dışında kendini defalarca 
ispatlamış bir sporcu." 

'HER ŞEYİ BIRAKTIM'

Şevval 6 yaşına geldiğin-
de her şeyin değiştiğini dile 
getiren Tekin, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"O zamana kadar ben çok 
yoğun çalıştım, ancak Şevval 
okula başlayınca hayatımız 
değişti. Öğretmen hemen 
fark etti. Zor hayatımıza da 
başlamış olduk. Sınıftaki 
çocukların tamamı kısa sü-
rede okuma yazmaya geçti. 
Ama Şevval okuma yazmayı 
öğrenemedi. Ailem bana 
bu durumu kabullenmem 
gerektiğini söyledi ama bir 
anne olarak kabullenmek 
çok zor. 4 yabancı dilim var, iş 
sektöründe oldukça iyiydim, 
güzel para kazanıyordum. 
Bir anda her şeyi bıraktım ve 
sadece kızımla ilgilenmeye 
başladım. 24 saat yaşam 
koçu gibi gece gündüz ken-
dimi kızıma verdim. Okuma 
yazma öğretmek için 1 harfi 
tam 10 bin kez sabırla tekrar-
ladım." 

İzmir koruyucu aile sayısında lider
İzmir Gönül Elçileri Projesi Koordinatörü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, İzmir’in koruyucu aile 
sayısında Türkiye ikincisi, engelli çocukları sahiplenen aile sayısında ise Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

Projesi'nde sağlıklı toplum için 
yola çıktık. 9 ilçede sabit KETEM 
var. Mobil KETEM, Sağlık Bakan-
lığı tarafından merkeze çekildi. 
İzmir Ticaret Odası, Ege İhracat-
çıları Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile 
Valilik desteğiyle yeni bir TIR alın-
dı. Pembe il olduk. İzmir olarak 
kendimizle yarışıyoruz."

"KORUYUCU AİLELER SÜPER 
KAHRAMANLARDIR"

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin 
Ersoy da İzmir Gönül Elçileri 
Projesi kapsamında koruyucu 
aile bölümünün çok dikkatini 
çektiğini dile getirdi. Türk kültürü 
ve medeniyetinin dünyanın 
en eski medeniyetleri arasında 
yer aldığına dikkat çeken Ersoy, 
"Ortak yüksek kültürümüze sahip 
çıkıyoruz. Bizler Anadolu'da 
farklı mimari estetik anlayış ve 
inançlarla uyum içinde yaşadık. 
Dünyanın en eski medeniyeti 
arasında Türk kültürü yer alıyor. 
Aile hayatımız bizi birlik içinde 
tutan en önemli şeydir. Yoksulluk, 
kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar 
ile kuşakların uyumu da sosyal 
yaşantımızda çok önemli bir 
yere sahip. Bu proje kapsamında 
sahip olduğumuz değerlerin gü-
nümüzde korunması ve gelecek 
nesillere ulaştırılması hedefle-
niyor" diye konuştu. Koruyucu 
aileleri süper kahramanlar olarak 
nitelendirdiğini ifade eden Per-
vin Ersoy, aileleri tebrik etti.

"SOSYAL ZORUNLULUK DEĞİL 
SOSYAL SORUMLULUK"

Bir öğretmen ve anne olarak 
sosyal sorumluluğun önemine 
vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk 
ise şöyle konuştu:

"Bir dokunuşun kaç hayatı 
kurtardığına defalarca şahit oldum. 
Bu sosyal seferberliğin dokunduğu 
alanlara bakıyorum aile, tabiat, 
dezavantajlı gruplar. Önümüzdeki 
dönemlerde refakatsiz çocuklar 
ülkemizde sorun oluşturabilir. Bu 
çocuklara yönelik sağlıklı bir destek 
sunulmazsa ülke olarak biz zarar 
görürüz. Ne mutlu ki koruyucu aile 
çalışmalarında İzmir'in öncü il ol-
duğunu memnuniyetle öğrendim. 
Tabiat zaman zaman hor kullanılı-
yor. Doğa da insanla hesaplaşıyor. 
Siz bu emanete yeniden sahip 
çıkmak için girişimde bulundunuz. 
Ülkemize yeni ağaçlar dikilerek, 
hem tabiata hem ekonomimize 
katkı sağlanıyor. Sosyal sorumluluk 
çalışmalarını sosyal zorunluluk ola-
rak görmemeliyiz. Sosyal sorumlu-
luk çalışmalarında en ufak bir çıkar 
düşünürsek işin ahlakına ters düşer. 
Bizim medeniyetimizden gelen 
muaazzam mirası sürdürmeliyiz."

"ÇOCUK İŞÇİ ORANI YÜZDE 
5.9"

AK Parti İzmir Milletvekili 
Ceyda Bölünmez Çankırı, "Ül-
kemizde 1994 yılında yüzde 15 
olan 5,17 yaş oranı 2012 yüzde 
5.9’a düşmüştür. İnşallah bu oran 
sıfıra düşecektir" dedi.

Toplantıda konuşmaların 
ardından İzmir Gönül Elçileri Pro-
jesi'ne destek veren bazı kurum 
ve kuruluşların temsilcilerine 
teşekkür belgeleri verildi.

ŞEHZADELER ilçesi 2'nci 
Anafartalar Mahallesi'nde 
yaşayan ev kadını Ayla Genç 
ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları'ndan emekli 
Bayram Genç (59) çifti, 2006 
yılında koruyucu aile olmaya 
başladı. Koruyucu aile olması 
fikri ise, çiftin çocuklarından 
geldi. Çiftin iş için yurt dışına 
giden oğulları ile evlenerek 
ilden ayrılan kızları anne-ba-
basına, 'koruyucu aile' olmaları 
yönünde öneride bulundu. 
Çocuklarını dinleyen Genç çifti, 
Manisa Aile ve Sosyal Politika-
lar İl Müdürlüğü'ne başvuruda 
bulundu. Ayla- Bayram Genç 
çifti, ilk olarak 2006 yılında, 
davranış bozukluğu engeli 
bulunan 10 yaşındaki Enis'e, 
2012 yılında yüzde 50 zihinsel 
engelli 15 yaşındaki Ayşenur'a, 
son olarak 2013 yılında 14 
yaşındaki Yusuf'a koruyucu 
aile oldu.

'CANIMIZIN BİR PARÇASI 
ONLAR'

Kendi evlatlarına gösterdiği 
ilgi ve sıcaklığı koruyuculuğu-
nu yaptığı 3 çocuğa da göster-
diğini ifade eden Ayla Genç, 
"Benim 2 değil, 5 evladım var. 
Belki 9 ay karnımda taşıma-
dım, kan bağımız yok ama 
onlar benim resmen canımdan 
bir parça oldu. Çocuklarımız, 
beni ve babalarını öpmeden 
ne bir güne başlarlar ne de 
geceleri uyumaya giderler. On-
ların hayatımızda olması çok 
güzel bir duygu. Bazı duygular 
ifade edilemiyor, yaşamak 
lazım. Eve geldiğimizde bizi 
karşılıyorlar, sarılıyorlar. Bizim 
canımızın bir parçası onlar. İki 
engelli çocuğum var. Onlarla 
da özel olarak ilgileniyorum. 
Sağlık kontrollerinden günlük 
bakımlarına kadar tüm vaktimi 
onlara ayırıyorum. Sağlığım 

yerinde olduğu müddetçe 
onların ölene dek yanındayım" 
dedi.

ÇOCUKLU AİLELERE 'KORU-
YUCU AİLE OLUN' ÇAĞRISI

Koruyucu aile olmak isteyen-
lere tavsiyeler veren anne Ayla 
Genç, "Yalnızca çocuksuz 
aileler değil, benim 
gibi durumu 
yerinde olan, 
hali vakti 
müsait 
olan kişi-
lerin de 
koruyu-
cu aile 
olmaları 
müm-
kün. 
Bugün 
sokaklarda 
gördüğümüz 
çocuklar toplumun 
başına önemli derecede 
problem açabiliyor. Ama onları 
sokaklara bırakmak yerine 
koruyucu aileleri olun. Onlara 
yuvalarımızı açarak sahip 
çıkabiliriz. Onları sevgiyle 

büyütmemiz lazım. Koruyucu 
aile olmaktan kimse korkma-
sın. Bu çocuklar, hepimizin 
evlatları. Onlara bakmak bana 
gurur veriyor. Herkese tavsiye 
ediyorum" dedi.

Bayram Genç ise koruyu-
cu aile olmalarını anne Ayla 
Genç'in sayesinde başardıkları-

nı ve evde çocuk sesleri 
olduğunda mutlu 

olduğunu ifade 
etti.

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
İl Müdürü 
Murat 
Konan, 
Manisa'da 

170 çocuğun 
koruyucu aile-

lerde olduğunu 
belirterek, "Ço-

cukların aile ortamında 
büyümesi çok önemli. Ülkenin 
geleceği olan çocuklara sahip 
çıkmalıyız. Bunun için vatan-
daşları gönüllü koruyucu aile 
olmaya davet ediyoruz" diye 
konuştu.

Koruyucu annelik yaptığı 
çocuklara hayatını adadı
Manisa’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayla Genç (53), çocuklarının tavsiyesi 
üzerine koruyucu aile kapsamında 2’si engelli 3 çocuğa anne oldu. 

Azmiyle takdir toplayan ve çocuklara gözü gibi bakan Genç, “Bizim 
canımızın bir parçası onlar. İki engelli çocuğum var. Onlarla da özel 
olarak ilgileniyorum. Sağlık kontrollerinden günlük bakımlarına 
kadar tüm vaktimi onlara ayırıyorum. Sağlığım yerinde olduğu 
müddetçe onların ölene dek yanındayım” dedi.

>> KENDİNİ KIZINA ADADI, 

İzmir’in 
gururunu 
yetiştirdi
Bornova’da Müjgan Tekin, ağır otizmli kızı Şev-
val Tekin’in (18) yaşama tutunabilmesi için tüm 
kariyerini bıraktı. Marka müdürlüğünü bırakıp, 
kendini kızına adayan Müjgan Tekin sayesinde 
yüzmede uluslararası başarılar elde eden milli 
sporcu Şevval, İzmir’in de gururu oldu.
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izmir'de, zihinsel engelli ve otizmli 
çocukların eğitim gördüğü okulda 
kurulan uygulama evinde, öğrenci-

ler makarna pişirmeyi, ütü yapmayı, 
ev süpürmeyi, yataklarını toplamayı, 
çamaşır ve bulaşık yıkamayı öğreni-
yor.

Karabağlar ilçesindeki Şehit 
Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi, okul binası içindeki "ev" ile 
dikkati çekiyor.

Engelli çocukların temel yaşam 
becerilerini kazanması ve ev haya-
tında ihtiyaç duyacakları işleri kendi 
başlarına yapmayı öğrenmeleri için 
kurulan "uygulama evi", onları hayata 
hazırlıyor.

Mutfak, salon, banyo ve yatak oda-
sından oluşan evde, televizyondan 
ütü masasına, yemek masasından 
buzdolabına, yataktan çamaşır ve 
bulaşık makinelerine kadar bir evde 
olması gereken her eşya bulunuyor. 
Özel çocuklar, burada kendilerini 
evinde hissederek öğretmenleri 
eşliğinde kendilerine yaşamları 
boyunca lazım olacak bazı becerileri 
elde ediyor.

Farklı yaşlardaki engelli çocuklar, 
yataklarını topluyor, kıyafetlerini katlı-
yor, kirli kıyafetleri çamaşır makinesi-
ne atıyor, yıkanmış kıyafetleri ütüleyip 
dolaba asıyor. Karınları acıktığında 
tost ya da makarna yapan öğrenciler, 
yemekten sonra kendilerine çay dem-
liyor. Elektrikli süpürge ile evi süpüren 
çocuklar, dinlenme zamanlarında 
koltuğa oturup televizyon izliyor.

Çocuklar evin dışında ise okuldaki 
atölyede atık malzemelerden çeşitli 
ürünler yapıyor.

"VELILER TEŞEKKÜR EDIYOR"

Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim 
Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezi Müdürü Hakan 
Emrah Bodur, okulda orta ve ağır dü-
zeyde 206 zihinsel engelli ve otizmli 
öğrenci olduğunu, bu çocukları 
hayata hazırladıklarını anlattı.

Çocuklara günlük yaşam becerileri 
kazandırdıklarını, toplumsal uyum-
larını artırmaya çalıştıklarını belirten 
Bodur, okulda uygulama evi oluştu-
rarak ev ortamında, alışık oldukları 
sistem içinde eğitim verdiklerini ifade 
etti. Bodur, "Bu öğrencilerimizin 
hayatta kalabilmeleri, kendi başları-
na hayatlarını idame ettirebilmeleri 
ve hayata ayak uydurabilmeleri için 
hizmet veriyoruz. Bu yüzden evdeki 
hayatlarını okula getirmemiz gerek-
liydi." dedi.

Ev ortamındaki eğitimden velilerin 
de memnun olduğunu dile getiren 
Bodur, "En büyük desteği onlardan 
gördük çünkü çocuklara evde öğre-
temedikleri bütün bilgiler burada on-
lara oyun ve eğitim olarak eklendiği 
için evde de adapte oluyorlar. Velileri-
miz artık 'evi süpürürken kızım bana 
yardım ediyor', 'bulaşıkları yıkarken 
oğlum bana yardım ediyor' diyerek 
teşekkür ediyor." diye konuştu.

Bodur, engelli çocuğa sahip anne 
babaların "benden sonra çocuğum 
ne olacak" kaygısına dikkati çekerek 

şöyle konuştu:
"Biz o tereddütü ortadan kaldırmak 

için hizmet veriyoruz. Annesinden, 
babasından hatta bir başkasının yar-
dımına muhtaç olmadan hayatta ve 
ayakta durabilmek için burada bizim 
öğrencilerimiz. Burada tabii ki akade-
mik başarı üzerinde çalışıyoruz ama 
daha önemli olan şey şu ki hayatta 
ayakta kalmak. Sokakta büyüklerimiz, 
arkadaşlarımız bize belki merhamet-
le, acıyarak bakıyor ama bizim buna 
ihtiyacımız yok. Benim öğrencilerim 
kendi kendine başarabilme yetisine 
sahip. Biz bunu onlara yaparak, yaşa-
tarak öğretiyoruz."

"BU OKULU SEVDIM"

Merkezin 9. sınıf öğrencisi 14 
yaşındaki Zekiye Şevval, okulda ütü 
yapmayı, bulaşık yıkamayı, yemek 
yapmayı öğrendiğini dile getirerek 
"Burada öğrendiklerimi evde uygu-
luyorum. Anneme yardım ediyorum. 
Annem de 'aferin' diyor. Tabakları 
yıkıyorum, yerine koyuyorum. Bunları 
yapınca mutlu oluyorum." ifadelerini 
kullandı.

10. sınıf öğrencisi Çağdaş Kemal 
Albayrak (18) ise okulda tost yaptığı-
nı, çay demlediğini söyledi.

Bulaşık yıkamayı çok sevdiğini kay-
deden Albayrak, "Bu okulu sevdim, 
bu okulu bırakmayacağım. Evde de 
çay demliyorum, anneme yardım 
ediyorum. Daha önce içinde ev olan 
okul görmemiştim. Okulumun ev 
ortamında olması beni mutlu ediyor, 
okula severek geliyorum." dedi.

>> ENGELLI ÇOCUKLAR IÇIN 

Okula "ev" kurdular
İzmir'de zihinsel engelli ve otizmli çocukların eğitim gördüğü okulda, başkasına muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için ev ortamı oluşturuldu.

IZMIR’de Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü'nün 'Mutlu Çarşamba' 
projesi kapsamında, Bornova 
Aşık Veysel Görme Engelliler 
İlk ve Ortaokulu’ndaki görme 
engelli öğrenciler, okçulukla 
tanıştı. Öğrenciler antrenör 
Eser Çulhaoğlu eşliğinde, hedef 
alanının üzerine koyulan zilin 
ucuna bağlanan ipin çekilme-
si ile duydukları sese doğru 
ok atarak, farklı bir deneyim 
yaşadı.

İzmir’de Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından geliştirilip, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’n-
ce başlatılan 'Mutlu Çarşamba' 
projesi kapsamında 14 gönüllü 
antrenör ekibi öğrencileri farklı 
spor branşları ile tanıştırıyor. 
Bornova Aşık Veysel Görme 
Engelliler İlk ve Ortaokulu’nu 
ziyaret ederek okulun spor 
salonunda kurdukları par-
kurlarda yaklaşık 110 görme 
engelli öğrenciye özel olarak 
geliştirdikleri sportif egzersizleri 
öğreten antrenörler, onların ilk 
defa okçuluk sporuyla tanış-
malarını sağladı. Hedef alanına 
bir zil yerleştirip zile bağlı ipi 
uzaktan sallayarak öğrencile-
rin duyduğu sese ok atmasını 
sağlayan ve onlara nasıl atış 
yapabileceklerini öğreten ant-
renör Eser Çulhaoğlu, görme 
engelli öğrencilere hayatlarında 
ilk defa ok atmanın heyecanını 
yaşattı. Ok atabilmek için sırada 
heyecanla bekleyen öğrenciler 

hayatlarında ilk defa okçuluk 
deneyimini yaşıyor.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU 
OLDULAR'

25 yıldır 
okçulukla 
uğraşan, 
7 yıl da 
milli takım 
antrenör-
lüğü yapan 
okçuluk ant-
renörü Eser 
Çulhaoğlu 
(33), "Gençlik 
ve Spor İl Mü-
dürlüğü’nde 
yaklaşık iki ay 
önce gönüllü antrenörlerden 14 
kişilik bir proje ekibi oluşturuldu. 
2 ay boyunca haftada en az 3 

okula gittik, okulların yanısıra 
çocuk esirgeme yurtlarına ve 
huzur evlerine gittik. 14 antrenö-
rün de okçuluk, judo, voleybol, 
tenis gibi ayrı branşları var ama 

sadece kendi 
branşlarımızı 
yapmıyoruz, 
her gittiği-
miz okulda 
o okuldaki 
öğrencilerin 
engellerine 
yönelik 
oyunlar ge-
liştiriyoruz. 
Okçuluğu ilk 
defa burada 
denedik. 

Okçuluk görmeyi gerektiren bir 
branş, bu yüzden görme engel-
liler hayatlarında daha önce hiç 

ok atmadılar. Nasıl yapabiliriz 
diye konuştuk ve çocuklar zile 
çok aşina oldukları için hedefin 
üzerine zil koyup, zile ip bağlayıp 
oynatarak ses yönüne doğru 
ok atmalarını planladık. Şu ana 
kadar dışarıya atan hiç olmadı. 
Çocuklar da çok mutlu oldular, 
bir kuyruk oluşturdular ve kendi-
lerine sıra gelmesi için heyecanla 
beklediler" diye konuştu.

YILDA BIR GÜN DEĞIL, HER 
HAFTA HATIRLIYORUZ

İzmir Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü Proje Koordinasyon ve 
Yürütme Birimi Şefi Cüneyt Taş 
ise "Farklı branş antrenörlerin-
den oluşan ekibimizle birçok 
harekete, egzersize ve koordi-
nasyona dayalı oyunlar gelişti-
riyoruz. Bugün görme engelli-
lerleyiz ama toplumdaki bütün 
engellilere ulaşmaya çalışıyoruz. 
İl müdürlüğümüzün proje 
yürütme ve uygulama birimince 
geliştirilen egzersiz hareketleriy-
le öğrencilere hareket katıyoruz 
ve sempatilerini kazanmaya 
çalışıyoruz. Biz de bu sayede 
onlarla empati kurmuş oluyoruz. 
Çalışmalarımız inanılmaz verimli 
geçiyor. Gittiğimiz her yerden 
tekrar tekrar davet alıyoruz. 
Özellikle unutulan kesim dediği-
miz engelli kesimimiz sadece 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’n-
de değil de her hafta bir gün, 
yani yılda 52 günde en azından 
onları hatırlamış oluyoruz" dedi.

Görme engelli öğrenciler okçulukla tanıştı

BORNOVA Uğur Mumcu 
Kültür ve Sanat Merkezi'nde 
21 Mart Down Sendromu 
Farkındalık Günü dolayısıyla 
'Mona Lisa' ve 'Inci Küpeli Kız' 
gibi dünyaca ünlü tabloların 
fotoğraflanarak 
filtre tekniğiyle 
canlandırıldığı bir 
sergi açıldı. Model 
olarak down 
sendromlu genç-
lerin yer aldığı 13 
eserlik serginin 
geliri, Izmir Down 
Sendromlular 
Derneği'ne bağış-
lanacak.

Izmir Bornova Rotary 
Kulübü, Bornova Belediyesi, 
Bornova Rotaract Kulübü ve 
Efes Innerwhell Kulübü'nün iş 
birliğinde Uğur Mumcu Kültür 
Sanat Merkezi'nde dünyaca 
ünlü eserlerin canlandırma 
tablolarının yer aldığı sergi 
açıldı. 'Mona Lisa' ve 'Inci 
Küpeli Kız' gibi eserlerin 
fotoğraflanarak canlandırıl-
dığı sergide, model olarak 

down sendromlu çocuklar 
yer aldı. 21 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü 
dolayısıyla yaklaşık 8 ayda ha-
zırlanan 13 eserin satışından 
elde edilen gelir ise yine Izmir 

Down Sendrom-
lular Derneği'ne 
bağışlanacak. 
Serginin açılışı 
sırasında, dün-
yaca ünlü Mona 
Lisa tablosunun 
aşama aşama na-
sıl canlandırıldığı, 
Izmir Down Send-
romlular Derneği 

üyesinin gönüllüğünde tekrar 
gerçekleştirildi.

'ILHAM KAYNAĞI OLALIM'

Bu yıl için farklı bir motto-
dan hareketle projeyi gerçek-
leştirdiklerini belirten Ulus-
lararası Rotary 2 bin 440'ıncı 
Bölge Federasyon Başkanı 
Alaeddin Demircioğlu, “Tüm 
paydaşlarımızla beraber bu 
konuda ciddi bir farkındalık 
yaratmaya çalıştık" dedi.

>> DOWN SENDROMLU GENÇLER, 

Dünyaca ünlü 
tablolara hayat verdi

Engelli aracıyla ekmeğinin peşinden gidiyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5,5 yaşındayken balkondan düşmesi nedeniyle engelli hale gelen ve 18 
yıl önce babasını da kaybeden Barış Ateş (28), annesiyle verdiği hayat mücadelesinde engel tanımıyor.
SAKARYA'NIN Adapazarı ilçesinde 5,5 
yaşındayken balkondan düşmesi nede-
niyle engelli hale gelen ve 18 yıl önce 
babasını da kaybeden Barış Ateş (28), 
annesiyle verdiği hayat mücadelesinde 
engel tanımıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün-
yaya gelen Barış Ateş, 5,5 yaşındayken 
balkondan düştü. Bu olay sonrasında 
konuşma, ayak ve ellerini kullanma gibi 
yeteneklerinde engel oluşan Ateş'in 
hayatı, 1999 Marmara depremi ve 2001'de 
babasını kaybetmesiyle daha da zorlaştı. 
Ateş, annesinin de desteğiyle karşılaştığı 
zorluklara rağmen ilköğretim ve lise eğiti-
mini tamamladı.

Sakarya’da bir rehabilitasyon merkezin-
de resim, müzik ve konuşma gibi eğitimler 
de alan Barış, sabahları gittiği ve okul 
olarak gördüğü rehabilitasyon merkezinin 
ardından kent meydanına geçiyor.

Barış burada, engelli aracıyla yara bandı, 
kalem, su, kahve ve mendil gibi ürünler 
satarak hem evini geçindiriyor hem de 
hayata tutunuyor.

“ÖLMEDEN, BARIŞ’A BIR EV ALMAK 
ISTIYORUM”

Kirada oturduklarını ve ev kiralarken 
bazı zorluklarla karşılaştıklarını anlatan 
Ateş, şöyle devam etti:

“Barış’a, ölmeden bir oda bir mutfak da 
olsa bir ev alabilmek istiyorum. Allah nasip 
ederse ev alabilirsek hayırlısıyla oturmak 
ve Barış’ı kendisi gibi engelli birisiyle ev-
lendirmek istiyorum. Yani onu evleneceği 
kıza teslim etmek niyetim çünkü başka 
kimselere güvenemem. Ben ölürsem 
istiyorum ki başını sokacak ufak da olsa bir 
evi olsun kapısını açıp girebilsin. İstekle-
rim bu başka bir şey istemiyorum aç da 
dursam razıyım.”
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı  , "Her daim 
insan odaklı bir devlet anlayışı 
yürütüyoruz. Talep odak-
lı değil, arz odaklı bir devlet 
anlayışı yürütüyoruz. Vatanda-
şımıza ulaşmak ve dinlemek 
bizim her zaman önceliğimiz 
oldu." dedi. 

Tesislerin 
artmasından 
bakanlık olarak 
mutluluk duy-
duklarını dile 
getiren Selçuk, 
"2002'de engel-
li bakım mer-
kezi sayımız 23 
iken bugün 99 
engelli bakım 
merkezimiz ve 
242 özel engelli 
bakım merkezi 
olmak üzere 
341 rakamına ulaşmış du-
rumdayız. Milletimize hizmet 
veren binalarımızın hizmet ka-
litesinin de aynı şekilde artma-
sı, iyileşmesi, imkanlarımızın 
gelişmesi, huzurlu, mutlu ve 
sağlıklı bir toplum hedefimize 
giden yolda en büyük güven-
cemiz." diye konuştu. 

"İNSAN ODAKLI BİR DEVLET 
ANLAYIŞI YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Selçuk, bakanlık ola-
rak sürekli yeni projeler, yeni 
uygulamalar, yeni hizmet mo-
delleri geliştirmek için yoğun 
çaba sarf ettiklerini vurgula-

yarak şunları 
kaydetti:

"Bugün, özel 
bakım merkez-
lerinde engelli 
kardeşlerimizin 
her türlü ihtiya-
cına yönelik im-
kanlarımız hazır 
ve nazır du-
rumda. Bunda 
en büyük pay 
17 yıldır canla 
başla, emek ve 
özveriyle mille-

te hizmet yolunda çalışmaktan 
yorulmayan hükümetlerimiz-
dir. Bizler her programımızda, 
ziyaretimizde, halkımıza 17 
yıldır ülkemize kazandırdıkla-
rımızı, icraatlarımızı, yatırımla-
rımızı anlatıyoruz. Biz diyoruz 
ki, her daim insan odaklı bir 
devlet anlayışı yürütüyoruz. 

Talep odaklı değil, arz odaklı 
bir devlet anlayışı yürütüyo-
ruz. Vatandaşımıza ulaşmak 
ve dinlemek bizim her zaman 
önceliğimiz oldu."

Bakanlık olarak özel bakım 
merkezlerinde bakım alan ve 
bakım ücretini ödedikleri en-
gellilere harçlık vererek mali 
yüklerinin azaltmaya çalıştık-
larını kaydeden Selçuk, "Aylık 
olarak, 85 lira ila 170 lira 
arasında yaş gruplarına göre 
değişen miktarlarda destek 
oluyoruz. Bu desteklerden, 
bugün temelini atacağımız 
merkezimizde hizmet alacak 
kardeşlerimiz de yararla-
nacak inşallah." şeklinde 
konuştu. 

Bakan Selçuk, Aydın'da 
5 sosyal hizmet tesisi oldu-
ğunu, yakında bunun 6'ya 
çıkacağını müjdeleyerek, "Biz 
sizlerin taleplerini dinlemeye 
ve sorunlarınıza çare olmaya 
devam edeceğiz. Bütün bu 
çalışmalarımızla Türkiye'nin 
geleceğinde huzurlu mutlu bir 
toplum kuracağımıza inanı-
yoruz. Aydın'a değer, çünkü 
Türkiye'ye değer." ifadesini 
kullandı.

i zmir'de, bir sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında eğitim ala-
rak tiyatro yapan çeşitli meslek 

grubundan görme engelliler, ön 
yargıları yıkarak cesaretle çıktık-
ları sahnede performanslarıyla 
dikkati çekiyor.

Meslek sahibi olabilmek için 
yıllarca mücadele veren 20 do-
ğuştan görme engelli, ekonomik 
özgürlüklerini kazandıktan sonra 
yaşamın diğer alanlarında da 
başarılı olabileceklerini göster-
mek için yaklaşık 2 yıl önce bir 
araya geldi.

Farklı yaşlardan görme en-
gelliler, Tiyatro Nienor'un kadın 
oyuncusu Ebru Atilla Sağay'ın 
yürütücülüğünü üstlendiği sos-
yal sorumluluk projesi kapsamın-
da, bir alışveriş merkezinin tahsis 
ettiği salonda güzel konuşma, 
ses, diyafram ve fonetik dersleri 
aldı. 

Braille alfabesine tercüme 
edilmiş Sophokles'in Antigone 
eseriyle seyirci karşısına çıkan 

oyuncuların, bir sonraki oyunu 
ise "Haldun Taner'in Timsahı" 
oldu.

Oyunu binlerce sanatseverle 
buluşturan görme engelliler, 
başarılı performanslarıyla dikkat 
çekti ve Yön Engelsiz Sanat Birliği 
ve Yön Sanat Atölyesi'nce verilen 
Engelsiz Sanat Ödülü'nün sahibi 
oldu. 

Ödülün sevinciyle çalışmaya 
devam eden oyuncular, her hafta 
Karşıyaka'daki bir istasyonda 
buluşarak provaya gidiyor. Oku-
ma tiyatrosu ile sanata başlayan 

engelliler, işaret olarak kullan-
dıkları zil sesiyle artık oturduk-
ları masadan kalkarak sahnede 
dolaşıyor. 

"ANLADIK SEN DE KÖRSÜN"

Tiyatro Nienor'un kadın oyun-
cusu Ebru Atilla Sağay, yaptığı 
açıklamada, görme engellileri 
halkla buluşturmayı ve Braille 
alfabesini unutturmamayı amaç-
ladıklarını kaydetti. 

Göremeyenlerin de sahneye 
çıkma konusunda görebilenler 
kadar istekli olduğunu anlatan 

Sağay, şöyle konuştu:
"Başka şehirlerde başka engelli 

tiyatroları var, dans eden, müzik 
yapan işitsel olarak çok iyi işler 
çıkaranlar var ama biz tiyatro ya-
pıyoruz. Onlarla ilk kez bir araya 
geldiğimde, hayatımda, yakınım-
da hiç görme engelli yoktu. İlk 
gün onlarla konuşurken, yürür-
ken çok dikkatli olamıyordum. 
Oyuncuların vücudunun hep 
bir yerlere çarpmasına neden 
oluyordum ve özür dilemek 
zorunda hissediyordum. En son 
bana dediler ki 'Tamam özür 

dileme artık.  Anladık sen de kör-
sün.'  Bana anlatmak istedikleri 
şuydu: Bu işi yapacaksan şikayet 
etmeyeceksin. Onlar sahnede 
özgürleştiler, sosyalleştiler ama 
ben onlardan daha çok şey 
öğrendim."

Sağay, William Saroyan'ın 
"İstiridye ile İnci" adlı oyununu 
çalıştıklarını ve oyuncularına 
söz verdiği gibi onların da artık 
sahnede dolaştıklarını, hareket-
lendiklerini anlatarak, 25 Mart'ta 
oyunu sahneleyeceklerini 
söyledi.

En büyük hedeflerinin turne 
yapmak olduğunu vurgulayan 
Sağay, görme engelliler arasın-
dan bir yönetmen ve seslendir-
me sanatçısı çıkarmayı hedefle-
diklerini sözlerine ekledi. 

HEDEFLERİ YENİ ÜNİVERSİTE 
YENİ YAŞAM

Görme engelli oyunculardan 
25 yaşındaki Serdar Fırtına, staj-
yer avukat olduğunu, görenlerin 

yaptığı birçok şeyi yapmaktan 
mutlu olduğunu ifade etti.

Fırtına, radyo tiyatrosu dinleye-
rek, sahneyi hayalinde canlandır-
ma yeteneği geliştirdiğini, sahne 
arası geçişlerde ve hareketler 
sırasında müzik sesinden fayda-
landıklarını dile getirdi. 

Oyunculardan 33 yaşındaki 
İngilizce öğretmeni Diyar İmer 
ise "Doğuştan görme engelliyim, 
'yapamazsın, oynayamazsın' di-
yenler sürüsüne bereket ama ba-
şarılarımız bizi motive ediyor. Ben 
artık yurt dışında güzel sanatlar 
eğitimi almak istiyorum.” dedi.

İmer, müzikle de ilgilendiğini 
belirterek, "Bize 'yapamazsın' di-
yenler bizi kısıtlamak isteyenler. 
Gelsinler bizi sahnede görsünler, 
bakmadan görsünler, işitmeden 
duysunlar." diye konuştu.

Görme engelli 57 yaşındaki 
yazar Emine Kamçı da tiyatronun 
yanı sıra üniversitede edebiyat 
eğitimi almayı ve ikinci kitabını 
yazmayı istediğini söyledi.

>> GÖRME ENGELLİLERDEN SAHNEDE 

“Gözü pek” 
performans
İzmir’de farklı meslek gruplarına mensup görme engelliler, ön yargıla-
rı yıkarak cesaretle çıktıkları tiyatro sahnesinden ödülle indi.

“Engelsiz Sanat” ödülü alan tiyatro grubunun oyuncusu İngilizce Öğretmeni Diyar İmer,  “Doğuştan 
görme engelliyim, ‘yapamazsın, oynayamazsın’ diyenler sürüsüne bereket ama başarılarımız bizi 
motive ediyor. Ben artık yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak istiyorum” dedi.

“Her daim insan odaklı 
devlet anlayışı yürütüyoruz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Her daim insan odaklı 
bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Talep odaklı değil, arz odaklı bir devlet anlayışı yürütü-
yoruz. Vatandaşımıza ulaşmak ve dinlemek bizim her zaman önceliğimiz oldu”  dedi.

MERKEZEFENDİ Belediyesi 
tarafından Gümüşçay Mahalle-
si'nde geçen yıl açılan Engel-
siz Yaşam Akademisi engelli 
bireyler için umut kapısı oldu. 
Kentte yaşayan zihinsel ve be-
densel engelli bireylerin sosyal 
hayata katılmaları için kurulan 
akademide, 85 kursiyer eğitim 
görüyor. Tekstil, kuaförlük, 
mobilyacılık, otelcilik, halıcılık, 
market ve gıda reyonu, el işi, 
ahşap boyama ve müzik gibi 
15 farklı branşta atölyenin 
bulunduğu Engelsiz Yaşam 
Merkezi'nde, alanlarında 
uzmanlaşmış eğitmenler görev 
yapıyor.

BEZ TORBAYLA DİKİŞ 
ÖĞRENDİLER

Engelsiz Yaşam Akademi-
si'ndeki tekstil atölyesinde 
eğitim gören 3'ü zihinsel, 7'si 
bedensel engelli 10 kursiyer, 
dikiş eğitimine, plastik poşet 
kullanımına alternatif olan bez 
torba ile başladı. Saat 10.00'da 
derse giren kursiyerler, ellerine 
aldıkları metreyle bezin uzun-
luğunu ayarlayıp makaslarla 
kesim yapıyor. Öğrenciler daha 
sonra eğitmenleri nezaretinde 
dikiş makinesinin başına geçe-
rek bez torba dikiyor. Üretilen 
bez torbalara ise resim atölye-
sindeki öğrenciler tarafından 
Engelsiz Yaşam Akademisi'nin 
logoları çiziliyor.

İSTİHDAM EDİLECEKLER

Engelli bireyleri topluma 
kazandırma anlamında çalış-
maları yürüttüklerini belirten 
Engelsiz Yaşam Akademisi 
Müdürü Mevlüt Arman, "Öğ-
rencilerimiz kendilerini mevcut 

durumlarından daha iyi bir 
yere nasıl getirebilirler ya 
da sosyal yaşam içinde daha 
çok nasıl yer alabilirler diye 
düşünüyoruz. Bundan sonraki 
adımlarında kendi ayakları 
üzerinde dururken iyi bir iş 
sahibi olmalarını önemsiyoruz. 
Tekstil atölyemizde yetişen 
kursiyerlerimizi Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü ile 
yaptığımız iş birliği çerçevesin-
de Denizli'mizin sanayicileri ile 
görüşerek fabrikalarda istih-
dam etmek istiyoruz. En büyük 
amaçlarımızdan biri bu" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE ÇOK 
İYİ İLERLEME KAYDETTİK'

Tekstil atölyesi eğitmenlerin-
den Nuray Sevimli, öğrencile-
rinin 2 aylık eğitimin ardından 
iyi bir gelişim gösterdiklerini 
kaydederek, "Öğrencilerimiz 
ilk geldiklerinde hiç dikiş 
makinesine oturmamış kimse-

lerdi. Öğrencilerimizle çok iyi 
bir ilerleme kaydettik. Şu an 
makineye oturup çanta dikimi-
ni yapabiliyorlar. İlk etapta çok 
zorlandık. Makineye ip tak-
makta bile zorlanıyorlardı. Şu 
an çok rahat bir şekilde dikim 
işlemini gerçekleştiriyorlar. 
Bu gelişimleri beni çok mutlu 
ediyor" diye konuştu.

'KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE 
DURMAK İSTİYORUM'

Bedensel engelli Ayşe Deli-
göz (19) ise dikiş öğrenimini 
tamamladıktan sonra işe girip 
kendi ayakları üzerinde durma-
yı hedeflediğini ifade ederek 
şöyle dedi:

"2 aydır tekstil kursu alıyo-
rum. Buraya gelmeyi sabır-
sızlıkla bekliyorum. Burada 1 
dakikamı bile boş geçirmek 
istemiyorum. Öğretmenlerimi 
çok seviyorum. Makineleri ve 
dikiş yapmayı çok seviyorum."

Bez torba engelliye 
umut oldu
DENİZLİ’de, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim alan zihinsel ve be-
densel engelli 10 kişi, dikiş makineleriyle bez torba üretmeye başladı. 

Proje kapsamında, üretilen bez torbalar halka 
ücretsiz olarak dağıtılacak. Kursiyerler, eğitim 
süreçlerinin tamamlanmasının ardından be-
lirlenen iş yerlerinde istihdam edilecek.

İZMİR'de, belediye otobüsü şoförünün, görme 
engelli kişiyi yolun karşısına geçirip, gideceği yere 
kadar eşlik etmesi, herkesin takdirini topladı. Gö-
rüntüler sosyal medyada paylaşılırken, otobüsteki 
yolcular da şoförü alkışladı.

İzmir'de Evka 4 - Kemer seferini yapan otobüse 
binen yolcu, indiği sırada otobüs şoförü Metin 
Eseryel de görme engelli kişinin koluna girerek, 
yolun karşısına geç-
mesine yardımcı oldu. 
Gideceği yere kadar 
eşlik eden Eseryel, daha 
sonra otobüsüne dö-
nerek seferine devam 
etti. Otobüsteki yolcular 
Eseryel'in bu duyarlı 
hareketini alkışlaya-
rak takdirlerini gösterdi. 
Bu görüntüler ise sosyal 
medyada paylaşılırken, 
şoförün duyarlılığına 
destek mesajları yağdı.

Duyarlı şoförden 
alkışlanacak hareket
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21 Mart Dünya Down 
Sendromu Günü’nde, 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

tarafından “Farkındalık Yürüyü-
şü” düzenlendi. İzmir Valiliği ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
de destek verdiği yürüyüşte 
kortej, DEÜ Rektörlük binası 
önünden hareket etti. Cum-
huriyet Bulvarı’nda ilerleyen 
kortej Kordon Ordu Evi’nden 
dönerek yürüyüşünü Cumhu-
riyet Meydanı’nda tamamladı. 
Yürüyüşe DEÜ Denizcilik Fa-
kültesi bandosu eşlik ederken, 
etkinliği katılan öğrenciler 
kendi elleriyle hazırladıkla-
rı günün önemini belirten 
dövizler ve pankartlar taşıdı. 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen törende konuşan 
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet 
Hotar, “Çıkarılan kanunlar, uy-
gulamaya koyulan kurumlar ve 
politikalar ancak toplumsal bir 
bilinç oluşturmuşsa çok daha 
çabuk hedefine varır. Bugün 
burada bu toplumsal bilincin 
oluştuğunu memnuniyetle gö-
rüyoruz. Ailelerimiz yan yana, 

her sınıftan öğrencimiz kendi 
hazırladıkları pankartlarıyla, 
kendi emekleriyle burada. 
Hepsine bir kez daha yürekten 
teşekkür ediyorum” dedi. 

İZMİRLİLERDEN DESTEK

Dokuz Eylül Üniversitesinin 
tüm gücüyle desteğe hazır 
olduğunu söyleyen Rektör 
Hotar, “Üniversite olarak Tıp 
Fakültemizde, Eğitim Fakülte-
mizde ilgili tüm birimlerimizde 
down sendromunun teşhis 
ve tedavisi üzerine yaptığımız 
çalışmalarımızla da yine bu-
radayız. Engelsiz Dokuz Eylül 
Koordinatörü Sunay hocamız 

ve ekibi bu konuda ciddi bir 
gayret içindeler. Biz bu konu-
da aile olarak buradayız, bir 
aradayız. Çok değerli İzmirlile-
rin katkısını gördük. Yürüyüş 
süresince hepsi çok büyük 
bir coşkuyla bizlere eşlik etti. 
Bunların devamını getirmek 
üzere her gün hazırız. Zaten 
bu tür günler sadece farkın-
dalık oluşturma, bir kez daha 
gündeme getirme anlamında 
değerli.  Bizim için her günü-
müz bu bilinçle, bu değerde 
ve bu çabayla devam etti ve 
edecek. Bugünün farkında-
lıkları artırarak daha da güzel 
sonuçlarla çok daha ileri adım-

lar atılmasına vesile olmasını 
yürekten diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

DEÜ’YE TEŞEKKÜR

İzmir Milli Eğitim İl Müdürü 
Ömer Yahşi, Down Sendrom-
lular gününde düzenlenen far-
kındalık yürüyüşü nedeniyle 
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet 
Hotar’a teşekkür etti. Yahşi, 
İzmir’de özel eğitim öğrenci-
lerinin hiçbir şekilde kaderine 
mahkum edilmediğini belirte-
rek, “Bir tane öğrencimizi bile 
israf etmeyecek eğitim politi-
kası uyguluyoruz. Son yıllarda 
devletimizin verdiği destek 
katlanarak arttı. Bugün burada 
kıymetli ailelerimizle ve öğret-
menlerimizle bu farkındalığı 
görmek ve paylaşmak hepimiz 
açısından mutluluk verici. 
Destek veren herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi. Engelsiz Dokuz 
Eylül Birim Koordinatörü Prof. 
Dr. Sunay Yıldırım Doğru da, 
bugünün farkındalık oluştur-
mak adına önemli bir fırsat 
olduğunu belirtti.

DEÜ’nün düzenlediği Down Sendromlular Farkındalık Yü-
rüyüşünde konuşan Rektör Nükhet Hotar, “Bugünün down 
sendromlu bireylere olan farkındalığı artırarak daha da güzel 
sonuçlar yaratmasını yürekten diliyorum. Her günümüz bu bi-
linçle, bu değerde ve bu çabayla devam etti ve edecek” dedi. 

>> DOWN SENDROMLU BİREYLER 

Akranlarıyla bir araya geldi

21 Mart Down 
Sendromu Far-
kındalık Günü 
kapsamında 
İstanbul Gedik 
Üniversitesi tara-
fından düzenle-
nen etkinliklerle 
iki gün boyunca  
down sendromlu 
bireyler,  akran-
larıyla bir araya 
gelerek resim, 
müzik ve spor ak-
tivitelerini birlikte 
gerçekleştirdi.

İLK etkinlik 20 Mart tarihinde 
Üniversitenin Kartal Yerleşke-
si’nde bulunan Kış Bahçesinde 
gerçekleşti. Engelli Çalışma-
ları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından düzenle-
nen etkinlikte, İstanbul Gedik 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Zafer Utlu ve Bütünleşik 
Fiziksel Aktivite Merkezi Proje 
Koordinatörü Prof. Dr. Dilara 

Özer ve down sendromlu 
bireylerin topluma kazandı-
rılmasının önemine vurgu 
yaptılar.Özer ve Utlu’nun ko-
nuşmalarının ardından Down 
Sendromlu Özel Sporcu Yase-
min Hazal Sarısoy ve annesi 
Fatma Sarısoy’un konuşmaları 
sonrasında gerçekleşen dans 
gösterisiyle birlikte etkinlik 
sona erdi. 

Etkinliğin ikinci ayağı 21 
Mart tarihinde Bahçeşehir 
Koleji Kurtköy Kampüsü’nde 
gerçekleşti. İstanbul Gedik 
Üniversitesi Engelli Çalışma-
ları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve Bahçeşehir Koleji 
iş birliği ile “Aktifiz Toplumun 
İçindeyiz: Bütünleşik Fiziksel 
Aktivite Merkezi “ projesi 
kapsamında düzenlenen “21 

Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü” etkinliği, 
Bahçeşehir Koleji Kurtköy 
Kampüs Müdürü Burcu Öz-
pirinçci ve Bütünleşik Fiziksel 
Aktivite Merkezi Proje Koordi-
natörü Prof. Dr. Dilara Özer’in 
açılış konuşmalarıyla başladı. 
Konuşmaların ardından down 
sendromlu bireyler hazırladık-
ları dans gösterisini sergiledi. 
Etkinlikte, İstanbul Gedik Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 
Spor Bilimleri Fakültesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
öğrencileri ve Bahçeşehir 
Koleji öğrencileriyle resim 
ve müzik atölyelerinde bir 
araya gelen down sendromlu 
bireyler, birlikte aktiviteler 
gerçekleştirdi. Resim ve müzik 
aktivitelerinin ardından fizik-
sel aktivitelerle devam eden 
etkinlik,“21 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü”-
ne katılan öğrencilere katılım 
belgesi verilmesinin ardından 
sona erdi. 

>> “POZİTİF KULAÇ” İREM UNUTULMADI

Down sendromlu 
milli sporcuya destek
50 metre ve 100 metre kelebek kategorisinde 
Gençler Dünya Rekorunu elinde bulunduran özel 
sporcu İrem Öztekin, okulunda ödüllendirildi.
İZMİR Konak Alsancak Nevvar 
Salih İşgören Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencisi down 
sendromlu milli sporcu İrem 
ÖZTEKİN, Nisan ayında Mersin’de 
düzenlenecek Türkiye okullar 
arası yüzme şampiyonası hazır-
lıkları sırasında, bursiyeri olduğu 
Nevvar Salih İşgören Vakfı’nca 
unutulmadı.  

Vakıf Genel Sekreteri, Mahir 
DİNÇ, “Türkiye Özel Sporcular 
Spor Federasyonu Down Send-
rom Yüzme Milli Takımı Yüzücüsü, 
sadece kromozom sayısıyla değil 
değil, her zaman pozitif gülüşüyle 
hepimizden bir adım önde olan 

gururumuz İrem’in yanındayız. 
Hem vakfımız kurucusu hayırse-
verlerimiz adını taşıyan okulu-
muzda başarılı bir öğrenci hem 
de bursiyerimiz olarak sadece 
rahmetli İşgören adını değil ülke-
mizi dünyada en iyi şekilde temsil 
ediyor. O bir ‘pozitif kulaç’. İrem ile 
kromozom sayısı kadar madalya 
sayısına ulaştığında, çok özel bir 
kutlama yapma konusunda anlaş-
tık. Bu başarıda kolaylaştırıcı olan 
anne Melek ve baba Necdet ÖZTE-
KİN’i, antrenör Efe KARACA’yı, Okul 
Müdürümüz Ömer OCAKOĞLU’nu 
ve saygıdeğer öğretmenlerimizi 
kutluyoruz” dedi.

>> BORNOVA'DA 'FARKINDALIK İÇİN 

+1 Fark Yarat' etkinliği
21 Mart Dünya Down Sendro-
mular Farkındalık Günü, Bornova 
Belediyesi'nin düzenlendiği özel 
programla, coşkuyla kutlandı. 
Büyük Park içerisinde gerçek-
leşen "Farkındalık İçin +1 Fark 
Yarat" sloganlı etkinlik vatandaş-
larından yoğun ilgi gördü. Müzik 
ve dans gösterilerinin gerçek-
leştiği organi-
zasyonda park 
içine çeşitli 
stantlar, atöl-
yeler açılarak, 
farkındalık için 
de parkur-
lar kuruldu. 
Etkinliğe Buca 
Engelliler 
Derneği, İzmir 
Motosiklet 
Kulübü, İzmir 
Klasik Ota-
mobilciler Derneği, Çarşamba 
Bisikletçileri Topluluğu da destek 
verdi.

Büyükpark içindeki Down 
Kafe'yi hizmete açarak, down 
sendromlu gençlere hem çalışma 
hem de sosyalleşme imkanları 
sağlayan Bornova Belediyesi özel 
bir etkinlik düzenledi.  Bornova 
Belediyesi'nin 21 Mart Down 
Sendromu Farkındalık Günü için  
İzmir Büyükşehir Belediyesi En-
gelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
ve İZBAŞ işbirliğiyle Büyükpark 
içinde hazırladığı etkinlik büyük 
ilgi gördü. "Farkındalık İçin +1 
Fark Yarat" sloganıyla gerçekle-
şen organizasyon coşku içinde 
geçti. Aileleri ve yakınlarıyla 
birlikte toplanan down sendrom-

luları, diğer engelli vatandaşlar 
da yalnız bırakmadı.

Buca Engelliler Derneği, İzmir 
Motosiklet Kulübü, İzmir Kla-
sik Otamobilciler Derneği ve 
Çarşamba Bisikletçileri Top-
luluğu'nun da destek verdiği 
etkinlikte büyükpark içinde 

çeşitli stantlar, 
atölyeler açıla-
rak, farkındalık 
parkurları 
kuruldu. Vatan-
daşlar parkur-
larda engelli 
bireylerin yaşa-
dıkları zorluk-
ları deneyim-
lerken, klasik 
otomobiller 
ve motosiklet-
lerle fotoğraf 

çekildi. Bornova Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu kursiyerleride çeşitli 
kostümler giyerek etknliğe renk 
kattı.

SAHNE ENGELLİ BİREYLERİN

Sahne gösterileri ilk olarak 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Engelli Hizmetleri Müdürlü-
ğü'nün "Melek İzciler Dans ve 
Müzik Grubu" ile başladı. Down 
sendromlu bireylerden oluşan 
grubun gösterisinden sonra 
Buca Engelliler Derneği Engelsiz 
Gösteri Topluluğu ritim ve dans 
gösterilerini gerçekleştirdi. Son 
olarak ise yürüme engelli sanat-
çılar Blue Metin Özkan ve GKY 
sahneye çırak rap müzik ziyafeti 
sundu.  
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Engellim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 
7 yıl önce annesinin terk ettiği 9 yaşın-
daki serebral palsi hastası Gülsiye'ye, 
babaannesi gözü gibi bakıyor.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde 
yaşamını sürdüren iki çocuk annesi 
53 yaşındaki Gülsiye Duran ve eşi işçi 
emeklisi eşi, oğullarını 2008 yılında 
evlendirdi.

Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya 
geldi. Çift, kızlarına babaanne "Gül-
siye"nin adını verdi. Gülsiye, doğum 

sırasında yaşadığı serebral palsi (beyin 
hasarı) rahatsızlığı nedeniyle engelli 
olarak doğdu. Bir süre sonra aralarında 
anlaşmazlık başgösteren çift ise 7 yıl 
önce boşandı. 

Anne başka bir ilde yaşamını sürdü-
rürken, engelli çocuğun bakımını ise 
babaannesine bırakarak ilçedeki bir oto 
yıkamacıda çalışan baba da tek başına 
bir evde yaşamaya başladı. 

Çocuğu benimseyen babaanne Gülsi-
ye Duran, hiç yüksünmeden yaklaşık 5 

yıldır torununu hafta içi her gün, evden 
tekerlekli sandalyeyle çıkartıp, gelişmesi 
ve iyi vakit geçirmesi için iki ayrı engelli-
ler okuluna götürüyor. 

Babaanne Gülsiye Duran, torununa 
yıllardır kendisinin baktığını belirterek, 
"Çocuğu almak istemedi. Doğduğu 
günden bu yana, 2,5 yaşından beri ben 
bakıyorum." dedi.

Torunu Gülsiye'nin neredeyse ölü ola-
rak doğduğunu ve yapılan bir dizi tedavi 
sonucu hayata döndürüldüğünü ifade 
eden Duran, şöyle konuştu:

"Torunum doğum anında oksijensiz 
kaldığı için serebral palsi hastası olarak 
dünyaya geldi. Doktor hatasından dolayı 
bu sıkıntıyı yaşadık. Kalbinden iğne ya-
parak canlandırdılar. Bir ay İzmir'de bir 
hastane kuvözde kaldı. Sık sık hastane 
sürecimiz oldu. Anne gittikten sonra has-
talık nöbetlerimiz daha da çoğaldı. Onun 
için sık sık hastanede yatıyorduk. Şu 
anda durumu ilk günlere göre daha iyi."

Çok zor günler geçirdiğini ve çok uzun 
süredir torununa kendisinin baktığını 
ifade eden Duran, "7 yıldır Gülsiye'ye 
ben bakıyorum. Zaten daha önce de 
ben bakıyordum, benimle yatıp benimle 
kalkıyordu. Artık komple ben bakmaya 
başladım." ifadelerini kullandı.

Hayatını torununa adadığını söyleyen 
Duran, bütün ihtiyaçlarını kendisinin 
karşıladığını, onu, 5 yıldır hafta içi her 
gün kendi çabalarıyla iki ayrı engelliler 
okuluna götürdüğünü aktardı.

Duran, tek hayalinin bir gün torunu-
nun yürüdüğünü görmek olduğunu 
vurguladı.

Bodrum’un fedakar 
“süper babaannesi”
 Bodrum’da, yaklaşık 7 yıl önce 
annesinin terk ettiği 9 yaşındaki 
serebral palsi hastası Gülsiye’ye, ba-
baannesi özveriyle bakıyor. Fedakar 
babaanne Gülsiye Duran, “Gülsiye 
artık benim çocuğum olacak. Ben 
yaklaşık iki yıl önce velayet davası 
açtım ve artık son mahkeme kaldı. 
Gülsiye artık mahkeme bittikten 
sonra dedesinin sigortasından ya-
rarlanacak. Resmen dedesiyle be-
nim çocuğum olmuş olacak. O bizim 
evimizin altın topu” dedi.

“Dünya tersine dönse onu başkasına bırakmam”
TORUNUNUN dedesine hem “dede” hem de “baba” dediğini belirten Duran, “Kendi 
babasını haftada bir iki gün eve gelip gidiyor ve o zaman görüyor. Bazen biz babasına 
uğruyoruz. Ama torunumu bırakmıyorum. Dünya tersine dönse onu başkasına bırak-
mam. Gülsiye benden başkasıyla asla yemek yemez, dedesi bile yemek yediremez.” 
dedi.

Torununun ilaçlarının düzenli şekilde verilmesi gerektiğini anlatan Duran, her gün 
kullandığı 4-5 ilacının olduğunu, periyodik olarak da İzmir’de hastanelere kontrole 
gittiklerini aktardı.

MÜSİAD İzmir Şubesinden 
yapılan açıklamaya göre, kitap 
günleri etkinliğine katılan Türe-
yen okurlarla bir araya geldi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal 
Saygılı'nın da Türeyen'in kitap 
imza törenine katıldığı, kitabın-
dan aldığı ve ona hediye verdiği 
ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Saygılı, "Rukiye Türe-
yen kardeşimizin azim dolu 
bir hikayesi var. Kendisi 'ben 
engelliyim, yapamam' demedi, 

hepimize örnek olacak bir işe 
imza attı, tek parmağıyla 144 
sayfalık bir kitap yazdı. Kitap-
larından elde ettiği gelirle bir 
ömür kendisine bakan annesi-
nin ev alma hayalini de gerçek-
leştirdi. Çalışırsak başarmamızın 
önünde hiçbir engel duramaz. 
Rukiye kardeşimiz işte bize 
bunu gösterdi. Biz de burada 
onun yanında olmak, başarı-
sını desteklemek ve sosyal bir 
farkındalık oluşturmak istedik." 
ifadelerini kullandı.

Tek parmağıyla kitap 
yazan yazara destek
Tek parmağıyla kitap yazan engelli yazar Rukiye 
Türeyen  III. Çaka Bey Kitap Günleri’ne katıldı.

KONAK Belediyesi ile Kültür-
park Tenis Kulübü işbirliğin-
de ilki geçen yıl düzenlenen 
Bedensel Engelliler Tenis 
Türkiye Klasmanı ve Engel-
siz Raketler Mix Turnuva-
sı'nın ikin-
cisi başladı. 
Kültürpark 
Tenis Kulü-
bü'nün ev 
sahipliğinde 
11-17 Mart 
tarihleri 
arasında 
düzenlenen 
organizasyo-
na Türki-
ye'nin farklı 
illerinden 
toplam 31 
bedensel en-
gelli tenisçi 
katılıyor. İlk 
kez geçen yıl yapılan Engel-
siz Raketler Mix Turnuva-
sı'nda çiftlerden biri ayakta, 
diğeri ise tekerlekli sandal-
yede raket sallıyor. Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu'nun destekle-
diği turnuvanın açılış töreni 
Kültürpark Tenis Kulübü'nde 

yapıldı.
Törene bedensel engelli 

sporcuların yanı sıra Kültür-
park Tenis Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanı Server 
Uyaroğlu, Türkiye Bedensel 

Engelliler 
Spor Fe-
derasyonu 
antrenörleri 
katıldı. Böy-
lesi anlamlı 
bir etkinliği 
İzmir'e ka-
zandırmak-
tan gurur 
duydukları-
nı dile geti-
ren Server 
Uyaroğlu, 
"Konak 
Belediyesi 
ve Başkan 
Sema Pek-

daş'a çok teşekkür ediyo-
ruz. Turnuvanın devamlılığı 
için desteklerini bu yıl da 
sürdürdüler. Bu anlamlı tur-
nuvayla yüreklere dokun-
duğumuzu düşünüyorum. 
Umarım bu güzel etkinlik 
gelecek yıllarda da devam 
eder" dedi.

Engelsiz raketler 
Konak’ta korta çıktı

NARLIDERE Belediyesi Engelli Danış-
ma Merkezi, Ulusal Down Sendromu 
Derneği, Anadolu Down Sendromu 
Derneği ve Narlıdere Zihinsel Engelliler 
Derneği iş birliğinde, Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle 
düzenlenen eğlenceye, çok sayıda 
down sendromlular, aileleriyle birlikte 
normal gelişim gösteren çocuklar da 
katıldı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren 
3- 30 yaş arası 36 down sendromlu, 
halk oyunları gösterileri sundu. Down 
sendromlular gösterinin ardından sah-
ne alan 'Mikrop' adlı şovmen ile dans 
ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık 
Günü'nün 21 Mart olduğunu ifade 
eden Narlıdere Belediyesi Engelli 
Danışma Merkezi Müdürü ve psikolojik 
danışman Besim Toker, bu etkinliği 
resmi törenler ve program yoğunluğu 
nedeniyle gününden bir gün sonra 

gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir farkın-
dalık yaratmak istediklerini söyleyen 
Toker, "Bugün normal gelişim gösteren 
çocuklar ile down sendromlu çocukları 
kaynaştırmak ve bütünleştirmek iste-
dik. Ne kadar fazla farkındalık yaratır-
sak bu çocuklar açısından toplumsal 

bir fayda sağlamış oluruz" dedi.
21 Mart'ta konuyla ilgili yeterli 

farkındalığın yaratıldığını ancak 22 
Mart'ta aynı sorunların devam ettiğini 
belirten Toker, "Çocuklarımız yine oku-
la kabul edilmiyor, eğitimde ve sağlıkta 
sıkıntılar kaldığı yerden devam ediyor. 

Ancak biz Narlıdere Belediyesi Engelli-
ler Merkezi olarak 2004'ten bu yana bu 
sıkıntıları en aza indirmek için belediye 
ile ortak çok güzel çalışmalar yaptık" 
diye konuştu.

'ONLARI FARKLI GÖRMEYİN'

SoykalUlusal Down Sendromu Der-
neği Başkanı Aslı Soykal, bu gösteriler 
sayesinde çocukların hem kaslarının 
geliştiğini hem de birlikte olmayı 
öğrendiğini vurgulayarak, "Farkındalığı 
arttırıp kendimizi tanıtmak ve neler 
yapabileceğimizi göstermek için bu 
etkinliği düzenledik. Onlar birey olarak 
her şeyi yapabiliyor, evlenebiliyor, 
hatta bazılarının çocuğu da olabiliyor. 
Bizim isteğimiz onları farklı görmeyin. 
Herkese nasıl davranıyorsanız bize 
de öyle davranın. Biz var olmak ve ne 
yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" 
dedi. 

Özel çocuklara özel eğlence
İZMİR’in Narlıdere ilçesinde düzenlenen Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde, 3 ve 30 yaş 
arası 36 down sendromlu birey, halk oyunları gösterileri sundu ardından müzik eşliğinde eğlendi.


