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Engellim

Bu meşale hiç 
sönmeyecek 

İşte engellilerin 
askerlik sevinci
İZMİR 57. Topçu Tugay Komu-
tanlığı ve Çiğli 2. Ana 
Jet Üs Komutanlı-
ğında 76 engelli, 
bir günlüğüne 
askerlik heye-
canı yaşadı. 
İzmir’de 76 

zihinsel ve bedensel engelli, 
“Temsili Askerlik Uygu-

laması” kapsamında 
düzenlenen tö-

renlerle bir gün-
lüğüne asker 
oldu.  
SAYFA 7’DE

Denizli’de 
askerlik 
heyecanı
122 engelli, tugayda yemin 
ederek askerlik heyecanını 
yaşadı.  SAYFA 7’DE

>> ENGELLİ MİLLİ YÜZÜCÜ 

Üniforma giydi
MANİSA’DA 

engelli milli yüzü-
cü Sefa Yurtkölesi’nin 

de aralarında bulunduğu 121 engel-
li, bir günlüğüne asker oldu. 
SAYFA 7’DE

>> 1 GÜNLÜĞÜNE DE OLSA 

Hayalleri 
gerçekleşti
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği çalışmada be-
densel ve zihinsel engelli Hasan 
Engin Akpınar’ın polis, zihinsel 
engelli Umut Kurada’nın ise 
1 günlüğüne itfaiyeci olma 
hayali gerçekleşti. SAYFA 3’TE

>> ENGELLİ RAPÇİDEN 

Taraftarı olduğu 
takıma marş
KAS hastası Metin Özkan (30), taraftarı 
olduğu Galatasaray’a özel rap marşı besteledi. 
SAYFA 3’TE

“Koşamayanlar 
için” koştular
DÜNYANIN yardım amaçlı en büyük 
spor etkinliklerinden birine 4’üncü 
kez Türkiye ayağına ev sahipliği yapan 
İzmir, tarihi günlerinden birini daha 
yaşadı. SAYFA 5’TE

Omurilik pili tedavisi felçli 
hastalara “UMUT” oldu
PAMUKKALE Üniversitesi Has-
tanesinde 
uygulanmaya 
başlanan 
“omurilik pili” 
tedavisiyle 
tekerlekli 
sandalyeye 
mahkum 
hastalar aya-
ğa kalkmaya 
başladı. PAÜ 
Algoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses,  “Felçli 

hastalar için çok büyük bir umut. 
Çok yakın bir 
süreçte çok 
sayıda hasta-
ya erişmeyi 
düşünüyo-
rum. Hastaları 
hayatlarını 
tekerlekli san-
dalyeye 
mahkum 
geçirmekten 

kurtarmış olacağız” dedi. 
SAYFA 6’DA

BUCALI engellilerin el emeği 
göz nuru sergisinin yanı sıra, 
dans ve müzik performans-
larının sergilendiği şenlikte 
konuşan Buca Belediye Başkanı 
Av. Erhan Kılıç,  engelsiz bir kent 

için çalışmaya devam edecek-
lerini söyleyerek ,”İzmir’in en 
fazla kırmızı bayrak almaya hak 
kazanmış belediyesi olmayı 
hedefliyoruz” dedi.  
SAYFA 5’TE

Buca’da engelsiz şölen

>> AİLESİNİ İRLANDA’DA BIRAKIP 

Yardım için geldi
GÖÇ yolundaki Suriyelilerin 
dramından etkilenen İrlandalı 
kadın, İzmir’de kurduğu dernek 

çatısı altında özellikle hayata 
tutunmaya çalışan kadın ve 
çocuklar için çalışıyor. 8’DE

>> UŞAK'TA ÖĞRENCİLERDEN 

UŞAK Üniversitesi Ma-
tematik Öğretmenliği 
öğrencileri engellilerin 
günlük hayatta 
yaşadığı sorunlara dik-
kat çekmek amacıyla 
bir dizi empati etkinli-
ği gerçekleştirdi. 
SAYFA 6’DA

Empati etkinliği

Her biri 
hayatın rengi
ÜNİVERSİTELİ gençler, engelli bireylerle bir 
araya gelerek “Hepimiz hayatın rengiyiz" slo-
ganıyla duvar boyadı. Gençler hayatın içinde 
her rengin olduğunu vurguladı. SAYFA 4’TE

Dünyanın bir çok yerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de, 
Engelliler için hazırlanan 

projelerin hayata geçirilmesinde 
büyük rol oyna-
yan yerel basın 
kuruluşları, 
engellilerin sesi 
olmaya devam 
ediyor.

Ayda bir 
yayınlanan, 
"Engellim 
Sesi" Gazetesi 
çalışanları, 
sokak sokak 
dolaşarak, 
gece gündüz 
demeden yap-
tıkları gazete 
satışlarından 
elde ettikleri 
gelirle, bir çok 
engellinin ya-
rasına merhem 
oluyor. 

Gazete yö-
netimi, engel-
lilerin ruhen 
ve bedenen 
kendilerine  
yeterli gücü 
kazanabilmele-
ri için, eğitici, birleştirici ve tedavi 
edici çalışmalarda bulunduklarına 

dikkat çekerek, "Toplumun zaten 
birer parçası olan engellilerin de,  
ülke ekonomisine katkı sağlamayı 
ve kaynaklarından eşit pay almala-

rını sağlamak en 
büyük amacı-
mızdır." şeklinde 
açıklama yaptı.

Gazete sa-
tışlarıyla elde 
edilen gelirle, 
engellilere te-
kerlekli sandal-
ye kazandıran 
"Engellim Sesi" 
Gazetesi, içinde 
bulunduğumuz 
"RAMAZAN" 
ayı ve yaklaşan 
bayram nede-
niyle, bu meşale-
nin sönmemesi 
ve engellilerin 
sesinin susma-
ması için herkesi 
duyarlı olmaya 
çağırdı.

"Engellim 
Sesi" Gazetesi, 
okuyucularına, 
yaptıkları kat-
kının kutsal bir 
görev olduğunu 

da hatırlatarak, kendilerine layık 
olmaya çalışacaklarını duyurdu.

ENGELLİM SESİ SUSMAYACAK...!

İzmir’de yayın hayatını sürdüren, “Engellim Sesi”  
Gazetesi din, dil, ırk ve bölge ayrımı yapmadan, 
tüm engellilerin sesi olmaya devam ediyor. 

Yaptığı çalışmalarla, tüm sivil toplum kuruluş-
larına da, Engelliler yararına proje üretmeleri 
konusunda mesaj veren “Engellim Sesi” Gazetesi, 
iş birliği çağrısında bulunuyor.
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Engelsiz 
konser

Usta tiyatro oyuncusu Cengiz Bozkurt’un sunduğu 
gecede, salonu dolduranlara müzik ziyafeti sunuldu.

Narlıdere Belediyesi bünyesinde 
faaliyetlerini yürüten Narlıdere 
Zihinsel Engellileri Koru-

ma ve Destekleme Derneği, 
Engelliler Haftası etkinlik-
leri kapsamında Hüsnü 
Şenlendirici, Mehmet 
Erdem ve Aslı Güngör 
konseri gerçekleştirdi. 

YILDIZLAR GEÇİDİ

Engelliler Haftası etkin-
likleri kapsamında Narlıdere 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konserde ünlü şarkıcı 
Mehmet Erdem, klarnet ustası Hüsnü 

Şenlendirici ve Aslı Güngör sahne aldı. 
Gecenin sunuculuğunu ise tiyatro sanat-

çısı Cengiz Bozkurt yaptı. Engelli 
bireyler, aileleri ve Narlıdereli-

lere müzik ziyafeti sunuldu.

“ENGELSİZ YAŞAM İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”

Narlıdere Belediye 
Başkanı Ali Engin “Haya-

tımızdaki tüm engelleri 
kaldırmak ve engelsiz yaşam 

için farkındalık yaratmak için 
çalışmalar yürütüyoruz. Dernek yö-

netimine ve emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

ZİHİNSEL ve bedensel engelleri dolayısı 
ile askerlik yapamayan engelli vatandaşlar 
"Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında 
bir günlüğüne asker olurken, 57. Topçu 
Tugay Komu-
tanlığı'ndaki 
terhis töreni 
heyecanına 
Bornova Bele-
diye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ 
da ortak oldu.

Bornova Bele-
diye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, 
İzmir 57. Topçu 
Tugay Komu-
tanlığı'nda bir 
günlük temsili 
eğitim alan 43 engelli için düzenlenen 
törene katıldı. Başkan İduğ, askeri kamuf-

lajlarını giyip ant içerek terhis olmanın 
sevincini yaşayan engelli askerlerin künye-
lerini Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve 
Tuğgeneral Sebahattin Türker ile birlikte 

taktı.
Dr. Mustafa 

İduğ, vatan sev-
gisinin engel 
tanımayan yüce 
bir değer oldu-
ğunu belirterek, 
"Bu çok özel 
anlarında özel 
kardeşlerimizle 
olmak beni çok 
mutlu etti ve 
duygulandırdı" 
dedi. Törende 
çocuklarının 

heyecanına ortak aileler de duygulu anlar 
yaşadı.

Bornova 
Belediye 
Başkanı Dr. 
Mustafa 
İduğ, İzmir 
57. Top-
çu Tugay 
Komutan-
lığı’ndaki 
törene 
katıldı.

Engellilerin temsili askerlik 
sevincine ortak oldu

Başkan Arda’ya ilk kupa Boccia Takımı’ndan
Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı, Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonası’nda BC1 ve BC2 kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcuları 
çeyrek altınla ödüllendiren Başkan Halil Arda:“Belediye başkanlığı görevimin ilk şampiyonluğunu yaşattınız. Sizi yürekten kutluyorum”

KATILDIĞI turnuvalarda elde ettiği başarılarla 
adından söz ettiren Gaziemir Belediyesi Boccia 
Takımı yine önemli bir şampiyonluk kazandı. 
Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı sporcuları, 
Antalya düzenlenen Paralimpik Boccia Türkiye 
Şampiyonası’nda BC1 ve BC2 kategorilerinde 
ülke şampiyonu oldu.  Türkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonu’nun düzenlediği ve 110 
sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden 
belediye sporcuları Fatih Akkan, Hasan Çakır, Ha-
cer Çiçek, Özgür Barış Bilgiç ve Remziye Sağdıç 
şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. 

ALTIN SPORCULARA ALTIN ÖDÜL

Belediyenin şampiyon sporcuları ile aile-
lerini ve Antrenör Kemal Koç’u makamında 
ağırlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda 
sporcuları ve antrenörü çeyrek altınla ödüllen-

dirdi.  Şampiyon olmanın  gururunu yaşayan 
sporcuların 
mutluluğuna 
ortak olan, 
onları kutla-
yan Belediye 
Başkanı Halil 
Arda, “Bana 
belediye 
başkanlığı 
görevimin ilk 
şampiyonlu-
ğunu yaşat-
tınız. Türkiye 
Şampiyonu 
olmanın gu-
rurunu bana 
yaşattığınız için sizi yürekten kutluyorum. Az-

minizi, başarınızı takdir ediyorum. İyi varsınız” 
diye konuştu. 

Gaziemir Beledi-
yesi Boccia Takımı 
sporcuları Fatih 
Akkan, Hasan 
Çakır, Hacer Çiçek, 
Özgür Barış Bilgiç, 
Remziye Sağdıç, 
Cansu Arapoğlu, 
Oğulcan Şençiftçi, 
Ertan Can Çatal, 
Murat Yıldırım, 
Taner Tingaz Ant-
renör Kemal Koç 
yönetiminde yeni 
şampiyonluklar 

için çalışmalarını sürdürüyor. 

Engellilere ücretsiz

“Beş yılda Bergama’da 
engelleri kaldıracağız”

BAYRAKLI Belediyesi 
Spor İşleri Müdürlüğü, 
her yıl olduğu gibi bu 
yıl da çocuklara yüzme 
eğitimi verecek. Kayıt-
ları başlayan kurslarda 
alanında 
uzman 
eğit-
menler 
5-15 yaş 
arasındaki 
çocuklara 
yüzme 
öğrete-
cek. Kurs-
lar ise, 
okulların 
kapanmasıyla başlayacak.

Bugüne kadar yaz 
spor okullarında yüzme 
kursuyla binlerce çocuğa 
yüzme öğreten Bayraklı 
Belediyesi’nde yeni sezon 
kayıtları başladı. Geçtiği-
miz yıl bin 200 öğrencinin 
katıldığı kurs kapsamında 
Bayraklı Belediyesi, bu yıl 
da eğitmen ve  cankur-
taran kadrosuyla yaz 
tatili boyunca çocuklara 
yüzme dersi verecek. 
Kurslar alanında uzman 
eğitmenler tarafından salı 
– perşembe, çarşamba - 

cuma günleri olmak üze-
re haftada 2 gün bir saat 
olarak düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu 
yılda engelli vatandaşlara 
cumartesi ve pazar gün-

leri 08:30 
- 10:30 
saatleri 
arasında 
ücretsiz 
olarak 
kullanma 
hakkı 
tanınacak. 
Kadınlar 
cumartesi 
günleri 

10:30-17:30, aileler ise 
pazar günü 10:30-17:30 
saatleri arasında havuz-
dan yararlanabilecek. 
Kurs için kayıtlar Bayraklı 
Belediyesi Spor İşleri 
Müdürlüğü’nde yapılıyor. 
Kayıt için yüzebilir onaylı 
sağlık raporu, kimlik foto-
kopisi ve 2 adet fotoğraf 
istenirken, detaylı bilgiye 
0232 371 23 00 telefon 
numarasından ulaşılabi-
liyor. Havuz 18 Haziran 
2019 Salı gününden 
itibaren faaliyete başla-
yacak. 

2004 yılında İzmir’de gör-
me özürlülerin eğitimleri 
ile kültürel gelişimlerine 
ücretsiz hizmet vermek 
amacıyla Av. Gültekin 
Yazgan önderliğinde 
kurulmuş olan, Türki-
ye’nin ilk ve tek Türkiye 
Görme Özürlüler Kitaplı-
ğı’nın 9. Kez düzenlediği 
öykü yarışmasının ödül 
töreninde dereceye giren 
gençler ve yetişkinler 
ödüllerini aldı.

Toplam 54 öykünün ka-
tıldığı yarışmada eserleri 
Birsen Ferahlı, Canan Tan, 
Düriye Yıldız, Eşref Kara-
dağ, Mavisel Yener, Özgür 
Danışman, Bekir Yurdakul 
ve Tülay Yazgan tarafın-
dan oluşturulan seçici 
kurul değerlendirdi.

DOKUZUNCU KEZ 
DÜZENLENDİ

Törenin açılış konuş-
masını yapan Türkiye 
Görme 
Özürlüler 
Kitaplığı 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
Tülay 
Yazgan, 
öykü ya-
rışmasının 
bu sene 
dokuzun-
cusunu 
düzenle-
diklerini 
ve kuru-
luştan bu yana kitaplık-
ların bir kitap deposun-
dan ibaret olmadığından 
yola çıkarak eğitim ve 
kültürel gelişime hizmet 
eden etkinlikleri düzen-
lemekten de sorumlu 
olduklarına inandıklarını 
söyledi. Bu doğrultuda 
dokuz yıldır bu öykü 
yarışmasını düzenledik-
lerini ifade eden Tülay 
Yazgan, “Her yıl artan 
katılımcı sayısı ile bu 
güzel etkinlik büyüyor. 
Farklı şehirlerde bulunan 
TÜRGÖK üyeleri bu sa-
yede bir araya da gelmiş 

oluyorlar. Yarışmayı Kü-
tüphaneler Haftası’nda 
başlattık, Engelliler Haf-
tası’nda da sonuçlarını 
duyurmuştuk, bugün de 
ödül törenini yapıyoruz” 
diye konuştu.

ÖDÜLLERİ JÜRİ 
ÜYELERİ VERDİ

 Yapılan değerlendirme 
sonucunda ödüller şu 
şekilde sahiplerini buldu:

Gençler öbeğinde 
Uçurtma Sevincim isimli 
eseri ile Doğancan Kalıncı 
birinci, Mutluluk Aslanın 
Ağzında isimli eseri ile 
Ali Demirtepe ikinci, Bir 
Umuttur Yaşamak isimli 
eseri ile Esma Karadaş 
üçüncü oldu.

Yine gençler öbeğinde 
Bir Tutam Yardım isimli 
eseri ile Zehra Güçlü, 
“Meryem” isimli eseri ile 
Sude Temirtaş ve “Üfle 
Uçsun Kötü Günler” isimli 

eseri ile 
Melike 
Şevval 
Özkaynak 
özendirme 
ödülleri-
nin sahibi 
oldu.

Yetiş-
kinler 
öbeğinde 
ise “Zeytin 
Ağacı” 
isimli eseri 
ile Murat 
Kefeli 

birinci, “Yapbozdaki Göz” 
isimli eseri ile Kadir Can 
Duran ikinci, “Nilayda” 
isimli eseri ile Can Serhat 
Bağrıyanık üçüncü oldu.

Yine yetişkinler öbe-
ğinde “Gönül Yarası” isimli 
eseri ile Pınar Korkmaz, 
“Ömrün Kanatlarından Ay 
Düşünce” isimli eseri ile 
İzlem Kaşgir, “Son Şarkı” 
isimli eseri ile Gözde Gü-
zel özendirme ödüllerine 
layık görüldüler.

Ayrıca Gültekin Yazgan 
Özel Ödülü’nü ise “Ayraç” 
isimli eseri ile Meral 
Sözen kazandı.

BERGAMA Belediye 
Başkanımız Hakan Koştu, 
Bergama Belediyesi 
Rahmi Yeşilsoy Engelli 
Merkezi ile Bergama 
Spastik Engelli Çocuk 
ve Yetişkinler Derneği 
üyesi 170 kişi ile iftarda 
bir araya geldi. İftarda 
Başkan Koştu’ya eşi Yıldız 
Koştu’da eşlik etti. 

İftardan önce engelli 
kardeşlerimizle güzel 
sohbetler gerçekleştiren 
Belediye Başkanımız Ha-
kan Koştu,”  Bu güzel ak-
şamda rabbimin bizlere 
mihenk taşı olarak belki 
de hediye ettiği özel kar-
deşlerimle birlikte olmak-
tan mutluluk duyuyorum. 
2002 yılından önce 
ülkemizde engelli kardeş-
lerimiz özel kardeşlerimiz 
maalesef saklanıyordu 
ve hiçbir yerde görmek 

mümkün değildi. 2002 
yılından bu yana 17 yıldır 
başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ve hükümetimizin 
engellilerle gerçekleş-
tirdiği sosyal projeler ile 
özel kardeşlerimiz artık 
hayatın içinde ve bizlerle 
beraber. Okulda yolda 
kafede restoranda artık 
birlikteyiz. Aslında engel 
olan onlar değil, engel 
olan biziz ve engelleri 
kaldırması gerekenler de 
bizleriz.  Yaptığımız yollar, 
binalar, kaldırımlar hep 
onlara engel olmakta. 
Burada bize düşen görev 
bu engelleri kaldırmak. 
Önümüzdeki 5 yılda 
bu hizmetlerde sizlerle 
beraber şehrimiz adına 
ne yapılması gerekiyorsa 
bunun sözünü buradan 
veriyorum.” dedi. 

Görmeyen yazarlar 
ödüllerini aldı
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’nın 
düzenlediği Görme Özürlüler Arası 9. 
Öykü Yarışması Ödül Töreni, eser sahiple-
ri, seçici kurul ve gönüllülerin katılımı ile 
Kültürpark İzmir Sanat’ta düzenlendi.
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Kütahya’da yaşayan Ali 
ve Hatice Ay (40) çiftinin 
doğuştan skolyoz has-

tası olan çocukları Yusuf Ay, 
henüz 5 yaşındayken 2008 
yılında bu hastalıktan kur-
tulmak için ameliyat oldu. 
Ancak küçük Yusuf, başarısız 
operasyonun ardından felç 
olup tekerlekli sandalyeye 
mahkum kaldı. Baba Ali Ay, 
engelli oğlunun Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ndeki eğitimlerine 
devam edebilmesi için Şubat 
ayında işinden ayrıldı. Maddi 
olarak da sıkıntılar yaşayan 
Ali Ay, evinde oğlu Yusuf Ay 
ile birlikte ahşaptan biblolar 
yaparak satmaya başladı.

Oğlunun eğitimi için işini 
bırakıp tüm zamanını birlikte 

geçirdiklerini anlatan Ali Ay, 
“Oğlum skolyoz hastası ve bu 
nedenle operasyon geçirdi. 
Ardından felç olup yürüyemez 
hale geldi. Eşim, ağır olduğu 

için, oğlumuzu istediği gibi 
taşıyıp okula götüremediği 
için ben de fabrikadaki işimi 
bıraktım. Geçen yıl kalemlik 
yaparak başladığı ahşap biblo 

işlerine ağırlık verdim. Oğ-
lumla birlikte evde yaptığımız 
bibloları satarak geçimimizi 
sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimi 
ve sağlığı bizim için önemli, 
eşim kaldıramadığı için çalış-
mak zor olduğundan dolayı 
ayrıldım. Ek gelir olarak bunu 
yapmaya başladım. Yaptığım 
ürünleri sosyal medya üzerin-
den paylaşıyorum. Ürünlerim 
sandalye, çocuk oyuncakları, 
koltuk, semer, kağnı gibi çeşit 
çok. Engelli çocuğum olduğu 
için okula gidiyor. Yürüme 
engeli var iş yerinden izin 
almak zor oluyordu ve bu işi 
düşündüm. Zamanım çok 
olduğu için bununla geçimi-
mizi sağlamak için 3 çocuğu-
ma bakmak için çalışacağım” 
şeklinde konuştu.

Sercan, müzikte 
engel tanımıyor
OTİZM sendromu bulunan Sercan 
Berk Vardar (22), eğitim hayatında 
birçok zorlukla mücadele etti. Müzik 
konusunda çok yetenekli olan ve 
milyonda bir görülen 'mutlak kulağa' 
sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi 
Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğret-
menliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 
Vardar, Uluslararası Genç Yetenekler 
Müzik Yarışması Özel Kategorisi’nde 
bu yıl piyano dalında 3’üncü oldu.
2 yaşındayken otizm sendromu teşhisi koyulan 
Sercan Berk Vardar ailesinin ilgisi ve emeğiyle 
yoğun bir tedavi sürecine başladı. Eğitim hayatı 
boyunca çeşitli engellerle karşılaşan Vardar, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Birinci 
sınıf öğrencisi olan Vardar’ın hayali ise kendisi 
gibi otizm sendromu olan çocukları müzikle 
terapi ederek hayata kazandırmayı amaçlıyor.

OKUL YÖNETİMİ İSTEMEDİ

Sercan Berk Vardar’ın babası Mustafa Vardar 
ise oğlunun üstün zekalı olduğunu belirterek 
yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Annesiyle ayrıyız ama benim hala çok iyi 
arkadaşım. Sercan annesiyle birlikte yaşıyor. 30 
yaşında bir ablası var. 2 yaşında iken Sercan'ın 
otizmli olduğunu fark ettik. İlkokula başlarken 
okul yönetimi tarafından istenmedi ama yaşıt-
larıyla beraber eğitimine devam etti. Hem özel 
eğitim alıyor hem de akranlarıyla birlikte okula 
gidiyordu. Hep engellerle karşılaştı ama eğitim 
hayatı süresince teşekkür ve takdir belgeleri 
getirdi."

‘TRAVMA YAŞADI’

Sercan’ın tedavisine devam ederken lise 
çağında travmalar yaşadığını belirten baba 
Vardar, "Okul yönetimi Sercan'ı yine istemedi. 
Ama biz ısrarcı olduk. Sercan hemen her şeyi 
algılayan üstün zekâlı bir çocuk. Zaman zaman 
farklı davranabilir. Sınavlara tek başına alın-
ması gerekirdi. 4 yıl önce okulda tatsız bir olay 
yaşadı. Sınav sırasında çocuğun önünden sınav 
kağıdını çekip almışlar, Sercan'ın sinirlenip 
öğretmenine verdiği tepki üzerine şikayetçi 
oldular ve konu adliyeye taşındı. Olayı kamera 
kaydına almışlar. Mahkemede Sercan'ın 5 sene 
süresince takibe alınmasına karar verildi. Her 
3 ayda bir tam teşekküllü hastanede kontrolü 
yapılıyor. Bu durum onun bir travma yaşaması-
na neden oldu. Şimdi konuştuğumuzda 'Benim 
de hatam var o kadar fevri davranmamam 
gerekirdi' diyor. Okulu bıraktı ve liseyi dışarıdan 
tamamladı" diye konuştu. Vardar, Sercan'ın 
liseyi dışardan bitirmesine karşın üniversite 
sınavına girip Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölü-
mü'nü kazandığını anlattı.

MUĞLA'NIN Kavaklıdere 
ilçesinde Hüseyin Duman (51) 
, eşinin bel fıtığı rahatsızlığı 
yaşaması ve iki engelli çocuk-
larına bakmakta zorlanması 
nedeniyle çalıştığı mermer 
fabrikasındaki işini bıraktı. Her 
ikisi de zihinsel ve bedensel en-
gelli olan evlatlarıyla yakından 
ilgilenen 
Duman, 
"Tek üzün-
tüm ço-
cuklarımın 
bayramlar-
da ve özel 
günlerde 
yaşıtları 
gibi geze-
memeleri" 
dedi.

Kavak-
lıdere'nin 
kırsal 
Ortaköy 
Mahalle-
si'nde yaşa-
yan Hüseyin- Nazmiye Duman 
çiftinin 4 çocuğundan 1'i kız 3'ü 
zihinsel ve beden engelli olarak 
dünyaya geldi. Duman çifti, 7 ay 
önce oğulları Adem'i (21) yaka-
landığı testis kanseri nedeniyle 
kaybetti. Ailenin hayattaki tek 
sağlıklı çocukları Fatma da (29) 
evlendi. Anne Duriye Duman 
ise yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı 
ve oğlunun ölümünün ardın-
dan kendini iyi hissetmemeye 
başladı. Hayat arkadaşının 
üzüntülü halini gören Hüseyin 
Duman, çalıştığı mermer fabri-
kasındaki işini bıraktı. Duman 
çifti, tek katlı müstakil evlerinde 
engelli çocukları için aldıkları 
aylıkla kimseye muhtaç olma-

dan oğulları Ünal (28) ve kızları 
Sinem'e (23) gözü bakıyor. En-
gelli kardeşlerin gülümsemeleri 
ise anne ve babalarının tüm 
yorgunluklarını unutturuyor.

'EVLATLARIMIZI ASLA YALNIZ 
BIRAKMIYORUZ'

Baba Hüseyin Duman, ço-
cuklarının 
engelli 
olmasından 
rahatsız 
olmadığını 
belirte-
rek, "Tek 
üzüntüm 
bayramlar-
da ve özel 
günlerde, 
yaşıtları 
gibi geze-
memeleri. 
Çocuklarım 
için işimi 
bıraktım ve 
başlarında 

duruyorum. El kasları zayıf oldu-
ğu için tekerlekli sandalye kul-
lanamıyorlar. Evlatlarımızı asla 
yalnız bırakmıyoruz. Genellikle 
pikniğe götürüyorum" dedi.

'YÜRÜYEMEMESİNE ÇOK 
ÜZÜLÜYORUM'

Anne Nazmiye Duman ise 
"Her isteklerini karşılıyoruz. Eli-
mizden geldiği kadar bir dedik-
lerini iki yapmamaya çalışıyoruz. 
Arkadaşları gibi onların gezip, 
oynayamamasına çok üzülü-
yorum. Anlatılmayacak duygu 
içerisindeyim" diye konuştu. 
Duman Çifti, engelli iki çocukları 
için aldıkları aylık toplam 2 bin 
438 lira ile geçimlerini sağlıyor.

MUĞLA Büyükşehir Beledi-
yesi'nin Türkiye'de ilk olarak 
2016 yılında Menteşe ilçesinde 
hizmete açtığı kısa mola merke-
zi, daha sonra Milas ve Fethiye 
ilçelerinde da açıldı. Ailelerin 
engelli ço-
cuklarını bıra-
kabilecekleri 
huzurlu, gü-
venli ve ke-
yifli ortamın 
sunulduğu 
merkezlerde, 
çocuklar 
eğlenceli 
etkinlikler-
le zaman 
geçirirken aileler de kısa bir 
mola vererek dinlenme imka-
nına kavuştu. Çocukların kişisel 
gelişimine büyük katkı sunuldu-
ğu kısa mola merkezleri, yapılan 
etkinliklerle de engelli bireylerin 
hayallerini gerçeğe dönüştürü-
yor. Bu kapsamda Fethiye Kısa 
Mola hizmetinden yararlanan 
Hasan Engin Akpınar'ın (14) po-
lis ve Umut Kurada'nın (10) ise 
itfaiyeci olma hayalleri gerçek 
oldu. Fethiye Kısa Mola Merke-
zi'nden engelli nakil aracıyla Fet-
hiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
getirilen Hasan Engin Akpınar'ı, 

görevli polis memurları karşıla-
dı. Polis yeleği ve şapka takan 
Akpınar, ekip araçları hakkında 
bilgi aldı ve telsiz kullandı. Daha 
sonra MOBESE kameralarını 
inceleyen Akpınar'ın mutluluğu 

görülmeye 
değerdi. 
Zihinsel 
engelli Umut 
Karaca'nın 
hayali ise itfa-
iyeci olmaktı. 
Kısa mola 
merkezinde 
görevli uz-
man perso-
nel eşliğinde 

engelli nakil aracıyla Muğla 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Amirliği'ne getirilen Umut'a, 
itfaiye erleri tarafından kıyafet 
giydirildi. İtfaiye aracı ile göreve 
çıkan, telsizle anons yapan ve 
yangın söndürme konusun-
da tatbikat yapan Umut'un 
mutluluğu gözlerinden okundu. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Kısa Mola Merkezleri ile hayalleri 
gerçeğe dönüşen Hasan Engin 
Akpınar ve Umut Karaca, günün 
anısında polis memurları ve it-
faiye erleri ile fotoğraf çekilerek 
anı ölümsüzleştirdi.

TÜRKİYE'DE herkes Muğlalı Sultan 
Tolga'yı, 'Dondurmak Gaymak' sinema 
filminde 'Çoban Teyze' rolünde ettiği 
küfürlerle tanıdı. Hiçbir sıkıntısını belli et-
meyen Sultan ninenin bilinmeyen yönü 
ise zihinsel engelli ve yatalak oğluna 49 
yıldır gözü gibi bakması. Menteşe ilçesi-
nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işçi 
emeklisi Sultan Tolga, 24 yıl önce eşini, 17 
yıl önce ise arı sokması oğlunu kaybetti. 
Yaşlı kadın, kızının evlenmesi üzerine, 2 
yaşında yapılan yanlış iğne sonucu beyin 
felci geçiren engelli oğlu Şevket ile baş 
başa kadı. Yüzünden gülümseme eksik 
olmayan ve hayata küsmeyen Sultan 
nine, ilerleyen yaşına rağmen yatalak 
evladının sabah kahvaltısını yaptırıp, öğle 
ve akşam yemeği yediriyor.

SULTAN NİNE'NİN TEK ARZUSU BAHÇE 
DUVARININ TAMİRİ

Bağımsız derme çatma 2 odalı bir evde 

oğlunu elleriyle besleyen Sultan Tolga, 
"Çocukluğumdan beri fakirlik için-
de büyüdüm. Hep mısır ekmeği yedik. 
Evlendikten sonra buğday ekmeğini 
gördüm. Kimsenin malında gözüm yok. 
Bu yaşıma geldim, elimi uzatıp bir şey 
almadım. Oğluma bakmaya mecburum. 
Doğarken iyi, bakarken zor olmamalı. 
Allah bana güç versin, ben ona bakarım. 
Bir yanlış iğne çocuğumu mahvetti. 
Dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin 
elimden tuttu ve bana iş verdi. Yüzümün 
akıyla ekmeğimi kazandım. Yüz karası 
yapsaydım hayatta kimsenin yüzüne 
bakamazdım. Aldığım emekli maaşı ile 
geçinmeye çalışıyoruz. Kimseye boyun 
eğmiyorum. Kuru ekmek ve soğan yiye-
yim yeter ki ağzımın tadı bozulmasın" 
dedi.

Sultan nine, evinin bahçe duvarının 
yıkıldığını ve bir an önce yaptırılması için 
yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Engelli oğluyla birlikte 
ahşap biblo yapıp satıyor
Kütahya’da fabrika işçisi Ali Ay, skolyoz hastalığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından felç 
olup tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlu Yusuf Ay’a (16) bakabilmek için işinden ayrıldı. 
Ali Ay, meslek lisesi öğrencisi oğlu Yusuf ile birlikte ahşaptan biblo yaparak satmaya başladı.

49 yıldır zihinsel engelli
ve yatalak oğluna bakıyor
Muğla’da çekilen  ‘Don-
durmak Gaymak’ filminde 
de rol alan 80 yaşındaki 
Sultan Tolga, 2 yaşınday-
ken yapılan iğne sonrası 
beyin felci geçirdiğini 
belirttiği zihinsel engelli 
ve yatalak oğluna 49 yıldır 
usanmadan bakıyor. Oğlu 
51 yaşındaki Şevket Tol-
ga’yı elleriyle besleyerek 
tüm bakımlarını yapan 
Tolga, bir annenin evladı 
için yapabileceği fedakar-
lığın simgesi oldu.

Engelli 
rapçiden 
taraftarı 
olduğu 
takıma 
marş
İZMİR’DE, besteleyip söy-
lediği rap şarkılarıyla ya-
şama tutunan kas hastası 
Metin Özkan (30), taraftarı 
olduğu Galatasaray’a özel 
rap marşı besteledi. Rap 
müziğin bir terapi oldu-
ğunu söyleyen Özkan, 
"Rap müzik hayatımın 
tam merkezi oldu. Aynı 
zamanda çocukluğumdan 
beri fanatik Galatasaraylı-
yım. Benim için bir tutku 
olan bu takıma bir marş 
armağan etmek istedim. 
Şarkının Galatasaray cami-
asına ulaşmasını istiyorum. 
Umarım bir gün Galatasa-
ray maçını izleme fırsatım 
olur" dedi.

İzmir’in Buca ilçesinde 

yaşayan Metin Özkan’a 
henüz 2 yaşındayken nadir 
görülen bir kas hastalığı 
olan herediter polinöropati 
teşhisi konuldu. Zaman 
içinde bedensel engelli 
hale gelerek yaşamını 
tekerlekli sandalyeyle sür-
düren Özkan, yaklaşık 10 
yıl önce Ceza’nın şarkılarını 
dinlediğinde, bunların ken-
disiyle konuşuyormuş gibi 
geldiğini hissederek, rap 
müzik tutkunu oldu. Daha 
önce yazdığı şiirleri rap şar-
kılarına dönüştüren Özkan, 
tutkunu olduğu müziği 
stüdyo ortamında seslendi-
rebilmek için uzun mesafe-
ler kat etmek durumunda 
kaldı. Daha sonra ailesinin 

desteğiyle, dijital ses kayıt 
cihazları, mikrofon gibi 
ekipmanları edinerek kendi 
odasını 'Blue Metin Özkan' 
olarak nitelendirdiği bir ses 
stüdyosuna dönüştürdü. 
Aynı zamanda odasına ses 
yalıtımı da yaptıran Özkan, 
burada seslendirdiği 35 
şarkıyı youtube kanalın-
da yayınladı. Şarkılarıyla 
büyük beğeni toplayan ve 
ses getiren Özkan, şimdi de 
taraftarı olduğu Galata-
saray için rap türünde bir 
marş besteledi. Özkan, 
"Rap müzik hayatımın tam 
merkezi oldu. İstanbul’a 
gidip bir Galatasaray maçı-
nı izlemeyi çok istiyorum" 
dedi. 

>> ENGELLİLERİN 1 GÜNLÜĞÜNE DE OLSA 

Hayalleri gerçekleşti
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 
çalışmada bedensel ve zihinsel engelli Hasan Engin 
Akpınar’ın polis, zihinsel engelli Umut Kurada’nın ise 
1 günlüğüne itfaiyeci olma hayali gerçekleşti.

>> ÇOCUKLARI İÇİN MERMER 

Fabrikadaki işini bıraktı
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Foça Belediyesi Reha Midilli 
Kültür Merkezindeki gös-
teriye; Foça Kaymakamı Ali 

Çetin, Amfibi Görev Grup ve 
Garnizon Komutanı Tümamiral 
İbrahim Özdem Koçer, Foça Bele-
diye Başkanı Fatih Gürbüz, sivil 
ve askeri erkân, öğrenci velileri 
ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler, öğretmenleri 
eşliğinde şiirler okudu, müzik ve 
dans gösterilerini sahneledi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, 
Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim 
Uygulama Okulu Müdürü Mürsel 
Varan adına Foça Belediye Baş-
kanı Fatih Gürbüz’e, okullarına 
yapmış olduğu katkıları dolayısı 
ile teşekkür ve şükranlarını ileten 

plaket takdim etti.
Foça Belediye Başkanı Fatih 

Gürbüz, konuşmasında; ‘‘Engelli 
olmak bazen doğuştan, bazen de 
yaşadığımız hayat sürecinde son-
radan gelen bir durumdur. Bura-
da önemli olan, her sağlıklı insa-
nın birer engelli adayı olduğunu 
unutmamaktır. Engelli olmak 
konusu, hepimizi yakından ilgi-
lendiren en önemli konulardan 
biridir. Hayattaki en büyük engel; 
yürüyememek, konuşamamak, 
görememek değil, sevgisizliktir. 
Foça Belediyesi, Engelsiz bir Foça 
için bütün olumsuzlukları orta-
dan kaldıracak, Engelli Dostu bir 
Belediye olacaktır. Çünkü yaşa-
mak birlikte güzel’’dedi.

Foça’da gösteri sundu
Foça’daki Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim 
Uygulama Okulu’nca Gösteri sunuldu. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğret-
menleri eşliğinde şiirler okudu, müzik ve dans gösterilerini sahneledi.

BU anlamlı günde Temsili Atatürk'ün 
annesi Zübeyde hanımın huzurunda tüm 
engelli anneleri yılın annesi seçildi.

İzmir’de Sarı Zeybek kültür sanat derne-
ği Geçen hafta kutlanan anneler gününü 
19 mayıs bayramı ile birleştirerek farklı bir 
etkinliğe imza attı.Uğur Mumcu parkında 
düzenlenen etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.
Sunumunu Şair Yazar Korkut  Alp ve 
Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri 
ve farklı sahne performansı ile İzmirlilerin 
sevdiği sanatçı Mikrop lakaplı Hikmet 
durmuş yaptı.

Önce Sarı zeybek derneği korosu  kuru-
cu başkan Ayla Taşdelen hanımın yöneti-
minde 20 şarkılık bir repertuvarla izleyen-
lere müzik ziyafeti sundu. Ardından Urla 
kızılayı ''Hayata bağlan'' projesi ile engelli 
bireylerin anneleri atık ve geri dönüşüm 

malzemelerinden yaptıkları kıyafetlerle bir 
defile düzenledi.

Engelli gençler Çöp poşeti pet şişe Çuval 
Gazete karton gibi malzemeleri kullanarak 
yapılan giysileri giyinerek podyumda boy 
gösterdi.Çöp poşetleri ile yapılan gelin-
lik ve damatlık herkese duygusal anlar 
yaşatırken küçük bir kız çocuğunun özel 
tasarımlı kıyafeti ve üzerinde “Bedenime 
Dokunma'' yazılı pankartla yürümesi 
büyük alkış aldı.Çocuk istismarına dikkat 
çekmek için yapılan bu eyleme Sanatçı 
Mikrop Hikmet herkesin ellerini kaldırarak  
“Çocuk istismarına dur'' dedi.

Anadolu down sendromu derneği de 
ritm şov performansı ile büyük alkış aldı.

Rüya Helin İzmiroğlu genç bir kız da 
Güney Kore'ye özgü K Pop dans gösterisi  
sergileyerek bu güne destek verdi.

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir de  19 mayıs Atatürk’ü anma  
ve gençlik ve spor bayramı farklı etkinliklerle kutlandı.

Tüm engelli anneleri 
yılın annesi seçildi

Balçova’da engel kalmayacak
BALÇOVA Belediyesi, engelli vatandaşların has-
taneye ve sosyal aktivitelere ulaşımlarında kul-
lanılmak üzere engelli hizmet aracı aldı. Başkan 
Fatma Çalkaya, Engelliler Haftası’nda hizmete 
giren aracın ilk seferinde araca binerek gençlerle 
birlikte Urla’ya kahvaltı yapmaya gitti.

Engelleri tek tek aşarak vatandaşlara hizmet 
götüren Balçova Belediyesi, tekerlekli sandalye 
kullanan engelli bireylerin hastaneye ve sosyal 
aktivitelere rahat ulaşmaları için engelli servis 
aracı aldı. Engelli Haftası’nda hizmete sunulan 
araç, özel asansörü ve iç dizaynı ile tekerlekli 
sandalye kullanan 3 kişiye aynı anda hizmet vere-
biliyor. Araçta ayrıca 6 kişide oturarak seyahat 

edebiliyor. Balçova’da engelli haritası sayesinde 
düzenli bir hizmet verilen engelli vatandaşlar, 
yeni hizmete giren araç ile trafik ve mevsim 
şartlarından etkilenmeden istedikleri bölgeye 
rahatlıkla gidebilecekler.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bal-
çova’da yıllardır engelli vatandaşlarımızı sosyal 
hayatın içinde konumlandıran bir hizmet anlayışı 
var. Dışarıya çıkabilsinler diye yüzden fazla vatan-
daşımıza akülü araç alındı. Ancak biz yaptığımız 
hiçbir hizmeti onlara lütuf olarak değil bir borç 
olarak yapıyoruz. Bu ülkede yıllardır engelli vatan-
daşlarımızın ihtiyaçları yok sayıldı. Şimdi o açığı 
daha çok çalışarak kapatacağız” diye konuştu.

Engelli Hizmet aracının ilk denemesini yapan Balçova Belediye 
Başkanı Fatma Çalkaya, engelli gençlere bir sürpriz yaptı. 

En hayırlı 
sinema filmi
İSPANYOL sinemasına ait olan “Şampi-
yonlar” isimli sinema filmi, Türkiy’ de gös-
terime girdi. 2018 yılında Goya ödülüne 
layık görülen sinema filmi İspanyada 3.5 
milyon gişe yapma başarısını gösterdi. 

Türkiye’deki gişe gelirinin %80’i İstanbul 
Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma 
Vakfına (İZEV) bırakılacağı duyulunca 
sanat cami-
asından da 
bir çok isim 
filme des-
tek verdi. 

Ünlü pop 
sanatçısı 
Tuğba Ha-
tun, onurla 
filmin 
başarısı için 
çalışaca-
ğını ifade 
ederken 
“Bu filmin en büyük başarı sebebi gerçekçi 
olması ve filmde oynayan karakterlerin 
her biri gerçek yaşamdaki engelliler. Yani 
Cast içinde baş roldeki kadın ve erkek 
oyuncu haricinde tanınmış bir sinema 
yüzü olmamasına rağmen; senaryosun-
daki gerçekçilik ve samimi olması sebe-
biyle ilgisi yüksek ve beğenisi bol bir film  
olduğunu düşünüyorum. Bu filmle sadece 
engellilere yardımcı olmayacaksınız çok 
farklı ve özel bir film izleyeceksiniz” dedi. 
Türkiye’de Engelliler için yapılacak her 
çalışmada sesi yada oyunculuğuyla gö-
nülden katılacağını da sözlerine ekleyen 
Tuğba Hatun, ülkemizde yeterli destek 
sağlanamamasının sebebini de “Şampi-
yonlar” filmi gibi ciddi işler yapılmaması 
olduğu vurgusunu yaptı.

DOKUZ Eylül Üniversitesi İzmir 
Meslek Yüksekokulu öğrenci-
leri ile Doç.Dr. Engin Deniz Eriş, 
“Hepimiz Hayatın Bir Rengi-
yiz - Farkındalığı Artıralım ve 
Engelleri Kaldıralım” teması ile 
Agah Efendi 
İlkokulu’nda 
bir farkın-
dalık günü 
gerçekleş-
tirdi. 10-16 
Mayıs Engel-
liler Haftası 
kapsamında 
Okul Müdü-
rü Burçak 
Akseki’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen etkinliğe Kara-
bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Metin Ender Karabulut da ka-
tıldı. Üniversiteli gençler, önce 
zihinsel ve bedensel engeller 
konusunda özel eğitim sınıf 

öğretmeni Fatma Özden tara-
fından verilen seminere katıldı 
ve ardından da özel kardeşleri 
ile birlikte duvar boyayarak ha-
yatın içinde her rengin olduğu-
nu vurguladı. Özel çocukların 

folklör göste-
risi de eğlence 
dolu dakikalar 
yaşattı.

59 ÇOCUKTAN 
1’İ OTİZMLİ

Okul Müdürü 
Burçak Akseki, 
Dünya’da her 
59 çocuktan 

biri otizmli olduğuna dikkat 
çekerek "En önemli konu 
engelli bireylerin evlerinden 
dışarıya çıkabilmeleri. Biz, özel 
gereksinimli çocukları yaşamın 
her alanında görmek istiyoruz" 
dedi. 

Her biri hayatın rengi
Üniversiteli gençler, engelli bireylerle bir araya gelerek 
“Hepimiz hayatın rengiyiz" sloganıyla duvar boyadı. 
Gençler hayatın içinde her rengin olduğunu vurguladı.

ENGELLİLER Haftası 
nedeniyle Çiğli Belediyesi 
ve İzmir Rehabilitasyon 
Spor Kulübü Derneği iş 
birliğiyle “Benimle 5 daki-
ka hayatı paylaşır mısın?” 
etkinliği düzenlendi. Et-
kinliğe katılan engellilerle 
yakından ilgilenen Çiğli 
Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü, başta engelli-
ler olmak üzere toplumun 
tüm kesimleriyle daya-
nışma içinde olacaklarını 
söyledi.

Engellileri sosyal yaşa-
ma daha fazla dahil etme 
anlayışıyla Çiğli Kasaplar 
Meydanı’nda düzenlenen 
“Benimle 5 dakika hayatı 
paylaşır mısın?” etkinliği-
ne katılan engelliler bir 
arada olmanın mutlulu-
ğunu yaşadılar. Engelliler, 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakül-
tesi öğretim üyelerinin 
desteğiyle hazırladıkları 
ebru sergisini meydanda 
vatandaşların beğenisine 
sundular. Program kapsa-
mında keçe desenleme, 

müzik dinletisi ve satranç 
gibi etkinlikler de yapıldı. 
İzmir Rehabilitasyon Spor 
Kulübü Derneği Başkanı 
Ramazan Kaymaz, engel-
lilerin toplum hayatına 
kazandırılması için verdiği 
destekten dolayı Baştan 
Utku Gümrükçü’ye teşek-
kür ederek plaket verdi.

DAYANIŞMA VE 
KAYNAŞMA VURGUSU

Etkinlikte engellilere 
seslenen Başkan Gümrük-
çü, başta engelliler olmak 
üzere tüm toplumsal 
kesimlerin yanında ola-
caklarının mesajını verdi. 
Başkan Gümrükçü şöyle 
konuştu; “Engellilere 
destek veren sivil toplum 
kuruluşları ve gönüllü-
lere katkılarından dolayı 
teşekkürlerimizi iletiyo-
ruz. Çiğlimizde güzel işler 
yapacağız. Engellilerimiz 
bizim için önceliklidir. 
Toplumumuzun tüm 
kesimleriyle dayanışma 
ve kucaklaşma içinde 
olacağız” diye konuştu.

“5 dakika hayatı 
paylaşır mısın?”
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İZMİR Büyükşehir Belediye-
si, Ramazan ayı iftar bu-
luşmalarında, engelli 
ve ailelerini ağırladı. 
Tarihi Havagazı Fab-
rikası'nda kurulan 
iftar sofrasına 4 bin 
500 konuk katıldı. 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, konuk-
ları ile tek tek ilgile-
nerek hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, Tarihi 

Havagazı Fabrikası'n-
da düzenlenen iftar 
yemeklerinin ilkinde 
çok özel konukları-
nı ağırladı. 100'ün 
üzerinde dernekten  
4 bin 500 engelli ve 
aile fertlerinin bulun-

duğu iftar yemeğinde 
çölyak ve fenilketonüri 

hastaları için ise özel 
menü hazırlandı. İftar ye-

meğine İzmir milletvekili Atila Sertel, 
Ednan Arslan ile Menderes Belediye 
Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.

Gece boyunca eşi Neptün Soyer ile 
birlikte  konuklarıyla ilgilenen Başkan 
Soyer, istekleri dinledi ve hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Başkan Soyer, işaret 
diline çevrildiği konuşmasında Ra-
mazan ayının kentimize ve ülkemize 
barış ve huzur getirmesini dileyerek, 
“Sizleri sevgiyle, aşkla selamlıyorum. 
Hep birlikte, el ele, kol kola, gönül 
gönüle güzel günler için çalışacağız” 
dedi. 

Büyükşehir’in ilk iftarı özel insanlara

>> BAŞKAN KILIÇ’TAN ‘KIRMIZI BAYRAK’ MESAJI 

Buca’da engelsiz şölen
Bucalı engellilerin el emeği göz nuru sergisinin yanı sıra, dans ve müzik performanslarının sergilendiği 
şenlikte konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç,  engelsiz bir kent için çalışmaya devam edecekle-
rini söyleyerek ,”İzmir’in en fazla kırmızı bayrak almaya hak kazanmış belediyesi olmayı hedefliyoruz” dedi. 

BUCA’DA FIRSAT EŞİTLİĞİ VERİLEN ENGELLİ BİREYLERİN SANATSAL PERFORMANSLARINI 
SERGİLEDİĞİ 11.GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Engelsiz bir kent yaratma 
hedefiyle toplumun her 
alanında fırsat ve imkan 

eşitliği yaratmak için çalışan 
Buca Belediyesi, Engelliler Hafta-
sı kapsamında gelenekselleştir-
diği Bahar Şenliği’nin 11’incisini 
gerçekleştirdi.

Buca Belediyesi, Buca Engelli-
ler Derneği ve Buca Halk Eğitim 
Merkezi iş birliğiyle organize edi-
len, 11. Geleneksel Bahar Şenliği, 
Şirinyer Engelliler Parkı’nda 
gerçekleştirildi.

ENGELLER SANATLA AŞILDI 

Şenlik kapsamında dans 
gösterileri, sergi,  müzik ve sanat 
performanslarını kapsayan 
etkinlikler seyircilerin yoğun 
ilgisiyle karşılandı. Buca Engel-
liler Derneği Engelli Ritim Dans 

Grubu tarafından hazırlanan 
dans gösterisiyle başlayan prog-
ramda, Türkiye’yi yurt dışında 
gururla temsil eden Tekerlekli 
Sandalye Dans Şampiyonu Si-
nem Öntürk ve Buca’nın engelli 
rap sanatçısı Metin Özkan tara-
fından performans gösterileri 
gerçekleştirildi.  

HEDEFİMİZ GÖNÜLLERDEKİ 
ENGELLERİ KALDIRMAK 

Şenlikte engellilerle kucakla-
şan Buca Belediye Başkanı Av. 
Erhan Kılıç, engelsiz bir Buca için, 
modern ve halkçı belediyecilik 
anlayışıyla çalışmayı sürdürecek-
lerini ifade ederek, “Engelsiz bir 
kent yaratma hedefiyle çıktığı-
mız bu yolda birinci hedefimiz 
gönüllerdeki engelleri, o küs-
künlüğü, hayata kırgınlığı kal-

dırmaktır. Kentimizde de kültür, 
sanat ve sporu kullanarak bunu 
yakalamaya çalışıyoruz. Engel-
leri ilk önce zihnimizde aştıktan 
sonra normalleşme süreci baş-
layacaktır. Çünkü herkes engelli 
olabilir. Her birimizin bir engelli 
adayı olduğumuzu unutmadan 
çalışmalı, kalıcı ve akılcı çözüm-
ler üreterek dünyayı yaşanabilir 
bir hale sokmalıyız. Bugün bu-
rada engelli bireylerimize fırsat 
verilir, imkanlar sağlanırsa neler 
başarabileceğini bu şenlikte 
net olarak görüyoruz. Belediye 
olarak hayata geçireceğimiz tüm 
projelerde engelli erişimine ön-
celik vereceğiz. Engelli vatandaş-
larımızın sıfır sorunla yaşamaları 
için tüm imkanlarımızı sefer-
ber etmeye devam edeceğiz. 
Önümüzdeki beş yıl içerisinde 

İzmir’in en fazla kırmızı bayrak 
almaya hak kazanmış belediyesi 
olmayı hedefliyoruz” dedi. 

EN ANLAMLI SERGİ

Konuşmaların ardından 
Başkan Kılıç, Buca Halk Eğitim 
Merkezi’ndeki engelli vatan-
daşlar tarafından yapılan sanat 
sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 
Bucalı engelli vatandaşların 
ahşap boyamadan yağlı boya 
resimlere, el işlerinden ev eşyala-
rına kadar uzanan yüzlerce çeşit 
ürünlü serginin açılışını gerçek-
leştirdi. Vatandaşlara çağrı yapan 
Kılıç, “Hobi ve sanat kurslarında 
eğitim alarak el emeği göz nuru 
eserlerin  yaratan engelli va-
tandaşların el sanatları sergisini 
ziyaret edip, azmin zaferine şahit 
olmaya çağırıyorum” dedi.

SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde 
mücadele eden İzmir'in tek temsilcisi Bor-
nova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova 
Sessizlerspor) Türkiye Şampiyonu olduktan 
sonra Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa 
İduğ'u ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını 
Başkan İduğ'a getiren Bornova İşitme Engel-
liler Futbol Takımı Başkanı ve Teknik Direktö-
rü Soner Aslan Kaynak, kulüp yöneticileri ve 

oyuncular önümüzdeki sezon için de destek 
istedi.

'BU DÖNEM 5 KUPA İSTİYORUM'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan İduğ, şampiyonluk için 
tebrik etti. Başkan İduğ, "Sizin bu başarınızın 
devamını diliyorum. Önümüzde 5 yıllık bir 
dönem var. Bu dönem için de şampiyonluk 

kupasından 5 tane olmasını istiyorum" dedi. 
Kulübe destek olacaklarını da belirten İduğ, 
"Sizlerin spor yapması çok önemli. Elimizde 
olan olanaklarımızı bütçeyle doğru orantılı 
olarak sizler için değerlendireceğiz. Borno-
va'da herkesin spor yapması gerekir. Ama 
sizlerin her zaman bizde önceliğiniz var. Be-
nim ve ekibimin sizlerin her zaman yanında 
olacağını bilin" diye konuştu.

Türkiye Şampiyonlarından İduğ’a ziyaret
Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi’nde Türkiye Şampiyonu olan Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü yönetimi ve oyuncuları 
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u makamında ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını Başkan İduğ’a getiren yönetim, Bor-
nova Belediyesi’nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek,  gelecek sezonda da desteklerini beklediklerini belirtti.

Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi’nde Türkiye Şampiyonu olan Bornova 
İşitme Engelliler Spor Kulübü yönetimi ve oyuncuları Bornova Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u makamında ziyaret etti.

OMURİLİK felcinin tedavisine 
yönelik araştırmalara kaynak 
yaratmak için düzenlenen 
koşuya 9 bin kişi katıldı. “Ko-
şamayanlar için koşuyoruz” 
sloganıyla 
düzenlenen 
yarışa katı-
lanlar ara-
sında İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekre-
teri Dr. Buğra 
Gökçe, İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Özel Kalem 
Müdürü İlker 
Kozan ve 
Özel Kalem 
Sekreteri Nur 
Özgül yer aldı.

Omurilik felcine yönelik araş-
tırmaları desteklemek amacıy-
la düzenlenen “Wings for Life 
World Run”ın, Türkiye ayağı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla İzmir'de yapıldı. 
Dünya genelinde 12 ülkede 
346 şehirde aynı anda başla-
yan yarışın 
İzmir'deki 
başlangıcı 
Kültürpark 
Lozan 
Kapısı’ndan 
verildi. 9 bin 
yarışmacı, 
sırasıyla Li-
man, Altınyol 
ve Karşıyaka 
bölgelerin-
den geçerek 
Menemen 
istikametine 
koştu. Dünya genelinde 82 
binden fazla koşucunun katıl-
dığı yarışta İzmir, yardımsever-
lik konusundaki duyarlılığını 
yine gösterdi. “Koşamayanlar 
için koşuyoruz” sloganıyla her 
yarışmacının bağışta bulun-

duğu Wings For Life Run’ın bu 
yılki organizasyonunda, teker-
lekli sandalye kategorisinde İz 
mir Büyükşehir Belediyesi Özel 
Kalem Sekreteri Nur Özgül de 

yer aldı. Nur 
Özgül’ün itici 
gücü ise İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Özel Kalem 
Müdürü İlker 
Kozan oldu.

İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi Ge-
nel Sekreteri 
Buğra Gökçe, 
“Koşamayan-
lar için koşma-
yı İzmir’in bir 
parçası haline 

getirdik. Omurilik felçlilerine 
kaynak yaratmak için böyle bir 
organizasyon yapılıyor biz de 
buna 4’üncü kez ev sahipliği 
yapmış olmaktan çok büyük 
mutluluk duyuyoruz. Başkanı-
mız Tunç Soyer'in önceki Bele-
diye Başkanımız Aziz Kocaoğlu 
gibi sahip çıkıp desteklediği 

büyük bir or-
ganizasyon ve 
9 bin İzmirlinin 
katılımı da 
mutluluk ve-
rici. Katılama-
yan İzmirlilere 
de teşekkür 
etmek isti-
yorum onlar 
da kapanan 
yol lara sitem 
etmiyorlar. Bir 
iyilik hareketi-
nin başlangıcı 

olduğunu biliyorlar. Bu bir iyilik 
hareketi, bir insanı sevmekle 
her şeyin başladığını, dün-
yayı güzelliğin kurtaracağını 
düşünen insanlarız. O güzellik 
dördüncü kez İzmir’den başlı-
yor” dedi.

>> BİNLERCE İZMİRLİ 

“Koşamayanlar 
için” koştu
Dünyanın yardım amaçlı en büyük spor etkin-
liklerinden biri olan “Wings for Life World Run”ın 
4’üncü kez Türkiye ayağına ev sahipliği yapan 
İzmir, tarihi günlerinden birini daha yaşadı. 

“Engelliler için uygun koşullar oluşturulmalı”
KEMERALTI Hayat Platformu Keme-
raltı’nın sorunlarına dikkat çekmek 
gerçekleştirdiği “ADIM Adım 
Kemeraltı” Etkinliği öncesi 
Kemeraltı Çarşısı Konak 
Meydanı girişinde 
gerçekleştirdiği basın 
açıklamasında “Keme-
raltı Çarşısı’nın hak 
ettiği saygın konuma 
gelmesi için kenti 
yönetenleri göreve 
çağırdı.

Etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada; Kemeraltı esnafının 
ülkenin de içinde bulunduğu sıkıntılı 
ekonomi düşünüldüğünde esnafının 

Kemeraltı’nın olumsuz fiziki koşulları 
sebebiyle esnaf olarak geçirdiğimiz 

zor zamanları daha da zorlaştırmak-
ta. Kolay ulaşım, Alt yapı so-

runları, otopark sorunları, 
sosyal donatılar ve alan-

ların azlığı, geceleri de 
yaşayan bir çarşıya 
dönmesi için aydın-
latmadaki sorunlar 
başlıca sorunlarıdır. 

Kadınlarımız, çocuklu 
aileler yaşlı ve engelliler 

için rahat, güvenli ve kon-
forlu uygun koşullar oluştu-

rulmalıdır. Geceleri çarşıya girmekten 
korkmamalıdır.
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BANAZ 31 Ağustos Or-
taokulu Özel Eğitim Sınıfı 
öğrencileri için mezuni-
yet töreni yapıldı. 

Oku-
lun bah-
çesinde 
"Engel-
liler 
Haftası" 
kapsa-
mında 
düzen-
lenen 
etkinlikte 
engelli öğrenciler şiirler 
okudu, şarkılar eşliğinde 
oyunlar oynadı. 

Öğrencilere mezuniyet 

belgelerini Banaz Milli 
Eğitim Müdürü Ramazan 
Koca verdi. 

Belgelerini alan öğ-
renciler 
mezun 
olmanın 
sevin-
ciyle 
keplerini 
havaya 
atıp pas-
ta kesti. 

Gönül-
lerince 

eğlenen öğrenciler daha 
sonra öğretmenleri ve 
velileriyle hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Kent merkezinde ve bazı ku-
rumları ziyaret ederek gerçek-
leştirilen etkinliklerle ilişkin 

Asel Eğerci, yaptığı açıklamada en-
gellileri daha iyi anlamanın yolunun 
yaşadıkları zorlukları fark 
etmek oldu-
ğunu söyledi. 

Hazırla-
dıkları proje 
kapsamında 
ziyaret ettikleri 
kurumlarda 
empati etkin-
likleri düzen-
lediklerini 
aktaran Eğerci, 
"Gözleri bağlı birinin bir kaç dakikalığına görme engelli birisi 

gibi yaşamasını ya da tekerlekli 
sandalyeye oturttuğumuz birinin 
iş yerinde bu şekilde çalışmasını, 
işitme engelli biri için kulaklıkla et-
kinlik yaptık. Etkinliklerde engellileri 
yönelik toplumsal duyarlığı artır-
mayı amaçladık, 100'ün üzerinde 
kişiyle yüz yüze yaptığımız empati 
etkinliklerinden olumlu sonuçlar 
aldık." dedi. 

Proje kapsamında engelli merkez-
lerini ziyaret ettiklerini, bazı sosyal 
deneyler yaparak tüm elde ettik-
leri verileri sosyal medya hesapları 
üzerinden paylaştıklarını anlatan 
Eğerci, özellikle üniversite öğrenci-
lerin engellilere karşı daha duyarlı 
olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

PAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) 
Hastanesi Algoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses, 
dünyada 6 merkezde omurilik has-
talarının tedavisi için uygulanan 
omurilik pili tedavisini başlatarak 
felçli hastalara umut oldu. 

Prof.Dr. Gürses, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, İsviçre, Amerika, 
İngiltere, Avusturya, Taiwan ve 
Hindistan'da uygulaması yapılan 
omurilik pili tedavisi sayesinde 
tekerlekli sandalyeye mahkum 
hastaların yeniden ayağa kalkma-
ya başladığını söyledi. 

Omurilik rahatsızlığıyla ilgili 
uzun zaman-
dır önemli 
bir çalışma 
yürüttüklerini 
belirten Gür-
ses, hastanın 
omuriliğine 
yerleştirilen 
pil sayesinde 
elektriksel 
uyarılar veri-
lerek bu uyarıların sinir sistemini 
harekete geçirip hastanın tekrar 
yürümesini sağladığını anlattı. 

Bu tedaviyi belli şartları sağlayan 
hastalarda uygulamaya başla-
dıklarını aktaran Gürses, şunları 
kaydetti:

"Hastamızın uzun süredir teker-
lekli sandalyeye 
mahkum kalmış 
olması ve bu 
sürede fizik te-
davi faaliyetlerini 
yapmış olması 
gerekiyor. 2 yıllık 
bir fizik tedavi-
nin ardından pil 
tedavisini uy-
gulayabiliyoruz. 

Tedavinin bütün hastalarda yüzde 
yüz başarılı olma gibi bir garantisi 
yok ama hastalar için de müthiş 
bir destek sağlıyor. Pil tedavisi 
hastaların yeniden yürümesinin 
yanında, idrar ve tuvalet kontrolle-
rinin yeniden sağlanmasıyla yaşam 

konforlarını son derece olumlu 
etkiliyor." 

TEKERLEKLI SANDALYEYE 
MAHKUMLUK BITECEK

Gürses, her hastanın hasar dü-
zeyi birbirinden farklı olduğu için 
tedaviye cevap vermesinin de ayrı 
olacağına dikkati çekerek, şöyle 
konuştu:

"Tedavi için hastanın durumu-
na göre karar verilmelidir. Felçli 
hastalar için çok büyük bir umut. 
Çok yakın bir süreçte çok sayıda 
hastaya erişmeyi düşünüyorum. 
Hastaları hayatlarını tekerlekli 
sandalyeye mahkum geçirmekten 
kurtarmış olacağız. Bu sayede 
onların günlük hayatlarına, sosyal 

yaşamlarına, hatta işlerine geri 
dönmelerini sağlayacağız." 

Omuriliğe yerleştirilen pil saye-
sinde hastanın tekrar adım atmaya 
başladığını gözlemlediklerini dile 
getiren Gürses, omuriliğin hem 
elektrik hem de kimyasal olarak 
çalışan ve ritim sağlayan bir sinir 
yapısı bulunduğunu, pil tedavisi-
nin doğru bir yaklaşım olabileceği-
ni sözlerine ekledi.

Omurilik zarındaki iltihaplanma 
sonucu 2 yıl önce tekerlekli sandal-
yeye mahkum kalan 45 yaşındaki 
Atilla Atilla, PAÜ'de Algoloji merke-
zine gelerek tedaviye başladı. 

Omuriliğine pil yerleştirilen Atil-
la, tekerlekli sandalyesinden ayağa 
kalkarak adım attı. 

Yürümeyi çok özlediğini ifade 
eden Atilla, şöyle konuştu:

"2 aydır tedavi görüyorum. Daha 
önceden ayaklarımı bile hare-
ket ettiremiyordum. Ayaklarımı 
unutmuştum. Şimdi ise destekle 
ayağa bile kalkabiliyor ve adım 
atabiliyorum. Ayrıca fizik tedaviye 
devam ediyoruz. Doktorum 1 
yıl sonra ayağa kalkabileceğimi 
söyledi. Ancak ben bu konuda 
çok kararlıyım, 6 ay sonra ayağa 
kalkmayı hedefliyorum. Tekerlekli 
sandalyeden kurtulup özgürce 
koşmak istiyorum."

>> UŞAK'TA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDEN 

Uşak Üniversitesi Matematik Öğretmenliği öğrencileri engellilerin günlük hayatta 
yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir dizi empati etkinliği gerçekleştirdi.

Empati 
etkinliği

Omurilik pili tedavisi felçli 
hastalara “UMUT” oldu
Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde uygulanmaya başlanan “omurilik pili” tedavisiyle tekerlekli sandal-
yeye mahkum hastalar ayağa kalkmaya başladı. PAÜ Algoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Lütfi 
Gürses,  “Felçli hastalar için çok büyük bir umut. Çok yakın bir süreçte çok sayıda hastaya erişmeyi düşü-
nüyorum. Hastaları hayatlarını tekerlekli sandalyeye mahkum geçirmekten kurtarmış olacağız” dedi.

Engelli öğrencilerin 
mezuniyet sevinci

AYDIN'DA Engelliler 
Haftası dolayısıyla etkin-
lik düzenlendi.

Hacı Hüseyin Aslan 
Özel Eğitim Uygulama 
Okulu 
tarafın-
dan bir 
düğün 
salo-
nunda 
düzen-
lenen 
etkin-
likte 
okulun 
öğren-
cileri 
halk oyunları gösterisi 
yaptı.

Renkli görüntülerin 
oluştuğu etkinlikte 
mezun olan öğrencilere 
belge takdim edildi.

Burada konuşma 
yapan okul müdürü 
Aykut Ok, orta ve ağır 
zihinsel engelli birey-
lere verdiği hizmet 
bakımından Türkiye'de 
öne çıkan kurumlardan 

biri olduklarını söyledi.
Ok, "Toplumda uyum 

içerisinde yaşayan, ileti-
şim kurabilen, üreten ve 
kendi kendine yetebilen 

bi-
reyler 
yetiş-
tirmek 
eğiti-
min 
her 
kade-
me-
sinde 
birincil 
hedef 
olmak 

zorundadır. Biz de bu 
hedefe ulaşabildiği-
miz ölçüde görevimizi 
yerine getirmiş olmanın 
vicdani rahatlığını ve 
huzurunu yaşıyoruz." 
dedi.

Etkinliğe, Efeler Kay-
makamı Cemal Şahin, 
il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüğü yetkilileri ile 
öğrencilerin aileleri ve 
öğretmenleri de katıldı.

Aydın’da Engelliler 
Haftası etkinliği

UŞAK Üniversitesi Engelli Birim 
Koordinatörlüğü tarafından Bir 
Eylül Yerleşkesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Mustafa Kemal Paşa 
Amfisi'nde Engelliler Haftası 
dolayısıyla dü-
zenlenen "Birlikte 
Güzeliz" etkinliğin-
de konuşan rektör 
Prof. Dr. Savaş, özel 
gereksinimli  birey-
lerin ihtiyaçlarına 
cevap vermenin 
toplumun temel 
görevlerinden biri 
olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Savaş, 
Uşak Üniversitesinde öğrenim 
gören özel gereksinimli öğrenci-
lerin ve görev yapan personelin 
görüş, önerilerine dikkate alarak 
düzenlemeler gerçekleştirdikle-
rini dile getirdi.

"Engelsiz üniversite" olma yo-

lunda ilerlediklerinin altını çizen 
rektör Savaş, Uşak Üniversitesi 
ailesinin her ferdine bu konuda 
görev düştüğünü ifade etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Altınay ise bu 
tür etkinliklerin 
farkındalık oluş-
turmak açısından 
önemli olduğunu 
ve özel gereksinim-
li bireylerle sadece 
bu günlerde değil 
her zaman birlikte 
olarak, hayatı pay-
laşmamız gerekti-
ğini ifade etti.

Konuşmaların ardından  müzik 
dinletisi yapıldı, özel gereksinim-
li öğrenciler Murat Akın, Gülnisa 
Mahmut, Teslime Nur Aytekin 
ve Yunus Emre Çakmak’ın başarı 
hikayelerini anlattığı söyleşi 
gerçekleştirildi.

Uşak engelsiz üniversite 
olma yolunda ilerliyor
Uşak Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “en-
gelsiz üniversite” olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan ve yıl-
lardır görme engelli eşine yardım ettiği için 
evden uzun süre ayrılamayan Nafia Aygün 
(64), Bornova Halk Eğitim Merkezi'nden 
gönderilen öğretmen ile 2 ayda hayali olan 
okuma yazmayı öğrendi. Torunlarını okula 
götürdüğünde sıraları koklayacak kadar 
okuma aşkı olan Nafia Aygün'ün artık gör-
me engelli eşiyle daha rahat gezebilecek.

Bornova'da yaşayan 4 çocuk annase Nafia 
Aygün, yaklaşık 20 yıl önce 'tavuk karası' 
olarak bilinen gece körlüğü hastalığı nedeni 
ile tamamen görme engelli olan Kurban 
Aygün'ün (66) her an yanında durarak onun 
gözleri oldu. Küçükken okula gidemediği 
için okuma yazma bilmeyen Nafia Aygün, 
Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde oku-
ma- yazma derslerinin verildiğini duyunca 
başvurdu. Görme engelli eşine bakmak 
zorunda olduğunu da ileten Aygün, evde 
eğitim almayı talep etti. Talebinin kabul 
edilmesiyle evde öğretmeni Nuray To-
ga'dan 2 aydır eğitim alan Nafia Aygün, 
okuyup yazmayı öğrenerek yıllardır kurdu-
ğu hayalini gerçekleştirdi.

Dolmuş, otobüs yazılarını ve hastanedeki 
numara ve yazıları okuyamadığı için zorlan-
dığını belirten Aygün, okuma öğrendikten 

sonra artık eşiyle kolayca yolculuk yapabildi-
ğini söyledi. Kızı Bilge Bayram (40) ve ikinci 
sınıfa giden torunu Mert'in (8) de kendisine 
yardımcı olması ile evde keyifli vakit geçiren 
Aygün, çalışma azminin bitmediğini ve ken-
dini daha çok geliştirmek istediğini söyledi. 
Aygün, "Hayalim okuma ve yazmamı daha 
çok geliştirdikten sonra eşime gazete ve 
kitap okuyabilmek, dışarı çıkmadan da iyi 
vakit geçirebilmesini sağlamak" dedi.

'TORUNLARI OKULA GÖTÜRDÜĞÜMDE 
SIRALARI KOKLUYORDUM'

12 çocuklu bir ailede büyüdüğünü ve 
okula gidemediğini belirten Nafia Aygün, 
okuma hayalini yıllardır kurduğunu, torun-
larını okula götürdüğünde sıraları kokladı-
ğını belirterek, şöyle dedi:

"Kendimi bildim bileli okumayı çok isti-
yordum. Torunları okula götürdüğümde sı-
raları kokluyordum. 'Acaba bir gün gelecek 
de ben de bu sıralara oturabilecek miyim?' 
diye düşünüyordum. Hayalimi gerçekleştir-
dim ve öğrendim. Allah herkese nasip etsin. 
Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Derslere 
devam etmek istiyorum. İnşallah bir kitap 
alıp, şu koltukta oturup okumak istiyorum, 
çok hevesim var."

64 yaşında evde eğitimle 
okuma yazmayı öğrendi
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AYDIN 1. Jandarma Eğitim Tabur 
Komutanlığında yapılan tören 
öncesi asker elbisesi verilip saçları 
kestirilen gençlere, bir süre komu-
tanları eşliğinde temsili askerlik 
eğitimi verildi.

Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla 
izlediği törende engelli gençler, 
ellerini Türk bayrağı üzerine koyup 
yemin etti. 

İl Jandarma Komutanı Albay 
Mesut İnan, burada yaptığı ko-
nuşmada, doğuştan asker olan bir 
milletin çeşitli sağlık nedenleriyle 
askerliğini yapamamış evlatlarının 
temsili askerlik görevini başarılı bir 
şekilde yapmış olmalarının gurur 
ve mutluluğunu paylaşmak için 
burada olduklarını söyledi.

İnan, "Askerlik Türk milletinin 
özünde ve ruhunda olan, ona 
dünya üzerinde yegane ordu millet 
olma onurunu bahşeden ve Türk 
insanının hayatında gençlikte 
olgunluğa giden yolda en önemli 
dönüm noktasıdır. Türk milletince 
kutsal kabul edilen askerlik görevi-
ni yerine getiren her birey bunun 
haklı gurur ve onurunu bir ömür 
boyu taşıma mutluluğuna sahip 
olmaktadır." şeklinde konuştu. 

Konuşmanın ardından Jandarma 
Genel Komutan Yardımcısı Korgene-
ral Musa Çitil ve protokol üyelerince 
askerlere terhis belgeleri verildi.

Engelli gençler, daha sonra ailele-

ri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Törende duygulu anlar 
yaşayan aileler de cep telefonlarıyla 
yemin törenini kaydederek çocuk-

larının heyacanlarına ortak oldu.
Yemin eden engellilere terhis 

belgeleri protokol üyelerince 
verildi. 

MUĞLA'DA 31 engelli, temsili asker-
lik uygulaması kapsamında düzen-
lenen törenle bir günlüğüne asker 
oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesin-
deki törene aileleriyle gelen 31 zihin-
sel ve bedensel engelli, bir günlük 
eğitim için üniforma giydi.

Törende Türk bayrağına el basarak 
yemin eden temsili askerler, bayrak 
geçişiyle de protokolü selamladı.

Muğla Jandarma Alay Komutanı 
Tuğgeneral Coşkun Sel, engellilere 
bir gün de olsa temsili askerlik yap-
tırdıklarını söyledi. 

Sel, temsili askerlik uygulamasının 
yüce Türk milletinin vatan sevgisinin 
göstergesi olarak dünyada ilk ve tek 
uygulama olması nedeniyle daha da 
büyük bir önem kazandığını ifade 
etti.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Mine Menteş 
ise büyük bir 
heyecan içinde 
olduklarını 
kaydetti.

Şimdiye 
kadar prog-
ramlarda 
otizmli bir 
çocuk annesi 
olarak anıl-
dığını bugün 
ise bir asker 
annesi olduğu-
nu vurgulayan 
Memiş, "As-
lında şu anda 
kelimelerin yetersiz kaldığı bir anı 
yaşıyorum. Bir tarafım delice kahka-
ha atmak istiyor, bir tarafım hıçkıra 

hıçkıra ağlamak. Biricik oğlumu bir 
günde olsa asker ocağına göndere-

bildim." diye 
konuştu.

Törene, Muğla 
Vali Vekili 
Fethi Özdemir, 
Büyükşehir Be-
lediye Başkanı 
Osman Gürün, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İlyas 
Yavuz, Menteşe 
Belediye Baş-
kanı Bahattin 
Gümüş, Mente-
şe Kaymakamı 
Caner Yıldız, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-
törü Pror. Dr. Hüseyin Çiçek ile engelli 
aileleri ve askeri erkan katıldı. 

DENİZLİ'DE "Engelliler 
Haftası" kapsamında 122 en-
gelli, yemin ederek askerlik 
heyecanını yaşadı.

Denizli 11. Komando Tu-
gay Komutanlığı Kışlası'nda 
düzenlenen törende, askeri 
elbiselerini giyen engelli 
gençlere bir süre komutan-
ları eşliğinde temsili askerlik 
eğitimi verildi.

Ailelerin de sevinç göz-
yaşlarıyla izlediği törende 
engelli gençler, ellerini 
Türk bayrağı üzerine koyup 
yemin etti.

11. Komando Tugay ve 
Garnizon Komutan Vekili Pi-
yade Albay Bilal Öztürk, yap-
tığı konuşmada, Anayasa'nın 
72. maddesinde her Türk 
vatandaşının hakkı ve ödevi 
olarak belirtilen askerlik 
mükellefiyetinin, asker-millet 
kavramının dünyadaki yega-
ne örneğini teşkil ettiğini bu 
hususun Türk milleti için bir 
onur vesile olduğunu,

Kutsal askerlik görevini 
yerine getiren her bireyin 
bunun haklı gururunu ömür 

boyu taşıdığına işaret eden 
Öztürk, şunları söyledi:

"Silah altına alınmaları 
mümkün olmayan 
engelli vatan-
daşlarımızın 
bu hak ve 
ödevlerini 
sem-
bolik 
olarak 
yerine 
getir-
melerini 
sağ-
lamak 
maksadıyla 
bu günü 
tertiplemiş bulun-
maktayız. Yaşama sımsıkı 
sarılmanız, içinizdeki umudu 
hiç kaybetmemeniz ve 
hayata tutunma adına gös-
terdiğiniz azim ve özveriyle 
hepimize örnek teşkil etti-
ğinizden ve bugün burada 
almanızdan dolayı hepinizi 
tebrik ediyorum. Sizler bu-
gün bir hayalinizi gerçekleş-
tireceksiniz. Bir gün de olsa 
askerlik hizmeti yapacak, bu 

kutsal ocağın  faaliyetlerine 
katılacak, havasını teneffüs 
edeceksiniz. Türkiye Cumhu-

riyeti devletinin, diğer 
bir deyişle bulun-

duğu coğrafi 
bölgenin 

en güçlü, 
en de-
neyimli 
ordu-
sunun 
birer 
ferdi 

olmanın 
gururur 

yaşayacak-
sınız. Bu gün 

yaşayacağınız 
bu tecrübeyi ömür boyu 

unutamayacağınızı düşü-
nüyorum. Askerlik her Türk 
gencinin yapması gereken 
kutsal bir görevdir. Sizler 
bu üniforma ve ettiğiniz 
kutsal askerlik yemini ile tam 
bir asker oldunuz. Askerlik 
yemininiz yüce Türk mille-
tine, kahraman Türk silahlı 
kuvvetlerine, ailelerinize ve 
sizlere hayırlı uğurlu olsun."

İ zmir 57. Topçu Tugay Komu-
tanlığında, 43 engelli için tören 
düzenlendi.
Bir günlük eğitimin sonunda as-

keri kamuflajlarıyla törene katılan 
engelliler, ant içerek terhis olma-
nın sevincini yaşadı.

57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğ-
general Sebahattin Türker, tören-
de yaptığı konuşmada, bugünün 
engelli asker ve aileleri için çok 
önemli olduğunu söyledi.

Türker, "Onlar bugün bize yürek-
lerinde besledikleri vatan sevgi-
sinin yüceliği sayesinde her türlü 
engeli ortadan kaldırabilecekleri-
ni en güzel şekilde gösterdi." dedi.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Tuğgeneral Türker ile en-

gelli askerlere künyelerini taktı.  
Törende duygulu anlar yaşayan 

aileler de çocuklarının heyecanına 
ortak oldu.

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında 
da 33 engelli genç, alay sancağının 
önünde ant içti.

ÖZEL TERTİBİN 
TERHİS MUTLULUĞU

Buradaki törende konuşan 2. Ana 
Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümge-
neral Rafet Dalkıran, "Mehmetçik 
bütün Türk ordusunun sembolüdür. 
Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, 
bir idealdir. Şu an huzurlarınızda bu 
kahraman Mehmetçiklerden 33'ünü 
görmektesiniz." diye konuştu.

Törende özel tertip erlerin aileleri 
de hazır bulundu. Çocuklarını ka-
muflaj içinde gören aileler, duygulu 
anlar yaşadı. Aileler, çocuklarıyla bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temsili askerlik yapan Ekrem Elçi, 
başvurusunun kabul edilmesinden 
mutluluk duyduğunu belirterek, 
"Böyle bir duyguyu tatmak çok güzel. 
Herkesin tatmasını isterdim." dedi.

Görme engelli Mehmet Yıldırım ise 
asker üniformasını ilk kez giydiğini, 
çok mutlu olduğunu, bu imkanı 
tanıdıkları için yetkililere teşekkür 
ettiğini söyledi. Anne Gülşah Sel ise 
oğlunu bir gün de olsa asker kıyafe-
tiyle görmekten mutluluk duyduğu-
nu dile getirdi.

İşte engellilerin 
askerlik sevinci
İzmir 57. Topçu Tugay Komutanlığı ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında 76 engelli, bir 
günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. İzmir’de 76 zihinsel ve bedensel engelli, “Temsili 
Askerlik Uygulaması” kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu.

Denizli’de askerlik heyecanı
122 engelli, tugayda yemin ederek askerlik heyecanını yaşadı. 

43 engelli Aydın’da yemin etti!
Aydın’da 43 engelli, temsili askerlik yaparak terhis olmanın heyecanını yaşadı.

MANİSA'DA engelli milli yüzü-
cü Sefa Yurtkölesi'nin de arala-
rında bulunduğu 121 engelli, bir 
günlüğüne asker oldu.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim 
Tugay 
Komu-
tan-
lığın-
daki 
tören-
de, mil-
li yüzü-
cü Sefa 
Yurt-
kölesi 
ile 55 
engelli, 
alay sancağının önünde ant içti.

İşitme engellilerin işaret diliyle 
yemin ettiği törende konuşan 
Tugay Komutanı Albay Güven 
Dere, "Gönüllerindeki vatan, 
millet ve bayrak aşkıyla askerlik 

coşkusunu yaşamak ve temsili 
askerlik görevlerini yapmak için 
Manisa'nın merkez ve ilçelerin-
den gelen çok değerli evlat-
larımız, 'Her Türk asker doğar' 

özde-
yişini 
ispat-
ladılar." 
dedi.

Milli 
yüzücü 
Sefa 
Yurt-
kölesi, 
"Türk 
ordu-
sunun 

bir parçası olmaktan gurur ve 
onur duyuyorum. Havuzlarda 
ay yıldızlı boneyi taşımak gurur 
veriyordu. Temsili de olsa asker-
lik nasip oldu. Damarlarımızdaki 
asil kanı hissetmiş olduk." dedi.

Engelli milli yüzücü 
üniformasını giydi

Komutanlar engelli askerleri ağırlamanın mutluluğunu 
ve gururunu yaşadıklarını belirterek bu özel günde kendile-
rini yalnız bırakmayan ailelere teşekkür etti. Bir günlük askerlik mutluluğu

Muğla’da 31 engelli genç, “Engelliler Haftası” nedeniyle temsili olarak bir gün askerlik yaptı.



Haziran 2019
Yıl: 1 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim

Göç yolundaki Suriyelilerin 
dramından etkilenen 
İrlandalı Anne O’Rorke, 3 

oğlunu ve eşini ülkesinde bıra-
karak geldiği İzmir’de kurduğu 
dernek çatısı altında, özellikle 
kadın ve çocukların yaralarını 
sarmaya çalışıyor. 

Ülkelerini iç savaş nedeniyle 
terk etmek zorunda kalan Suri-
yelilerin dramını 4 yıl önce tele-
vizyonda izlediği sırada, savaşın 
harap ettiği insanlara yardım eli 
uzatmak için harekete geçen 
O'Rorke, önce Yunanistan’a gitti.

Bu insanlara Avrupa sınırında 
plastik mermi ve göz yaşartıcı 
gazlarla müdahale edildiğini 
görünce şok yaşayan O'Rorke, 
rotayı İzmir'e çevirdi.

İzmir'de Suriyelilere destek 
için Uluslararası Yardımlaşma ve 
Entegrasyon Derneğini (TIAFI) 
kuran O'Rorke, tamamını kendi 
birikimleriyle finanse ederek Te-
pecik semtinde eski bir ayakkabı 
fabrikasını kiraladı.

Farklı ülkelerden 10 gönüllü ile 
kolları sıvayan O'Rorke, yemek-
hane, çocuk oyun ve spor odaları, 
dikiş, el sanatları ve resim atölye-
leri, derslikler ve rehabilitasyon 
bölümlerinin bulunduğu TIAFI 
Toplum Merkezi'ni hizmete soktu.

Her gün yaklaşık 160 Suriye-
liye ücretsiz yemek dağıtılan 
merkezde, iç savaşta yaralanan 
49 çocuk, gönüllü fizik tedavi 
uzmanlarından rehabilitasyon 

hizmeti alıyor.
Çocuklar için tasarım, resim ve 

sanat kurslarının verildiği mer-
kezdeki gönüllüler, aynı zaman-
da sosyal medya üzerinden de 
Suriyelilere ücretsiz danışmanlık 
hizmeti sunuyor.

HAYAL KURMA ATÖLYESI

Anne O'Rorke, gönüllü Türk 
öğretmenlerin Suriyeli çocuklara 
okulda anlamadıkları dersler 
için etütler düzenlediğini ve bu 
etütlere bazen Türk çocukların 
da katıldığını anlattı. 

Bu çocukların alacağı eğiti-
min, Türkiye'nin geleceği için 
çok önemli olduğunu belirten 

O'Rorke, "Buraya Türk çocukları 
da davet edip Suriyeli çocuk-
larla keyifli vakit geçirmelerini 
sağlıyoruz. Çocuklar da daha 
hızlı Türkçe öğreniyorlar. Onlar 
Türk ya da Suriyeli diye bir ayrım 
görmüyorlar." diye konuştu.

Anne ve çocuklara psikolojik 
destek verip hayal kurma atöl-
yeleri düzenlediklerini kayde-
den O'Rorke "Yaşadıkları kötü 
tecrübeleri hafızalarından silmek 
mümkün olmasa bile onları aşıp 
hayata umutlu şekilde devam 
etmeleri için çabalıyoruz." dedi.

Merkezde aynı zamanda Türk 
ve Suriyeli kadınlar için dikiş, el 
işi, takı tasarımı kursları verildiği-

ni vurgulayan O'Rorke, kadın-
ların burada aldıkları eğitimler 
sonucu daha kolay iş bulabildi-
ğini, geçimlerini sağlayabildiğini 
dile getirdi.

"3 OĞLUMU VE EŞIMI 
BIRAKIP GELDIM”

Eşi ve çocuklarının yaptığı 
çalışmaları çok desteklediğini 
belirten O'Rorke, "Buraya 3 oğ-
lumu ve eşimi İrlanda’da bırakıp 
geldim. Bu merkezi eşimin ve 
arkadaşlarımın yardımlarıyla 
düzenledik. İnsanlar da yardım 
etmeye başladı. Şimdi gittikçe 
büyüyoruz ama daha da çok 
desteğe ihtiyacımız var." diye 
konuştu. 

“TÜRKIYE BIZE KAPILARINI 
AÇTI, ŞANS VERDI”

Suriye'deki iç savaşta 1 oğlunu 
kaybeden ve eşinden haber 
alamayan Meryem Şeyh Hüse-
yin, toplum merkezinde ihtiyaç 
sahipleri için gönüllü olarak 
yemek pişiriyor. 

Çocuklarıyla Türkçe öğrendi-
ğini ve yürüme engelli kızının 
da bu merkezde fizik tedavi 
gördüğünü belirten Hüseyin, 
"Türkiye bize kapılarını açtı ve 
bize bir şans verdi. Sığınacak bir 
ev bulduk, çocuklarımızı okula 
gönderebiliyoruz. İnsanlar çok 
iyi, biz din kardeşiyiz. Türk halkı-
na ne kadar teşekkür etsek azdır." 
şeklinde konuştu.

AYDIN'IN İncirliova ilçesin-
de, spastik engelli kızı Buse 
Okulsev'e 23 yıldır bakan Ayşe 
Okulsev (52), kurucularından 
olduğu İncirliova Engelsiz Yaşam 
Derneği'nce (İNEYDER) 'Yılın An-
nesi' seçildi. Maddi durumlarının 
iyi olmadığını belirten Okulsev, 
tek isteğinin kızı için hayırsever-
ler tarafından bir akülü tekerlekli 
sandalye alınması olduğunu 
söyledi.

İncirliova'da yaşayan Ayşe 
Okulsev ve emekli işçi Mustafa 
Okulsev'in iki çocuğundan biri 
olan Buse Okulsev, spastik en-

gelli olarak dünyaya geldi. Ayşe 
Okulsev, tekerlekli sandalyeye 
mahkum olan ve hiçbir işini tek 
başına yapamayan kızına 23 
yıldır, gece gündüz demeden 
fedakarca bakıyor. Bir an olsun 
kızının yanından ayrılmayan 
Okulsev, düzenli olarak banyo-
sunu yaptırıyor, saçını tarıyor, 
yemeğini yedirip, zaman zaman 
gezdiriyor. Sadece kendi kızı 
değil diğer engelliler için de 
çalışan Ayşe Okulsev, kurucula-
rından olduğu İNEYDER tarafın-
dan 'Yılın Annesi' seçildi, plaket 
ile ödüllendirildi.

>> AILESINI IRLANDA’DA BIRAKIP 

Yardım için geldi
Göç yolundaki Suriyelilerin dramından etkilenen Irlandalı kadın, Izmir’de kurduğu dernek 
çatısı altında özellikle hayata tutunmaya çalışan kadın ve çocuklar için çalışıyor.

Merkezde gönüllü olarak çalışan Pervin Aydar ise burada zorlu hayat 
hikayelerine tanık olduklarını dile getirerek “Çok acı görüyoruz ama bir 
yandan da acılarına rağmen gülebilen insanları görüyoruz ve bu da bize 
güçlü kalmayı öğretiyor.” dedi.

ISHAKÇELEBI Mahallesi'nde 
yaşayan Ayşe Yılmaz, hem be-
densel hem de zihinsel engelli 
iki çocuğuna 
yaşamını 
adadı. 6 çocuk 
annesi Ayşe 
Yılmaz, 12 yıl 
önce, henüz 
3 aylık olan 
oğlu Furkan'ın 
gözlerinin kay-
dığını fark etti. 
Eşi Abdulgani 
Yılmaz ile bir-
likte çocukla-
rını hastaneye 
götüren 
çift, genetik 
rahatsızlık-
tan dolayı oğulları Furkan'ın 
hem bedensel hem de zihinsel 
engelli olduğunu öğrendi. Ko-

nuşamayan, oturamayan, yürü-
yemeyen ve yemek yiyemeyen 
Furkan'a bebek gibi bakmaya 

başlayan anne 
Ayşe Yılmaz, 
Harun'un da 
3 aylıkken 
zihinsel ve 
bedensel en-
gelli olduğunu 
öğrendi. 

'BEBEK GIBI 
BAKIYORUM' 

Çocuklarına 
ömrünün 
sonuna kadar 
bakacağını 
belirten Ayşe 
Yılmaz, "İki 

engelli çocuğum var. Bu çocuk-
larımın eli de ayağı da benim. 
Gerçekten çok zor. Onlara en iyi 

şekilde bakmaya çalışıyorum. 
Çocuklarımı çok seviyorum. Ço-
cuklarımın eli ayağı var ama ne 
konuşabiliyorlar ne bir dertleri-
ni anlatabiliyorlar. Çocuklarım 
için her zaman evdeyim. Hiçbir 
yere gitmiyorum. Elimden 

geldiğince onları dışarıya, parka 
çıkarmaya çalışıyorum" dedi. 
Bir günde yaşadıklarından 
bahseden Yılmaz, "Devletimiz-
den Allah razı olsun. En büyük 
hayalim onların bana 'anne' 
demesi" dedi.

En büyük hayali çocuklarının ‘anne’ demesi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, zihinsel ve bedensel engelli çocukları Furkan (12) ve Harun’a (9) 
fedakarca bakan anne Ayşe Yılmaz (49), ömrünü evlatlarına adadı. Ayşe Yılmaz, en büyük isteği-
nin engelli çocuklarının ağzından çıkacak olan ‘anne’ kelimesi olduğunu söyledi.

Gece gündüz bir an bile olsun çocuk-
larının yanından ayrılmayan anne 
Yılmaz, fedakarlığıyla takdir topluyor.

IZMIR'IN Gaziemir ilçesin-
de yaşayan 3 çocuk annesi 
Sadiye Candemir (35) tüm 
hayatını beyin felci olarak 
bilinen serebral palsi (SP) has-
tası engelli iki oğluna adadı. 
Doğuştan 
yüzde 99 
engelli iki 
oğlunun 
hem eli 
ayağı hem 
de hayat 
enerjisi olan 
Candemir, 
"Bazen 
vücudum 
yorgun dü-
şüyor ama 
sürünsem 
bile onlara 
bakarım. 
Onlar be-
nim canım 
ciğerim" dedi.

Gelecek pazar günü kutla-
nacak Anneler Günü'ne sayılı 
günler kala İzmir'in Gaziemir 
ilçesinde hayatını beyin 
felci olarak bilinen serebral 
palsi (SP) hastası engelli iki 
oğluna adayan Sadiye Cande-
mir'in fedakarlığı, oğullarının 
hayatını bir ölçüde kolay-
laştırdı. Sadiye Candemir, 
16 yaşındayken ilk bebeğini 
kucağına aldı. Çocukluğunu 

yaşayamadan anne olan Can-
demir, serebral palsi hastası 
iki oğlu ile bir odanın içinde 
yaşam mücadelesi veriyor. İlk 
oğlu Ahmet Candemir (19) 
ile küçük oğlu Yunus Emre 

Candemir'in 
(10) yüzde 
99 engelli 
olduğunu 
anlatan 
Candemir, 
kızı Zeynep 
Sümey-
ye'nin (12) 
ise sağlıklı 
bir çocuk 
olarak ilko-
kula gittiği-
ni söyledi. 
Çocuklarını 
çok sevdiği-
ni ve onların 
iyiliği için 

dua ettiğini belirten anne 
Candemir, "Çocuklarımdan 
ikisi genetik olduğu söylenen 
bu hastalık nedeniyle yatağa 
bağlı yaşıyor. Benim de onlar 
gibi bütün günüm ve haya-
tım bu odada geçiyor. Hiçbir 
yere gitmiyorum. Sosyal ha-
yatım yok. Bazen 1 ay geçiyor 
kapının önüne çıkmıyorum. 
Tamamen onlara bağlıyım. 
'Aman kusar boğazına kaçar' 
diye bırakamıyorum" dedi. 

>> FEDAKAR ANNE, 

Kendisini engelli 
oğullarına adadı

Bayındırlı görme engelli 
diplomasını aldı
Görme 
engelli 17 
yaşındaki 
Özcan Şaylı, 
hayalini 
kurduğu 
ilkokul 
diplomasına 
kavuştu.
ŞAYLI, Ödemiş Halk Eğitim 
Merkezi'ndeki törende kepi 
ve cübbesini giyerek me-
zuniyet sevincini ailesiyle 
birlikte yaşadı.

Gazetecilere yaptığı açık-
lamada üniversiteyi okuyup 
öğretmen olmak istediğini 
belirten Şaylı, "Okumayı çok 
seviyorum. Bunun için haftada 
3 gün Ödemiş Halk Eğitim 
Merkezine gelerek sonunda 
istediğim ilkokul diplomama 
kavuştum. Şimdi de ortaoku-
lu için müracaatımı yaptım. 
Hedefim üniversiteyi bitirerek 
rehber öğretmen olmak" dedi.

Şaylı'nın öğretmeni Nazmi-
ye Karaömer, "Kendisi daha 
önce hiç okula gidememiş, 
ona bu belgeyi kazandırarak 
umarım öğrenim hayatında 
iyi bir şeyler yapmışızdır. 
Ortaokul, lise ve üniversiteye 
gitmek istiyor, umarım haya-
li bir gün gerçek olur." dedi.

Görme engelli Şaylı'nın an-
nesi Funda Şaylı ise oğlunun 
okuma azminin bulunduğu-
nu, kendilerinin de ona des-
tek olmaya gayret ettiklerini 
belirterek oğlunun aldığı 
diplomanın tüm aileyi mutlu 
ettiğini dile getirdi.

O anneye ‘Yılın Annesi’ ödülü


