
Kanserini yenen doğuştan engelli 
Pınar’ın hayali gerçek oldu!
Lenf kanserini yenen doğuştan engelli Pınar’ın hayali gerçek oldu. Pınar, iki 
kardeşiyle birlikte motosiklet sürerek İtalya’ya ulaşmayı başardı.

>> RESMİ BAKIM MERKEZLERİNDEN 

7 bini aşkın engelli 
hizmet alıyor
AİLE, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca, evde 
bakımı mümkün olmayan 
engelliler, kurumsal hizmetler-
le destekleniyor. Bu kapsamda, 

resmi bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinden hizmet alan 
engelli sayısı, 2002’de 1843 
iken 2019 Mayıs itibarıyla 7 bin 
255 oldu. SAYFA 2’DE

SAYFA 3’TE

>> ENGELLİ ARAÇLARINDA 

“Engeller” 
kalkıyor
ADAPAZARI Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
veren “Engelli Araçlar Bakım 
Atölyesi”nde ilçe sınırları haricinde 
çevre il ve ilçelerden gelen engelli 
araçlar ücretsiz tamir edilerek 
sahiplerine teslim ediliyor. 
SAYFA 3’TE

Farklıyız 
farkında mısınız? 

Temmuz 2019
Yıl: 1 - Fiyat: 5 TL.Sesi

Engellim
Bir Gazete Bir Umut

 Toplam 41 ülkeden 
sporcuların yarıştığı mü-
sabakada sadece Türkiye 
engelli bayrak takımı ile 
yarışlara katılırken, 3 Türk 
sporcu yüzme, koşu ve 
bisikletten oluşan par-
kuru 5 saat 30 dakikada 
bitirmeyi başardı.
>> TÜRK ENGELLİ TAKIMI 

Tarih yazdı
KARADAĞ’IN Kotor kentinde 
düzenlenen Iron Man yarışları, 
bu sene bir ilke sahne oldu. 
Türkiye ilk kez engelli üç atleti 
ile bayrak takımı olarak yarışla-
ra katıldı ve büyük ilgi gördü. 

Türkiye adına 
yüzmede Mustafa Şar, koşuda 
Burak Abacıoğlu ve bisiklette 
de Enes Günel müsabakalarda 
yer aldı. 
SAYFA 8’DE

GAZETEMİZİN GELİRLERİYLE 
ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Gazeteniz Engellim Sesi ile ihtiyaç sahibi engelliler için çeşitli yardımları hayata taşıyoruz. Engelli 
ve yaşlılarımız için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. 
Okyanusta bir damla tatlı su bile olabilsek başarıyı sırtlayacağız. O yüzden şöyle sesleniyoruz:
Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için şimdi destek zamanı! Teşekkürler İzmir, Teşekkürler Türkiye..

ALTINCI sayımızı huzurlarınıza sunduğumuz 
gazeteniz Engellim Sesi ile engellilerin yüzü 
gülmeyi sürdürüyor.

Gazetemizin satışı ile elde edilen gelir ile 
aldığımız manuel engelli sandalyeleri ile çeşitli 
yardım kalemleri ihtiyaç sahipleri ile buluştu.

Sizlerden aldığımız bu destekle çıktığımız 
bu yolda bir diğer kazancımız hayırseverlerin 
güvenini kazanmak oldu. 

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA: 

Evde bakım maaşı 
alabilirsiniz!
DEVLETİN, evinde 
bakıma muhtaç 
yaşlı ve engelli 
yakınına bakanlar 
için ödediği ücret 
desteğine evde 
bakım maaşı 
deniliyor. Yüzde 
50’nin üzerinde 
engeli bulunan 
ve tek başına 
yaşamayıp 
bakıma muhtaç 
olan yaşlısına 
bakan kişilerin 
aldığı evde bakım 
maaşı için Aile ve 
Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüklerine 
başvurulması 

gerekmektedir. 
Bakıma Muhtaç 
Engellilerin 
Tespiti ve Bakım 
Hizmeti Esaslarının 
Belirlenmesine 
İlişkin Yönetmeliğe 
göre gerekli 
incelemeler 
yapıldıktan sonra 
maaş ödemeleri 
yapılmaktadır. Son 
günlerde internette 
‘evde bakım maaşı 
sorgulama 2019’ 
aramaları artarken 
sizin için daha 
detaylı bir haber 
hazırladık. 
SAYFA 3’TE

>> YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE 

Takip 
edilecekler
ENGELLİLERE 
hizmet veren özel 
eğitim ve rehberlik 
kurumları yönet-
meliği değişiyor. 
TÜBİTAK tarafından 
hazırlanan yüz 
tanıma sistemi ile 
özel eğitim kurum-
larındaki engelli bi-
reylerin kameralı ve 
biyometrik yöntem-
le devamsızlık takibi 
yapılacak. Böylece 
devam etmediği 
hâlde etmiş gibi 
gösterilen bireyler 
üzerinden ödenek almaya dönük suistimaller 
de ortadan kalkacak. SAYFA 2’DE

TÜRKSAT, ENGELLİLER 
VE YAŞLILAR İÇİN 

Sponsor oldu
ENGELLİLERDE ve Yaşlılarda Dijital Dönü-
şüm Sempozyumu yarın Ankara'da Türksat'ın 
iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Sempozyum, Türksat'ın tanıtım kanalından 
canlı yayınlanacak. 
SAYFA 4’TE

>> ENGELLİLERİN ESERLERİ 

Tam not aldı
FOÇA Halk Eğitim Merkezi  Müdürlü-
ğü’nün açtığı ve 5 bini aşkın kursiyerin 
katıldığı kurslarda üretilen eserlerin yer 
aldığı sergi ziyaretçilerden büyük ilgi 
gördü. SAYFA 6’DA

>> ENGELLİLER İÇİN 

Akıllı asistan 
yaptılar
DÖRT genç, kendileriyle aynı üniversite-
de okuyan görme engelli arkadaşlarının 
günlük hayatta yaşadığı problemlerden 
yola çıkarak onların günlük yaşamını 
kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistem ta-
sarladı. Yazılımı tasarlayan gençler 8’inci 
Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı 
ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi’nde, 
Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülü’nün 
de sahibi oldu. SAYFA 2’DE
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Engellim

ANADOLU Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başka-
nı ve 14 yaşındaki otizmli Ege Uyar'ın babası 
Nüvit Uyar, vakıf olarak otizmli bireylerin top-
lumda kabul görmesi ve konforlu bir yaşam 
sürmesi için çalıştıklarını söyledi. Sadece otizm 
engeli değil tüm engel alanlarıyla ilgili çalışa-
caklarını anlatan Uyar, ilk genel kurulda vakıfın 
adının Engelsiz Anadolu Vakfı olarak değişe-
ceğini belirterek engellilerin kurtuluş savaşını 
verdiklerini dile getirdi. Otizmin artık görülme 
sıklığı açısından alarm verdiğini anlatan Uyar, 
her 59 doğumdan birinde otizm görüldüğü-
ne dikkat çekti. Otizmin ömür boyu devam 
eden bir gerçeklik olduğunu ifade eden Nüvit 
Uyar, "Bugünden itibaren halk, sivil toplum ve 
devlet hep birlikte en doğru, sürdürülebilir ve 
bilimsel politikaları üretmek zorundayız. Biz 
bunun için varız, bunun için örgütlendik" dedi. 
Otizmli aileler olarak yerel yöneticilerle istişare 
halinde olduklarını vurgulayan Nüvit Uyar, sivil 
toplum örgütlerini bir araya getiren Türkiye 
Otizm Meclisi'ni kurduklarını ve yürütme ku-
rulunun başında olduklarını söyleyerek şöyle 
konuştu:

"Türkiye Otizm Meclisi bir çatı örgütlenmedir. 
Türkiye'deki 1 milyon otizmli ve 4 milyon ailele-
riyle beraber bir kitleyi temsil ediyoruz. 31 Mart 
seçimlerinden önce başkan adaylarımızdan 
sözler istedik. Şimdi seçilenleri göreve davet 
ediyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında otizmlilerin 
sıkıntılarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Mecli-

si'nde Otizm Araştırmaları Komisyonu kuruldu. 
Tüm siyasi partilerden vekillerin oybirliği ile 
kurulan bu komisyon bir ilktir. Geçtiğimiz hafta 
görev dağılımı yapıldı. Biz bu birlik ruhuy-
la otizmli çocuklara faydalı olacak sonuçlar 
çıkarmak istiyoruz. Türkiye Otizm Meclisi olarak 
raporumuzu komisyona sunacağız. Bir otizm 
eylem planının hayata geçmesi için sürecin 
takipçisiyiz."

Nüvit Uyar, otizmli bireylerin bulunduğu aile-
lerin 'benden sonra ne olacak' kaygısı yaşadıkla-
rını dile getirdi. Anadolu Otizm Vakfı olarak 0-6 
yaş ve sonraki dönemlerle ilgili temel eğitimleri 
veren bir okul kurduklarını belirten Uyar, 90 
otizmlinin eğitim aldığı okulda 60 kişinin istih-
dam edildiğini açıkladı. Vakıf olarak toplumun 
her kesiminden insanı bir araya getirdiklerini 
ve her görüşten ileri gelen siyasetçiyle birlikte 
olduklarını kaydeden Uyar, şunları söyledi:

"Artık 59 doğumda bir otizmliye rastlanıyor. 
Böyle giderse bundan 30 yıl sonra her 4 do-
ğumda bir otizmli olması bekleniyor. Böyle bir 
dünyayı hayal edemiyorum. Ailelerin 'benden 
sonra ne olacak' sorusuna yanıt vermek amacıy-
la ailelerini kaybetmiş ve tek başına yaşayama-
yan otizmliler için yaşam köyü oluşturmak isti-
yoruz. Seferihisar'ın kırsal Düzce Mahallesi'nde, 
vakfımıza bağışlanmış 38 dönümlük bir arazide, 
tek başına yaşama becerisi olmayan otizmlilerin 
hayatlarını üretken şekilde sürdürürebilecekleri 
bir merkez oluşturacağız."

Yaşar Üniversitesi Yazılım 
Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri tarafından 

geliştirilen sistemin, yaya trafik 
ışıklarının durumunu bildir-
mek, yüz tanıma, para tanıma, 
fotoğraf üzerindeki yazıları ya 
da el yazılarını okumaya yar-
dımcı olmak, önündeki ortamı 
betimleme gibi özellikleri var. 
Yaşar Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Yazılım Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi ve Engel-
li Öğrenci Birimi Temsilcisi 
Burak Oral, yaklaşık bir yıl önce 
görme engelli bir öğrencinin 
ders materyallerinde yaşadığı 
bir problemden yola çıkarak, 
sınıf arkadaşları Emre Köksal, 
Buse Güneş, Yağız Gazibaba 
ile birlikte bitirme projelerinde 
bu soruna çözüm üretmek için 
çalıştı. 
İnsanların 
gözleriyle 
fark ettiği 
nesneleri, 
yazıları, 
yaklaşan 
cisimleri 
görme 
engelli 
bireylere 
sesli geri 
bildirim 
veren 
bir cihaz 
üretmeyi 
amaçla-
yan dört 
öğrenci, 
dünya 
çapında 
üretilen 
benzer 
cihazları inceledi. Bu cihazların 
farklı özelliklerini birleştirerek 
geliştiren ve yeni özellikleri de 
sistemlerine eklemeyi hedef-
leyen öğrenciler, yapay zeka, 
makine öğrenimi ve görüntü 
işleme teknolojilerini kullana-
rak bir prototip üretti.

ARKADAŞLARININ YAŞADIĞI 
SORUN İLHAMLARI OLDU

Dr. Öğretim Üyesi Korhan 

Karabulut’un danışmanlığını 
yaptığı projenin ortaya çıkış 
süreci hakkında bilgi veren 

Burak 
Oral, 
"Ben de 
bedensel 
engelli-
yim ve 
4 yıldır 
Engelli 
Öğrenci 
Birimi 
Temsilcisi 
olduğum 
için en-
gelli öğ-
rencilerin 
yaşadığı 
sorunla-
ra şahit 
oluyorum. 
Geçen yıl 
görme 
engelli bir 
öğren-

ci arkadaşımız, fotoğraflar 
üzerindeki yazıları okuyan bir 
sistem olmadığı için yaşadığı 
bir problem sebebiyle birimi-
mize başvurmuştu. Benim asıl 
dikkatimi çeken olay, görüntü 
işleme, bilgisayar görüşü gibi 
yapay zekâ teknolojilerinin 
çok hızlı ilerlediği günümüz-
de, görme engellilerin bu 
tarz zorluk yaşadığını gör-
mek oldu. Ufak bir araştırma 

sonucunda bu tarz sorunları 
çözmekte yardımcı olmak için 
yapılan cihazların çok yüksek 
fiyatlara sahip olması nede-
niyle ülkemizde neredeyse 
hiç olmadığını fark ettim ve 
bu cihazlar da görme engelli-
lerin günlük hayatta yaşadığı 
sorunların çok az bir kısmına 
çözüm üretiyordu. Sınıf arka-
daşlarım Emre Köksal, Buse 
Güneş ve Yağız Gazibaba ile 
konuşup bitirme projemizde, 
görme engellilerin günlük ha-
yatını kolaylaştırmayı hedef-
leyen bir yerli ürün yaratmak 
istedik" dedi.

SESLE VEYA BİLEKLİKLE 
KONTROL EDİLEBİLİYOR

Önce görme engellilerle 
toplantılar yaptıklarını söyle-
yen Burak Oral, para tanıma, 
yolda yürürken karşılaşılan 
problemler gibi birçok sorunu 
öğrendiklerini ve buna uygun 
bir prototip hazırladıklarını 
belirtti. Oral, süreci şöyle 
anlattı:

"Bu bilgiler ışığında ortaya 
çıkaracağımız ürünün ne 
gibi özelliklere sahip olması 
gerektiğine karar verdik ve 
bitirme projesi kapsamında 
‘Virtual Eyes’ ismini verdiğimiz 
projemizin ilk fikri ortaya çıktı. 
Çalışmalarımız sonunda yüz 
tanıma, kullanıcıya yaklaşan 

cisimlere karşı sensör yardımı 
ile uyarı verme, Türk lirası tanı-
ma, basılı veya el yazısı olarak 
hazırlanmış yazıları tanıyıp 
okuma, yaya trafik ışıklarının 
durumunu kullanıcıya bildir-
me, kullanıcının önündeki 
ortamı betimleme gibi özellik-
lere sahip bir prototip ortaya 
çıktı. Kullanıcı, bu özellikleri 
isterse hazırladığımız bileklik 
üzerindeki butonlar yardımıy-
la kullanabilirken isterse de 
sesli komutlar vererek kullana-
biliyor. Bu özellikleri gelişti-
rirken son zamanlarda tüm 
dünyada çok büyük bir ivme 
kazanmış olan yapay zeka 
modellerini, makine öğrenimi 
teknikleriyle oluşturduk. Bazı 
özelliklerimiz için tamamen 
bizim tasarladığımız modelleri 
kullanırken, bazı özelliklerimiz 
için daha önce geliştirilmiş 
modelleri projemize uyarla-
dık."

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 
ÖZEL ÖDÜLÜ ALDILAR 

Dört genç, bu yıl 8’incisi 
düzenlenen, 11 üniversiteden 
100’ü aşkın akademisyen 
ve binden fazla öğrencinin 
katıldığı sergide de Türkiye 
Bilişim Derneği Özel Ödülü’nü 
kazandı. Projelerinin görme 
engelliler için fark yaratabi-
lecek bir ürün olmasının yanı 
sıra Türkiye’de yapay zekâ mo-
dellerinin gelişiminde de rol 
alacağını umduklarını belirten 
Yaşar Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Yazılım Mühendis-
liği Bölümü öğrencisi genç-
ler, projeyi gerçekleştirmek 
için ihtiyaç duydukları desteği 
bulabilirlerse, eklemek ve 
geliştirmek istedikleri birçok 
özelliği şimdiden belirledikle-
rini  belirtti.  Gençler, Virtual 
Eyes’ın erişmesini istedikleri 
en üst noktanın ise görme 
engellilerin günlük hayatta 
yaşadığı sorunları olabildi-
ğince ortadan kaldıran bir 
akıllı asistan olması olduğunu 
söylediler.

>> ENGELLİLER İÇİN 

Akıllı asistan yaptılar
Dört genç, kendileriyle aynı üniversitede okuyan görme engelli arkadaşlarının günlük hayatta 
yaşadığı problemlerden yola çıkarak onların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bir 
sistem tasarladı. Yazılımı tasarlayan gençler 8’inci Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve 
Bitirme Projeleri Ortak Sergisi’nde, Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.

Otizmliler için yaşam köyü kuracaklar
İzmir’de 8 yıl önce kuru-
lan Anadolu Otizm Vakfı, 
halk, sivil toplum ve dev-
letin el ele verip otizm-
lilerin iyi eğitim alarak 
sosyal yaşama entegre 
olmaları için çalışıyor. Her 
59 doğumda bir otizm-
liye rastlandığını ifade 
eden Anadolu Otizm Vak-
fı Yönetim Kurulu Başkanı 
Nüvit Uyar, “Böyle giderse 
bundan 30 yıl sonra her 4 
doğumda bir otizmli ol-
ması bekleniyor. Böyle bir 
dünyayı hayal edemiyo-
rum. Vakıf olarak ailelerini 
kaybetmiş ve tek başına 
yaşayamayan otizmliler 
için yaşam köyü oluştur-
mak istiyoruz” dedi.

Yüz tanıma sistemiyle 
takip edilecekler
Engellilere hizmet veren özel eğitim ve rehberlik ku-
rumları yönetmeliği değişiyor. TÜBİTAK tarafından ha-
zırlanan yüz tanıma sistemi ile özel eğitim kurumların-
daki engelli bireylerin kameralı ve biyometrik yöntemle 
devamsızlık takibi yapılacak. Böylece devam etmediği 
hâlde etmiş gibi gösterilen bireyler üzerinden ödenek 
almaya dönük suistimaller de ortadan kalkacak.
DOWN sendromu, otizm ve 
diğer gelişim bozukluklarına 
ilişkin kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu’nun 19 Haziran’da 
yapılan toplantısında Millî 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 
Kurumları Genel Müdürlüğü 
sunum gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Uzmanı Kadir 
Burak Salimoğlu’nun yaptığı 
sunumda ‘Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim Kurumları Yönet-
meliği’nde değişiklik yapılması 
planlandığı belirtildi. Yönetme-
lik değişikliğiyle hedeflenenler 
arasında özel eğitim ve reh-
berlik kurumlarında sunulan 
eğitimlere ilişkin devam- de-
vamsızlık durumunun kameralı 
takip sistemiyle takip edilerek 
suistimallerin önlenmesi de yer 
aldı. 

‘YÜZ TANIMA SİSTEMİ’Nİ 
TÜBİTAK HAZIRLIYOR 

Hem eğitim personeli hem 
de engelli bireylerin kameralı 
ve biyometrik yöntemle devam 
takibinin 652 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 
43’üncü maddesiyle sağlandığı-
nı hatırlatan Salimoğlu, biyo-
metrik yöntemle ilgili çalışmayı 
TÜBİTAK’ın yaptığı bilgisini 
paylaştı. Buna göre TÜBİTAK, 
eğitim kurumlarındaki engelli-
lerin devam takibine ilişkin “Yüz 

Tanıma Sistemi” adı altında bir 
çalışma yürütüyor. Öte yan-
dan Türkiye’nin bir ilçesindeki 
kurumda demo uygulaması da 
hayata geçirildi. 
‘İLLER ARASINDAKİ FARKLILIK 

SONA ERDİRECEK’ 
Salimoğlu, sistemin uygula-

maya konulmasıyla fayda elde 
edilmesi beklenen noktaları ise 
şu şekilde sıraladı:

-Kameralı takip sistemi manu-
el bir sistem olduğundan insan 
hatasına ve ihmaline açık bir 
sistem. Biyometrik yöntem ise 
online ve anında takip imkânı 
sunarak iller arasındaki uygula-
ma farklılıklarını sona erdirecek 
olan bir sistemdir.

-Biyometrik sistem ödenek 
kaybına uğramak istemeyen 
kurumları öğrencilerin devam-
lılığını sağlamak yönünde de 
önlem almaya itecek olan bir 
sistemdir.

-Ayrıca, imza yetkisi olan 
ancak fiiliyatta kurumda bulun-
mayan eğitim personelinin de 
derslere devamını sağlamaya 
yönelik olan bir sistem olacaktır. 
Devam etmediği hâlde etmiş 
gibi gösterilen bireyler üzerin-
den alınan ödenekte de kamu 
zararının azaltılması da biyomet-
rik yöntemin uygulamaya konul-
masıyla sağlanmış olacaktır.

BAKANLIK tarafından, engel-
lilerin ve ailelerinin haklarını 
ön planda tutan, engellilerin 
kendine yeterli hale gelmesini 
sağlayan hizmetler yürütülüyor. 
Mevcut yatılı merkezlerde ve 
yeni açılacak yatılı merkezlerde 
gündüzlü hizmetlerin verilmesi-
ne yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Engellilere hizmet veren resmi 
yatılı bakım ve rehabilitasyon 
merkezi sayısı, 2002’de 21 iken 
bu sayı 
2019 itiba-
rıyla 99’a 
ulaştı.

Engelli-
lerin izole 
bakım ev-
leri yerine 
mahallele-
rinde, kom-
şuları ile 
toplumdan 
kopmadan yaşamlarını sürdü-
rebilmesi amacıyla pilot proje 
olarak “Umut Evleri” sistemi 
başlatılmıştı. Kurum bakımından 
toplum temelli bakım hizmet 
modeline dönüşümde algı deği-
şikliğini sağlayan, ev tipi sosyal 
hizmet birimi Umut Evleri ile 
engellilerin hayata aktif katılarak 
bakımlarının gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor.

İlki 2008’de İzmir’de açılan 
Umut Evi sayısı, 2019 Mayıs ayı 
itibarıyla 149 oldu.

SIRADA BEKLEYEN ENGELLİ 
BULUNMUYOR

Resmi bakım ve rehabilitas-
yon merkezlerinden hizmet alan 
engelli sayısı, 2002’de 1843 iken 
bu sayı geçen ay itibarıyla 7 bin 

255 oldu.
2005 yılında yürürlüğe giren 

Engelliler Hakkında Kanun ile 
destek ve bakım hizmetlerinin 
standardizasyonu, geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması için gerekli 
çalışmaların Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
engellilerin özel eğitim hizmet-
lerinin ise Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yürütülmesi hükme 
bağlandı.

Bu ne-
denle özel 
eğitim ve 
rehabilitas-
yon hizmeti 
veren ve 
protokoller-
le işletilen 
gündüzlü 
merkezler 
kapandı. 
Hizmete 

devam edenlerin çalışma usul 
ve esasları, ağırlıklı olarak grup 
çalışması yapılması, yarım veya 
tam gün bakım hizmeti sunul-
ması şeklinde yeniden düzen-
lendi.

Bu kapsamda, gündüzlü 
hizmetten 2002 yılında 2 bin 65 
engelli yararlanmakta iken bu 
sayı 2019 Mayıs ayı itibarıyla 527 
oldu.

Yatılı bakım kuruluşlarından 
hizmet almak üzere 2002’de 2 
bin 647 engelli sırada beklerken, 
Sosyal Hizmetler Kanununda 
yapılan evde bakım ücreti, özel 
bakım merkezleri açılmasına 
yönelik düzenlemeler ve Bakan-
lığın resmi yatılı bakım merkezi 
sayısının artmasıyla sırada 
bekleyen engelli kalmadı.

>> RESMİ BAKIM MERKEZLERİNDEN 

7 bini aşkın engelli 
hizmet alıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, evde 
bakımı mümkün olmayan engelliler, kurumsal hizmet-
lerle destekleniyor. Bu kapsamda, resmi bakım ve re-
habilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli sayısı, 
2002’de 1843 iken 2019 Mayıs itibarıyla 7 bin 255 oldu.
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2019 evde bakım maaşı sorgulama: 
Evde bakım maaşı alabilirsiniz!

EVDE BAKIM 
MAAŞI ALAN 
İLLERİMİZ 
HANGİLERİ?
Evde bakım maaşla-
rı, T.C. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından 
il il yatırılmaktadır. 
Şimdiye kadar 
ödemeyi alan iller, 
Ordu, Bolu, Os-
maniye, İstanbul, 
Adıyaman, Tokat, 
Tekirdağ, Kırklareli, 
Aksaray, Amasya, 
Zonguldak, Van, 
Mersin, Konya, De-
nizli, Sivas, Manisa, 
Niğde, Eskişehir, 
Kocaeli, Ankara, 
Bilecik, Şanlıurfa, 
Sakarya, Karabük, 
Şırnak, Çanakkale, 
Aydın, Giresun, An-
talya, Trabzon, Uşak, 
Malatya, Samsun, 
Edirne, Bursa, Ispar-
ta, Adana, Afyonka-
rahisar, Diyarbakır, 
Balıkesir, Kayser, 
Kırşehir, Çorum ve 
İzmir'dir.

Son günlerin en sık internet 
aramalarından biri de ‘evde 
bakım maaşı sorgulama 
2019' oldu. Devlet tarafın-

dan evinde bakıma muhtaç, hasta, 
yaşlı veya engelli bireylere bakım 
sağlayan vatandaşlara verilen 
bakım maaşı sorgulaması için 
neler yapılmalı? Haziran ayına 
ait evde bakım maaşı hangi illere 
yatırıldı? Bakım maaşı nerelerden 
alınır? İşte bu ve bunun gibi birçok 
sorunuzun cevabını bulabileceği-
niz haberimizin detayları…

Evde bakım maaşı, devletin 

evinde yaşlı, hasta veya engelli 
bir yakınına bakan kişilere ödedi 
maaştır. Yüzde 50 engelli raporu 
bulunan bireylere, kendi ihtiyaçla-
rını karşılayamayacak kadar yaşlı 
veya hasta kişilere bakın vatan-
daşlar için ödenen maaş için T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile ya da ilçe müdür-
lüklerine başvuruda bulunmak 
gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından 
yararlanabilmek için, 16.12.2010 
tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gaze-
tede Yayımlanan” Özürlülük Ölçü-

tü, Sınıflandırması ve Özürlülere 
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik” kapsa-
mında hastaneden Engelli Sağlık 
Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve 
üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına ha-
yatını idame ettiremiyor olması 
gerekmektedir.

Gelir kriteri olarak itibariyle 
1.219 TL baz alınıyordu. Yani, 4 
kişilik bir ailenin ayda 4.876 TL 
altında geliri varsa bakım maaşı 
için başvuruda bulunabiliyorlardı. 
Ancak bu rakamlar Ocak ayı itiba-
riyle memur maaşlarıyla orantılı 

olarak 1.305 TL ye yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 
2019

Evde Bakım maaşı 2019 ödeme-
leri sorgulama e-devlet üzerinden 
yapılmaktadır. Bunun için izle-
meniz gereken adımlar şu şekilde 
sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/
aspb-engelli-evde-bakim-ode-
me-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kim-
lik doğrulaması yapmadıysanız 
otomatik olarak yönlendirilece-
ğiniz sayfada kimlik doğrulaması 
yapmanız gerekmektedir.

Sisteme 
giriş yap-
mak (kimlik 
doğrulama-
sı yapmak) 
için gerekli 
bilgiler 
TC kimlik 
numarası 
ve e-devlet 
şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT 
şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra 
giriş yapıp otomatik olarak yönlen-
dirileceğiniz sayfadan evde bakım 
maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Devletin, evinde bakıma muhtaç yaşlı ve 
engelli yakınına bakanlar için ödediği ücret 
desteğine evde bakım maaşı deniliyor. 
Yüzde 50’nin üzerinde engeli bulunan 
ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç 
olan yaşlısına bakan kişilerin aldığı 
evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüklerine başvurulması 
gerekmektedir. Bakıma Muhtaç Engellilerin 
Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının 
Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe göre 
gerekli incelemeler yapıldıktan sonra maaş 
ödemeleri yapılmaktadır. Son günlerde 
internette ‘evde bakım maaşı sorgulama 
2019’ aramaları artarken sizin için daha 
detaylı bir haber hazırladık.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR? EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Kanserini yenen doğuştan engelli 
Pınar’ın hayali gerçek oldu!
Lenf kanserini yenen doğuştan engelli Pınar’ın hayali gerçek oldu. Pınar, iki 
kardeşiyle birlikte motosiklet sürerek İtalya’ya ulaşmayı başardı.
LENF kanserini yenen doğuştan engelli Pınar'ın haya-
li gerçek oldu. Pınar, iki kardeşiyle birlikte motosiklet 
sürerek İtalya'ya ulaşmayı başardı.

İstanbul yaşayan 32 
yaşındaki Pınar Yılmaz, 
doğuştan ortopedik 
engelliydi, geçen yıllarda 
lenf kanserine de yaka-
landı. Tek isteği tedavisi 
bittiğinde motosikletle 
İtalya turu yapmaktı.

Pınar Yılmaz, Türkiye 
Motosiklet Federasyo-
nu pist yarışçısı kardeşi 
İlayda Yağmur Yılmaz’ın 
artçısı olarak İtalya’ya, 
hayaline doğru yola çıktı.

Üstelik onlara 10 
yaşındaki kız kardeşleri 
Deva Su da eşlik etti. İki 
motosiklet ve iki araçla 
tüm önlemlerini alarak, 15 gün sürecek ve Venedik’te 
sonlanacak tur için motosikletle yola düştüler.

15 günlük yol hikâyelerini belgesele dönüştürecek 

Motorcycles Diaries ekibiyle yola çıkan 3 kız kardeş, 
Yamaha Motor Türkiye’nin de desteğiyle motosiklet 
tutkularını gerçeğe çevirdi.

Pınar Yılmaz şunları 
söyledi: “İlk uzun motor 
yolculuğumdu, ilk deli 
gibi yağmurun altında 
sürüşümdü, ilk yurtdışı-
na çıkışım ve ilk kez bir 
motosiklet pistini ziyaret 
edişimdi.

Birkaç gün Yunanis-
tan’da kaldık, Meteora 
bölgesi çok dikkatimi 
çekti. Ve tabii ki İtalya. 
Oraya adım attığım an-
dan itibaren bir rüyanın 
içindeydim sanki...

Yanımda en güzel yol-
daşlarım olan kardeşle-
rim ve hayalini kurduğum 

Venedik’te gondola binip hayalimin gerçekleştiği o 
anda “çok acı çektin, çok zorlu yoldan geçtin, ama 
işte zafer gerçekten senin” dedim kendi kendime...”

Engelli araçlarında 
artık “engeller” kalkıyor
Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren “Engelli Araçlar Bakım Atölyesi”nde ilçe sı-
nırları haricinde çevre il ve ilçelerden gelen engelli araç-
lar ücretsiz tamir edilerek sahiplerine teslim ediliyor.

ADAPAZARI Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren 
“Engelli Araçlar Bakım 
Atölyesi”nde ilçe sınır-
ları haricinde çevre il ve 
ilçelerden gelen engelli 
araçlar ücretsiz tamir 
edilerek sahiplerine teslim 
ediliyor.

Adapazarı Belediyesi’n-
de engelli vatandaşların 
hayatlarını kolaylaştıran 
hizmetlerinden biri daha 
göze çarpıyor. Engellile-
rin zarar gören, bozulan 
araçlarının tamiratını 
yapan Adapazarı Beledi-
yesi Engelli Araçlar Bakım 
Atölyesi’ne çevre ilçe ve 
illerden de talep var. İlçe 
belediyelerin yanında il dı-
şından da birçok belediye, 

tamir ihtiyacı olan araçları 
Adapazarı’na göndererek 
ücretsiz bakımını yaptı-
rıyor.

Dağdibi Mahallesi’ndeki 
Fen İşleri Müdürlüğü’n-
de parçası olan araçlar 
hemen gününde tamir 
edilerek engelli vatandaş-
ların evine teslim ediliyor. 
Parçası olmayan araçlarda 
temin süresi dâhilinde 
çalışma yapılarak ilgili 
sorun hızla çözülüyor. İlçe-
lerde ve il dışında bozulan 
araçlar ise ilgili belediyeler 
tarafından bakım atölye-
sine ulaştırılarak bakımı 
yapılıyor.

HER ALANDA EŞİT 
HİZMET

Engelliler için etkin 

hizmetler sunmak 
hedefiyle başlattıkları 
çalışmaların yoğun bir 
şekilde sürdüğünü vur-
gulayan Başkan Mutlu 
Işıksu, “Engelli hizmetle-
rimizi daha da kapsamlı 
bir şekilde devam ettire-
ceğiz. Vatandaşlarımızın 
araçlarında da engeli 
kaldırmak istiyoruz. 
Her alanda eşit hizmet 
sunmayı hedefliyoruz. 
Yaz mevsiminde haftada 
ortalama 15-20 aracı 
tamir ederek engellileri-
mizin mutlu olmalarına 
vesile oluyoruz. Böylesi 
güzel hizmetlerimizi 
artırarak sürdüreceğiz. 
Hayatı paylaşmamıza 
asla engel yok” ifadeleri-
ni kullandı.
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Demirdere şenlik alanında yapı-
lan programa Ödemiş Belediye 
Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, 

belediye meclis üyeleri, siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile Demirdere Mahallesi ve 
çevre mahalle sakinleri katıldı. Demir-
dere Mahalle Muhtarı Muammer Kırıcı 
yaptığı açılış konuşmada şenliğin 
düzenlenmesinde katkı sağlayan Öde-
miş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ödemiş Belediye Başkan Vekili Özay 
Kaptan, açılış konuşmasında şöyle 
konuştu:

"Sizlere Başkanımız Mehmet Eriş'in 
selamlarını sunuyorum. 5'incisini 
gerçekleştirdiğimiz 'Demirdere Erik ve 
Kiraz Festivali' ne hoş geldiniz. Yöre-
mize ait olan Ürünlerin tanıtılması için 
ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. 
Üreticimizin ürettiği ürünün hakkını 
almasını, hak ettiği saygıyı görmesini 
istiyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün dediği 
gibi 'Köylü milletin efendisidir'. Biz bu 
anlayışla çalışmalarımıza başladık. 
Kalkınmanın yerelden başladığını, in-
sanımızın ürettiğinin karşılığını aldığı 
yerde mutlu olduğunu biliyoruz. Ova-
sıyla yaylalarıyla, tarla ürünlerinden 
süs bitkilerine, fidancılıktan meyvecili-
ğe kadar geniş bir üretim yelpazesin-
de, toprağına emek veren sahip çıkan 
çalışkan Ödemişli üreticilerimiz tüm 
zorlu şartlara rağmen üretime devam 
ediyor. Yerel yönetimlere de düşen 
görev temel belediye faaliyetlerinin 
yanında, birlikte kalkınmayı sağla-

maktır. Bu noktada biz de İzmir Bü-
yükşehir Belediyemiz ile el ele vererek 
Ödemişli üreticilerimiz için desteği-
mizi artırarak sürdüreceğiz. Üretimin 
sürekliliğini sağlarken ürünlerin 
değerini korumak, katma değerini 
artırmak, tanıtarak pazarlamasını ko-
laylaştırmak yönünde çalışmalarımızı 
yine kooperatiflerimiz, birliklerimiz 
ve odamızla birlikte üreticilerimiz için 
hayata geçirmiş olacağız. Bölgemizde 
tarımsal üretime yönelik çalışmala-
rımız çerçevesinde belediyemizin 
gerçekleştirdiği Bademli Sulama-
sı'nda örnek bir uygulamaya geçtik. 

Sayaçlı-kartlı sistem ile üreticimizin, 
tasarruflu ve ölçülü sulama yapabil-
mesi ile suyumuza ve toprağımıza 
sahip çıkıyoruz. Kaynaklarımızı en iyi 
şekilde değerlendirmek üzere üre-
ticimizle hep el ele olacağız. Bugün 
de yine yöremizde önemli bir üretim 
merkezi olan Demirderemizin eriğini 
ve kirazını dört bir yana tanıtmak 
üzere bu güzel organizasyonda bir 
aradayız. Ürünlerimizi tanıtacak çalış-
malarımız devam edecek. Festivalle-
rimizi farklı ürünlerde de düzenleyip 
güçlendireceğiz, kalıcı hale gelme-
sini sağlayacağız. Bunun için ayrıca 

kooperatifçiliğe destek olacağız. Tüm 
Babaların Babalar Günü kutlu olsun. 
Festivalin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum."

Şenlik kapsamında Komedi Dans 
Üçlüsü, Türk Halk Müziğinin sevilen 
isimlerinden Bahar Şahin ve Fatoş 
Kadıoğlu sahne aldı. Sanatçı Fatoş 
Kadıoğlu tekerlekli sandalyede bu-
lunan engelli iki gençle hem söyledi 
hem dans etti. Şarkılarıyla kalabalığı 
coşturan Fatoş Kadıoğlu'nun iki genç-
le sahnede olması izleyenleri mutlu 
etti. Şenliğe katılanlar, şarkılara eşlik 
ederek gün boyu eğlendi. 

SÖKE'DE yaşayan Aysel-Murat Av-
şar çiftinin 2 çocuğundan küçüğü 
olan Duru Avşar, yüzde 100 gör-
me engelli olarak dünyaya geldi. 
Şu an 7 yaşında olan Duru, anao-
kulunun ardından 2018- 2019 Eği-
tim Öğretim Yılı'nda, Söktaş 75. 
Yıl İlkokulu'na kaydedildi. Ancak 
küçük kızın eğitimine annesinin 
isteği üzerine evde devam edildi.  
3 öğretmen, sırayla eve gelerek 
küçük Duru'ya ders verdi.  Başarılı 
bir öğrenci olan Duru Avşar, Söke 
Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu 
ve Söke İlçe Milli Eğitim Şerafet-
tin Yapıcı tarafından ortaklaşa 
düzenlenen 'Çocuk Yazarlar 
Projesi'ne de katılıp, annesinin 
desteğiyle hikaye yazdı.

Söke Kaymakamlığı tarafından 
Avşar'ın hikayesinin yanı sıra 
'Çocuk Yazarlar Projesi'ne katılan 
diğer 472 öğrencinin hikayeleri 
de tek tek kitap haline getirildi. 
Avşar, azmiyle öğretmenlerinin 
takdirini topladı. Anne Aysel 
Avşar, kızının doğuştan görme 
engelli olduğunu, sol gözünün 
ameliyatla alınıp, içine protez gö-

zün yerine oturması için bilye yer-
leştirildiğini,  7 aylıktan itibaren 
görsellik için bir dizi ameliyat ge-
çirdiğini, ilerleyen yaşlarla protez 
göz takılacağını olduğunu anlattı. 
Anne Avşar, şunları söyledi:

"Kızımın eğitimi için çalıştığım 
fabrikadan 2016 yılında ayrıl-

dım. O yıl anaokulunda eğitime 
başladı ve orada 'İstiklal Marşı'nı 
En güzel Okuma' yarışmasında 
üçüncü oldu. Eğitim zamanı 
geldiğinde evde eğitime başvu-
ruda bulundum. Evde Türkçe, 
Fen Bilgisi, Müzik ve Matematik 
eğitimi alıyor. Öğretmenlerimiz 

konusunda çok şanslıyız. Kızımın 
kendini göstermesi için çok büyük 
destek verdiler. Görme engelliler 
okulundaki eğitimine başlaya-
cak. Kızımın okulu için Denizli'ye 
taşınacağız. Onun için çok şeyden 
vazgeçtik. Kızıma desteği olan 
herkese çok teşekkür ediyorum."  

'O SÖYLEDİ, BEN YAZDIM'

Kızının eli kolu olduğuna vurgu 
yapan Aysel Avşar, "Kızımın 
yazdığı kitap benim de gerçek-
leşen dileğimdi. O ders işlerken 
havuza götürmediğimi fark ettim. 
Havuzu derste sorarak, çok merak 
ettiğini söylemiş. Çocuk yazarlar 
projesi için kızımın anlattıklarını 
kağıda döktüm. Çünkü şu an ken-
di alfabesini kullanıp, yazamıyor. 
Yazılan kitap, kızıma bu eğitim 
döneminden bir hatıra kaldı" 
dedi. Duru Avşar ise, "En sevdiğim 
ders müzik. Diğer dersleri ve öğ-
retmenlerimi de çok seviyorum. 
Kitap yazmak dileğimdi. Havuzu 
merak etmemi kitabımda anlat-
tım. Büyüyünce Türkçe öğretmeni 
olmak istiyorum" diye konuştu.

>> ‘DEMİRDERE ERİK VE KİRAZ ŞENLİĞİ’ 

Coskuyla kutlandı
İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği’ kutlandı. 

Kitabı çıkan görme engelli küçük Duru'nun sevinci
Söktaş 75. Yıl İlkokulu’nun evde eğitim alan, görme engelli 7 yaşındaki Duru Avşar, yüzme havuzuna girme hayalini 
‘Çocuk Yazarlar Projesi’ kapsamında ‘Gerçekleşen Dileğim’ adı altında hikayeleştirdi. Avşar’ın Braille alfabesini bilme-
mesi nedeniyle annesinin kağıda döktüğü 13 sayfalık hikayesi, kaymakamlık tarafından kitap olarak bastırıldı.

Çocuklarının geleceği için
çilek tarlasında çalışıyor
Biri engelli iki çocuğuna tek başına bakan Zeliha Çınar (51) 
anne olarak çocuklarına bakmak zorunda olduğunu, onlara iyi 
bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
ÇİLEKTE hasat sezonunun hızla 
devam ettiği Aydın'da, meyveleri ihra-
cata yetiştirmeye çalışan kadınların 
"kırmızı mesaisi" başladı.

Türkiye'nin önemli çilek üretim 
merkezlerinden Sultanhisar ilçesinde, 
14 bin dekarlık alanda yıllık yaklaşık 
65 bin ton çilek üretiliyor. "Çilek şehri" 
olarak da anılan ilçede, üreticiler 
kurdukları seralarda 10 ay boyunca 
meyve alıyor.

Çilek bahçeleri, bir yıl içindeki 5 
hasat döneminde hummalı bir çalış-
maya ev sahipliği yapıyor. Toplaması 
hassas olduğu için çilek tarlalarında 
genellikle kadın işçiler tercih ediliyor. 
Bölgede yaklaşık 3 bin kadın işçi, 
çilek hasadında önemli rol oynuyor. 
Geçimlerinin büyük bir kısmını örtü 
altındaki çilekleri toplayarak sağlayan 
kadınların mesaisi günün ilk ışıklarıyla 
başlıyor.

Yaşları 20 ile 60 arasında değişen 
kadın emekçiler, naylon örtülerin al-
tındaki meyveleri özenle topluyor. Ka-

dınların 8 saat süren mesailerinde tek 
tek toplayıp kasalara bıraktığı çilekler, 
erkek işçiler tarafından sırtlanarak 
kamyonlara bir 
bir istifleniyor.

Daha sonra 
boylarına göre 
ayrılan çileklerin 
bir kısmı iç pa-
zar, çoğunluğu 
ise başta Rusya 
olmak üzere 
farklı ülkelere 
gönderiliyor.

Sıcak havada 
alın teri döken 
kadınlar, emek-
leri karşılığında 
günde 67 lira 
kazanıyor. 

"KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

İşçilerden 48 yaşındaki Ayşe Kol-
cuoğlu, sıcak havada çalışmanın çok 
zorluğuna dikkati çekerek ekmek 

parası için çalışmaya mecbur olduk-
larını söyledi.

Ekmek davası için çalıştıklarını 
anlatan 56 
yaşındaki Emir 
Ayşe Çetin ise 
"Yoruluyoruz 
ama vazgeçmi-
yoruz. Çocuk 
okutuyoruz. 
Çalışmak zorun-
dayız. Eşim vefat 
ettiği için tek 
başına yaşam 
mücadelesi 
veriyorum. Her 
şeyin üstesin-
den gelmeye 
çalışıyorum. 
Kadın isterse 

her şeyi yapar." dedi.

"ÇALIŞMAZSAN EKMEK YOK"

Çilek tarlasında 8 yıldır çalışan 
Yeter Soner de "Günün ilk ışıklarıyla 

buraya geliyoruz. Çalışmak zorun-
dayız çünkü ayakta kalmamız lazım. 
Kimseye muhtaç olmamak için 
ekmeğimizin peşindeyiz. Allah'a çok 
şükür sağlığımız yerinde. Elimizden 
geldiği kadarını yapma gayretinde-
yiz. Hava, örtünün altında daha sıcak 
ama çalışmazsan ekmek yok." diye 
konuştu.

Biri engelli iki çocuğuna tek başına 
bakan Zeliha Çınar (51) ise anne 
olarak çocuklarına bakmak zorunda 
olduğunu, onlara iyi bir gelecek sun-
mak için çalışmaya devam edeceğini 
ifade etti.

İşçilerden 20 yaşındaki Özlem 
Ayten de aile ekonomisine küçük de 
olsa katkıda bulunduğu için kendisini 
mutlu hissettiğini kaydetti.

İlçede 120 dönüm alanda çilek 
üretimi yaptıklarını aktaran tarla 
sahibi Fatma Dokumacı ise 100 
kadına istihdam sağladıklarını, yılda 
yaklaşık 500 ton çilek ürettiklerini 
dile getirdi.

Engelli dalış 
eğitim merkezi 
yetkilendirildi
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı'nda 60 engelli kursi-
yerin ders aldığı dalış eğitim merke-
zi, TSSF tarafından yetkilendirilen ilk 
engelli dalıcı dalış merkezi oldu.
BAĞCILAR Belediyesi Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı, Türkiye'nin ilk engelli 
dalıcı dalış eğitim merkezi olarak yetkilen-
dirildi.  

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıkla-
maya göre, engelli dalıcı dalış talimatının 
geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesi-
nin ardından Türkiye Sualtı Sporları Fede-
rasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri 
su altının büyüleyici dünyasıyla buluştura-
cak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 
14-15 Mayıs 2018'de Kocaeli'de engelli 
dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.

Seminerde engelli bireylerin denizlerde 
ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve 
su altı etkinlikleri yapabilecek donanıma 
sahip olması için eğitmenlerin uyacakları 
kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları 
fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim 
uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 
1, 2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik 
ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan 
eğitmenler engelli dalıcı eğitmen belgesi-
ne sahip oldu. 

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ar-
dından Ferhat Yalgın'ın eğitmenlik yaptığı 
Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Su Altı 
ve Su Üstü Sporları Kulübü adına TSSF'ye 
başvuruda bulunuldu.

İki denetleme sonunda imkanları yeterli 
bulunan, belgeleri tam olan ve eğitmen 
şartları da uygun görülen Bağcılar Beledi-
yesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Dalış 
Eğitim Merkezi, TSSF tarafından yetkilen-
dirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu. 
60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim 
merkezinde, profesyonel dalgıçlar yetişecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
dalış merkezinin başarısını tebrik ederek, 
"Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda 
geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti. 
İnanıyorum ki engelli çocuklarımız bura-
lardan gerçek bir dalgıç olarak ayrılacak." 
ifadelerini kullandı. 

TÜRKSAT, ENGELLİLER VE 
YAŞLILAR İÇİN 

Sponsor oldu
Engellilerde ve Yaşlılarda Di-
jital Dönüşüm Sempozyumu 
yarın Ankara'da Türksat'ın ileti-
şim sponsorluğunda yapılacak
ENGELLİLERDE ve Yaşlılarda Dijital 
Dönüşüm Sempozyumu yarın Ankara'da 
Türksat'ın iletişim sponsorluğunda ger-
çekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya 
göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisinin himayesindeki sempozyum 
Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde dü-
zenlenecek.

Sempozyumla engelli olması ve yaşlılı-
ğı nedeniyle hareket kısıtlılığı olan birey-
lerin yeteneklerinin açığa çıkarılması ve 
aktif iş yaşamına katılımları hedefleniyor.

Engelli ve yaşlıların, yaşamın her alanı-
na erişilebilmelerini ve ihtiyaç duydukları 
her bilgiye ulaşmalarını amaçlayan sem-
pozyum, Türksat'ın tanıtım kanalından 
canlı yayınlanacak.



BAKIŞ
www.engellimsesigazetesi.com 05Sesi

Engellim

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Genel Müdür

Ahmet DEMIR Didem ŞENSÜREK

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

Yayın Türü: Yerel, süreli yayın. İletişim: 0232 424 08 33

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

iktibas edilemez. Medya ajanslarınca 3. kişilere servis edilemez.

www.engellimsesigazetesi.com

Yıl: 1 - Sayı: 6
Temmuz 2019Sesi

Engellim

Basım Yeri 
İhlas Gazetecilik A.Ş.

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

Yayın Türü: Yaygın, süreli yayın
Baskı Tarihi: 24.06.2019

Başarılarının gerçek sırrını anlattı
AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

Dünya ikinciliği ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan Ampute Futbol Milli Takım oyuncuları, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. 
Keyifli anların yaşandığı söyleşide futbolcular, başarı sırlarını ve disiplinli çalışmanın önemini anlattılar. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizler; engelsiz üniversite olmayı hedef alarak; Türkiye genelinde de en iyi örneği oluşturma ama-
cıyla yola çıktık. Bu doğrultuda daha hızlı, daha kalıcı, daha geniş kapsamlı faaliyetlerde bulunması için ekibimizi güçlendirdik” dedi. 

Hotar: Ekip ruhu
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İncinebilir grupların söz konusu 
olduğu bu alandaki çalışmalarımızın, kalplerdeki engelleri kaldırılma-
ya vesile olmasını ümit ediyor ve inanıyorum. Yılın ilk gününden son 
gününe kadar aynı heyecanla faaliyetlerimize devam edeceğiz. Her 
türlü projeye ve öneriye açığız. Bizler birey olarak her şeyi başaramaya-
biliriz. Ama ekip olarak emin olunuz ki çok daha başarılı oluruz. Böyle 
bir anlayışa sahibiz. Eğer ‘bu ekipte varım, ben de bu ekipte elimi taşın 
altına koyacağım, ben de bu ekibe bir fayda sağlayacağım’ diyorsanız, 
sizleri memnuniyetle bekliyoruz. Hem ülkemizin, hem İzmir’imizin, 
hem de kurumumuzun engelsiz örnek teşkil etme ve engelleri kaldır-
ma noktasında ekip ruhunu önemseyen bir duruşu var. Sizlerin katkısı 
çok değerli” diye konuştu.

özel gereksinimli bireylere sağla-
dığı imkanlar ve verdiği destekle 
birçok konuda örnek olan Dokuz 

Eylül Üniversitesi (DEÜ), başarılarıyla 
ülkemizin gururu olan Ampute Futbol 
Milli Takım oyuncularını ağırladı. DEÜ 
tarafından, Dokuz Eylül Sürekli Eğitim 
Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler 
Salonu’nda ‘Adım Adım Zirveye’ isimli 
bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye; DEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sunay Yıldırım 
Doğru, Ampute Futbol Milli Takım 
oyuncularından Şeyhmus Erdinç, Erdi 
Arslan, Barış Akdemirci ile Altınordu 
Spor Kulübü genç futbol takımı, de-
kanlar, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan 
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
“Üniversite Rektörlüğümüz himaye-
sinde; Engelsiz Dokuz Eylül Koordina-
törlüğümüz tarafından düzenlenen, 
‘Adım Adım Zirveye’ isimli söyleşide, 
Ampute Futbol Milli Takımımızın 
değerli sporcularıyla bir araya geldik. 
Hepimizin hayatındaki, kalbindeki en-
gelleri kaldırmaya yönelik bir faaliyet 
olmasını diliyorum” dedi. “Dokuz Eylül 
Üniversitesi olarak bizler; engelsiz 
üniversite olmayı hedef alarak Türki-

ye genelinde en iyi örneği oluşturma 
amacıyla yola çıktık” diyen Rektör 
Hotar, “Bugüne kadar güzel faaliyet-
leri olan Engelsiz Dokuz Eylül Koordi-
natörlüğümüzü daha hızlı, daha kalıcı, 
daha geniş kapsamlı faaliyetlerde bu-
lunsun diye destekledik ve ekibimizi 
güçlendirdik. Şuanda kampüslerimiz-
de engelsiz fiziki alanlar oluşturmaya 
yönelik bir projemiz var. Tüm kam-
püslerimizi, olabildiğince sorunsuz ve 
ulaşılabilir hale getireceğiz. Tabii ki bu 
alanda bir farkındalık ve bilinç oluş-
turmak en önemli hedefimiz” ifadele-
rini kullandı. 

RENKLİ ANLAR

‘Adım Adım Zirveye’ isimli söyleşide 
Ampute Futbol Milli Takım oyuncu-
ları Şeyhmus Erdinç, Erdi Arslan ve 
Barış Akdemirci, katılımcılara başarı 
hikayelerini ve çalışma prensiplerini 
anlattı. Soru cevap bölümünde Am-
pute futbolcular Gökhan Katrancıoğ-
lu, Yusuf Ekiz ve İzuçiku Vaçiku’yu 
da sahneye davet eden futbolcular, 
unutamadıkları anılarını katılımcı-
larla paylaştılar. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Ampute Futbol takımının 
Nijeryalı futbolcusu İzuçiku Vaçiku da 

söylediği Türkçe şarkılarla söyleşiye 
renk kattı. 

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ampute Futbol Milli Takım oyun-
cularından Şeyhmus Erdinç, “Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Ampute Futbol takımı-
mıza çok büyük destekleri var. Sayın 
Erdoğan; ‘Ampute Futbol, dünyada 
Türkiye’den sorulacak’ dedi. Bizim 
kendisine bir dünya şampiyonluğu sö-
zümüz var. 2022 yılında düzenlenecek 
olan Dünya Kupası’nı alarak ülkemize 
ve Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 
sözü yerine getirmek istiyoruz. Bu 
ülkenin engelli ve engelsiz gençlere 
ihtiyacı var. Başarılarımızla onlara ör-
nek olmalıyız” diye konuştu. Ampute 
Futbol Milli Takım oyuncusu ve DEÜ 
çalışanı olan Erdi Arslan da, gençlere 
seslenerek, “Hayallerinizden vazgeç-
meyin. Azimle ve sabırla çalışarak 
tüm başarıları elde edebilirsiniz” diye 
konuştu. Futbolcu Barış Telli de, fut-
bolun; hayatın bir parçası olduğunu, 
bu nedenle herkesin bu oyunun bir 
parçası olduğunu ifade etti. Etkinlik, 
katılımcılara verilen teşekkür plaketi 
ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. 

>> İLK 4 YAŞ KRİTİK!

Çocuklarda işitme kaybının 6 önemli sinyali!
Günümüzde yaklaşık olarak yeni doğan her 1000 bebeğin 1 ila 4’ünde işitme kaybı saptanıyor. 
Yaklaşık yılda 1 milyon 290 bin bebeğin dünyaya geldiği ülkemizde bu rakam 1500 ila 2000 
kadar işitme kayıplı bebeğin doğduğu anlamına geliyor. 

 ÜSTELİK bu sayı bebeklik dö-
neminde gelişen kulak enfeksi-
yonları, orta kulak boşluğunda 
sıvı birikmesi, yaşanan trav-
malar ve bazı ilaçlar nedeniyle 
sonradan oluşan işitme kaybı 
eklendiğinde daha da artıyor. 
Güzel haber ise günümüzde 
oldukça başarılı sonuçlar alınan 
tedaviler sayesinde çocuğun 
işitme ve konuşabilme yetisi-
ni kazanabilmesi. Acıbadem 

Maslak Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Nazım Korkut tedaviden 
etkin sonuç alınabilmesinde 
ise erken tanının son dere-
ce önemli olduğuna dikkat 
çekerek, “Ancak belirtiler bazen 
gözden kaçabiliyor, özellikle de 
tek kulakta işitme kaybı olan 
tablolarda. Bu nedenle ebevey-
nler işitme kaybı belirtilerini 
bilmeli ve bunu fark ettiklerinde 

zaman kaybetmeden hekime 
başvurmalılar” diyor.

İLK 4 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ!

Ülkemizde her yeni doğan 
bebeğe hastaneden taburcu 
edilmeden önce işitme taraması 
uygulanıyor. İşitme tarama-
larının amacı, işitme engelli 
doğan bebekleri kısa sürede 
belirlemek, işitme engelli tanısı 
alanlara 6 aylık olmadan gerekli 

müdahalede bulunmak. Ancak 
orta kulak boşluğunda sıvı 
birikmesi, orta kulak iltihabı ve 
travmalar gibi etkenler nede-
niyle bazı çocuklarda işitme 
kaybı sonradan da gelişebiliyor. 
Dolayısıyla ebeveynlerin işitme 
kaybı belirtilerine karşı dikkatli 
olmaları son derece önemli. 
Çünkü dile ait öğelerin kazanıl-
masında ilk 4 yaş çok kritik bir 
süreci oluşturuyor. Kulak Burun 
ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Nazım Korkut bunun 
nedenini ise şöyle açıklıyor:

“İşitme merkezi ilk yaşlarda 
sesle uyarılmazsa, köreliyor. 
İşitme kaybı saptanamamış 
çocuklarda bu dönem tedavisiz 
geçirildiği takdirde, sonradan 
yapılan tedaviler maalesef 4 
yaş öncesi kadar etkili olmuyor. 
Ayrıca, ileri derecedeki işitme 
kayıplarında koklear implanttan 
başka çözümü olmayan durum-
larda, çocuklar belli bir yaşa ka-
dar bu cihazdan faydalanamaz-

larsa sağır/dilsiz kategorisine 
girecekken, bu cihazı kullanan 
çocuklar ise akranlarıyla aynı 
sınıfta eğitimlerine ve sosyal 
yaşamlarına devam edebiliyor. 
Bu nedenle sorun ne kadar 
erken dönemde tanımlanır ve 
çocuk gereken tedavi ile reha-
bilitasyon programlarına dahil 
edilirse, bu olumsuz etkiler en 
aza indirgenebiliyor.”

BU BELİRTİLERDEN BİRİ VARSA

İşitme kaybını ifade edemeye-
cek yaştaki çocuklarda bazı be-
lirtilere dikkat etmek erken tanı 
için çok önemli. Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Nazım Korkut, aşağıda yer 

alan 6 belirtiden biri bile varsa 
mutlaka hekime başvurulması 
gerektiği uyarısında bulunuyor.

Görüş alanı dışında konuşan 
kişileri fark edemiyorsa

Yüksek volümdeki seslere tep-
ki vermiyorsa

Gürültü seviyesinden bağım-
sız olarak, adının söylendiğini 
fark ettiğinde korkmuş veya 
şaşırmış gibi bakıyorsa

Ses düzeyi ailenin diğer 
üyelerinin duyabileceği yük-
seklikteyken televizyona yakın 
oturuyorsa

Televizyon veya müzik cihaz-
larının sesini normalden daha 
yüksek düzeylere çıkarmak 
istiyorsa.

Genetik etkenler,
Hamilelikte kulak için 

zararlı olan ilaçların kulla-
nılması,

Hamilelik sürecinde yaşa-
nan travmalar,

Hamilelikte geçirilen bazı 
enfeksiyonlar, sistemik ve 
metabolik hastalıklar,

Düşük ağırlıklı doğum 

kilosu (1500 gram altı),
Doğum sırasında bebe-

ğin oksijensiz kalması, kafa 
travması geçirmesi,

Doğum sonrasında be-
bekte oluşan travmalar,

Bebekte gelişen akut veya 
kronik orta kulak iltihabı,

Bebekte orta kulak boşlu-
ğunda sıvı birikmesi

Çocuklarda işitme kaybının nedenleri

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, 
kurmayı planladığı esnaf masası, engel-
liler, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri 
dernekleri birimleriyle Konak Belediyesinin 
gücüne güç katmaya hazırlanıyor. 

Toplantıda Konak Belediyesi Engelli 
Danışma-Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’nin kurulması ve merkezin Konak 
Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma 
Vakfı işbirliğiyle yönetilmesi konusu mec-
lise geldi. Tepecik’te yıllardır atıl durumda 
bulunan bir binanın merkeze dönüştürüle-
bileceğine işaret eden Başkan Batur, “Fiziki 
olarak her şey belediyemiz tarafından 
yapılacak. Çocuklarımızı evden alacağız, 

bireysel eğitimlerini gerçekleştireceğiz ve 
en önemlisi de onların topluma faydalı 
hale gelmesi için bu çalışmayı başlatmış 
olacağız” diye konuştu.

 ENGELİLER BİRİMİ KURULUYOR

Konak Belediyesi Engelliler Birimi 
kurulması konusu da gündeme getirildi. 
Birimin belediyenin önemli birimlerinden 
bir tanesi olacağını belirten Başkan Batur, 
“Engelli vatandaşlarımız ile belediyemizin 
arasında köprü kuracağız. Ayrıca ilgili der-
neklerimiz belediyemize daha kolay, hızlı 
ulaşılabilmesi de böylece sağlanacak” 
diye konuştu.

Konak’ta engel kalmayacak
>> ENGELLİLER BİRİMİ KURULMASI GÜNDEME GETİRİLDİ
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51 metre yüksekten “bungee jumping” atlayışı yapan tatilciler, 

aksiyon kameralarıyla düşüşlerini görüntülüyor.  Görme engelli 

Recep Selvi, “Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemezdim 

ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol 

bol uçmayı düşünüyorum”diyor.

Muğla'nın 
Fethiye ilçesin-
de yerli ve yabancı 

turistler, "bungee jumping" 
ile tatillerine heyecan katıyor.

Ölüdeniz Mahallesi 
Ocakköy mevkisinde yapılan 
"bungee jumping" etkinliği, 
heyecan arayan tatilcilerin il-
gisini çekiyor. Gruplar halinde 
alana gelen tatilcilere ilk ola-
rak atlayış sırasında yapmaları 
gerekenler anlatılıyor.

Faaliyete katılacakların ayak 
bileklerine emniyet kemeri 
bağlanarak bir vinçteki plat-
formla 51 metre yüksekliğe 
çıkarılıyor ve atlayış gerçek-
leştiriliyor. Atlayış yapanlar, 
ellerine bağladıkları aksiyon 
kameraları ile düşüşlerini 
görüntülüyor.

"Bungee jumping" atlayışı 

yaptıran firmanın yetkilisi 
Bülent Demirtan, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de Alanya ve Fethiye 
dışında başka "bungee jum-
ping" istasyonu bulunmadığı-
nı söyledi.

ENGELLILERE ÜCRETSIZ

Turizm sezonu boyunca ad-
renalin tutkunlarına hizmet 
verdiklerini belirten Demir-
tan, "Her yaş grubundan mi-
safir ağırlıyoruz. '7'den 70'e' 
desek de çocukları ailelerinin 
refakatinde kabul ediyoruz. 
Bugüne kadar 100 yaşının 
üstünde atlayış yapanlar da 
oldu." dedi.

Demirtan, "engel tanıma-
yan engellilere" ücretsiz hiz-
met verdiklerini dile getirdi.

İnsan doğasına aykırı olarak 
51 metreden serbest düşüş 
yaptırdıklarını ifade eden 
Demirtan, şunları kaydetti:

"Birçok insan için bu mey-
dan okuma bir milat. Diğer 
adrenalin etkinliklerinden 
ayıran temel unsur, bunu 
kişinin kendisinin yapıyor 
olması. Yani buraya gelen bir 
katılımcının bilgi ve tecrübe-
ye ihtiyacı yok. Görür görmez 
yapılabilecek tek adrenalin 
etkinliği. İnsanlara 'Şimdi 
cesur, daima cesur' sloga-
nıyla atlayış yaptırıyoruz. Bu, 

cesarete 
atılan ilk 

adım. Bu-
nun ardından 

diğer ekstrem 
faaliyetler rahatlıkla 

yapılabilir."
İstanbul’dan ilçeye ta-

tile gelen 7 görme engelli de 
"bungee jumping" heyecanı-
nı yaşadı.

Görme engelli Recep Selvi, 
daha önce yamaç paraşütü 
gibi adrenalin yükselten spor-
lar yaptığını dile getirdi.

Bazı kişilerin gözleri 
görmesine rağmen "bungee 
jumping" yapmaya cesaret 
edemediğini belirten Selvi, 
"Rüyalarımda bile böyle bir 
şeye cesaret edemezdim ama 
bugün o heyecanı yaşadım. 
Bundan sonra rüyalarımda 
bol bol uçmayı düşünüyo-
rum." diye konuştu.

Görme engelli Mikail Güçlü 
de adrenalin seviyesi çok yük-
seldiği için heyecanlandığını 
kaydetti. Güçlü, "Bir an dü-
şünsen belki de atlayamazsın. 
Müthiş bir heyecan. Herkese 
tavsiye ederim." ifadelerini 
kullandı.

  Engelli Recep’in büyü
k 

he
ye

ca
nı

Egeli akademisyen Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’ın hayatını 
konu edinen “Dişçinin Korkusu” belgeseline anlamlı ödül

Fedakârlıklarla dolu ilham 
veren gönüllülük hikâyesi
EGELI akademisyen Prof. Dr. Ertuğ-
rul Sabah’ın hayatını konu edinen 
Murat Erün'ün yönettiği Dişçinin 
Korkusu belgeseli 11. Uluslararası 
TRT Belgesel Günlerinde Ulusal 
Profesyonel Kategori dalında ikinci 
olarak TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ödülünün sahibi oldu. Belgesel, Ege 
Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul 
Sabah’ın ilham veren hikâyesini 
anlatıyor.

Zihinsel engelliler ve yatılı il-
köğretim bölge okullarında öğ-
renim gören öğrencilere yönelik 
yürüttüğü projelerle bilinen Prof. 
Dr. Ertuğrul Sabah,   bağışlarla 
oluşturulan seyyar diş kliniği ve 
gönüllü ekibiyle şehir şehir dola-
şıyor, binlerce engelli çocuğun diş 
tedavisini ücretsiz yapıyor ve ağız 
ve diş sağlığı eğitimi veriyor. Prof. 
Dr. Ertuğrul Sabah’ın öncülüğün-
deki ekip,     özellikle Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullar, engelli 
eğitim merkezleri, çocuk yuvası, ço-
cuk esirgeme kurumu ve yaşlılar evi 
gibi yerlere yönelik gönüllü hizmet 
veriyor.

  Ailesi ile birlikte hurdadan kurtar-
dıkları otobüsle yola çıkan Ertuğrul 
Sabah, 2001 yılında Ege Ağız Diş 
Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği’ni 

kurdu. Ege Üniversitesi Diş hekimliği 
Fakültesi son sınıf öğrencisi 1400 diş 
hekimi adayına alan çalışması yap-
tıran Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’a EÜ 
Diş Hekimliği Fakültesinden öğretim 
elemanları, asistanlar ve hemşireler 
de katılıyor.

Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’ın fe-
dakârlıklarla dolu ilham veren 
hikâyesi yönetmen Murat Erün 
tarafından ‘Dişçinin Korkusu’ adlı 
belgeselle ölümsüzleşti. Belgesel 
11.TRT Belgesel Ödülleri Ulusal Pro-
fesyonel Kategorisinde TC Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Ödülü’nü kazandı. 
“Ulaşılamayana Ulaş” teması ile  Diş-
çinin Korkusu belgeseli, bir dokto-
run çabasını görünür kılarak, sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi için yol 
gösterici öneriler getiriyor.

Hafta sonları yanında götürdüğü 
seyyar diş kliniği ile engelli eğitim 
merkezlerini, yatılı öğretim bölge 
okullarını ziyaret eden Prof. Dr. 
Ertuğrul Sabah, zihinsel engelli 
çocuklara ve yatılı ilköğretim öğren-
cilerine yerinde ücretsiz diş tedavisi 
yapıyor. Gönüllü olarak sürdürdüğü 
bu anlamlı çalışmayı kendisi gibi diş 
hekimi olan eşi, öğrencileri, akade-
misyen arkadaşları ve serbest diş 
hekimlerinden oluşan bir grup ile 
gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Ertuğrul Sabah
Ege Üniversitesi Diş hekimliği 
Fakültesi’nden 1976 yılında 
mezun oldu. 1977-1983 yılları 
arasında Herborn/Alman-
ya’da serbest diş hekimliği 
yaptı. 1983’de Giessen/
Almanya’da doktorasını 
tamamladı. 1983 - 1987 yılları 
arasında Ege Üniversitesi Diş 
hekimliği Fakültesi Teda-
vi Kürsüsünde Araştırma 
Görevlisi olarak görev yaptı. 
1988 yılında Ege Üniversitesi 
Diş hekimliği Fakültesi’nde ilk 
Pedodonti Doçenti oldu. 1993 
yılından bu yana Pedodonti 
Anabilim Dalı’nda profesör 
olarak görev yapıyor.  Engel-
lilerde diş hekimliği, erken 
ortodontik uygulamalar, alan 
diş hekimliği ve yerinde ve-
rilen diş hekimliği hizmetleri 
üzerine çalışmalar yürütüyor.

>> HEDEFI ALTAY ARMASIYLA 

2020 Paralimpik 
Oyunları
ENGELLERI spor ve anne sevgisi ile yenen 
İzmirli jimnastikçi Filiznur İmer, 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Altay 
formasıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Zihinsel engeline rağmen başladığı jim-
nastikte onlarca madalya kazanarak birçok 
aileye umut ışığı olan İzmirli Filiznur İmer, 25 
Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında Japon-
ya’da gerçekleşecek 2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları'nda Türkiye'yi Altay formasıyla 
temsil etmek istiyor.

Türkiye elemeleri için çalışmalarını sürdü-
ren 17 yaşındaki genç sporcuya en büyük 
destek spor yaşamında ve tedavi sürecinde 
büyük rol üstlenen annesi Süreyya İmer’den 
gelirken; anne İmer Altay Spor Kulübü’nün 
desteğiyle hedeflerinin Japonya’da Ay-yıl-
dızlı bayrağımızı dalgalandırmak olduğunu 
söyledi. Engellerin sevgi ve doğru tedaviy-
le aşılabileceğini söyleyen Süreyya İmer; 
‘‘Birçok engelli ailesine sesleniyorum, hayal 
etmek başarmanın yarısıdır. Biz hayal ettik 
ve başardık, onlar da başarabilir. Kızıma 2 ya-
şında zihinsel engel ve otizm tanısı konuldu. 
Filiznur, 6,5 yaşında jimnastiğe başladığında 
koşmakta bile zorlanan bir çocuktu. Spor ile 
doktorları bile hayrete düşüren bir gelişim 
kaydetti. Spordaki başarısı eğitim hayatını 
da olumlu etkiledi. Altay Spor Kulübü’nün 
engelli gençlerimiz için gerçekleştirdiği 
etkinliklere katılmamız yeni bir başlangıcı 
beraberinde getirdi. Altay’ın ilgi ve deste-
ğiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 
Türkiye'yi Altay formasıyla temsil etmek 
istiyoruz.’’ dedi.

Engelli kursiyerlerin 
eserleri tam not aldı
Foça Halk Eğitim Merkezi  Müdürlüğü’nün açtığı ve 
5 bini aşkın kursiyerin katıldığı kurslarda üretilen eser-
lerin yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
FOÇA Belediyesi Sosyal Tesisle-
ri’nde ki sergi Foça Kaymakamı Ali 
Çetin, Belediye Başkanı CHP’li Fatih 
Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Yüksel 
Akar, Emniyet Müdürü Gülcan Coş-
kun, bazı STK temsilcileri, kursiyer 
aileleri ve çok sayıda Foçalı vatan-
daşın katılımıyla şenlik havasında 
açıldı. Açılışta Halk Eğitim Merkezi 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri bier 
konuşma yaptı.

BIR DÖNEM 267 KURS 5 BIN 35 
KURSIYER

Foça Halk Eğitim Merkezi Müdü-
rü Kemal Bulut içinde bulunulan 
eğitim öğretim döneminde şu ana 
kadar açılan 267 kursa, 2 bin 613 
kadın, 2 bin 422 erkek olmak üzere 
toplam 5 bin 35 kursiyerin katıldı-
ğını söyledi.  Kemal Bulut ; “Açılan 
kursların 213 tanesi tamamlanmış 
olup 3 bin 56 kursiyer belge almaya 
hak kazanmıştır.  54 kursumuz ha-

len devam etmektedir. İlgi duyulan 
bütün alanlarla ilgili kurs talepleri 
değerlendirilmektedir.  Müracaatları 
bekliyoruz” dedi.

Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel 
Akar ise konuşmasında Ulu Önder 
Atatürk’ün ”Halk Eğtimi yetişkin 
fertler ve topluma yönelik  planlı 
sistemli, teşkilatlı ve sürekli demok-
ratik bir eğitim faaliyetidir.”   sözlerine 
yer verdi. Kursiyerlere belgelerinin 
verilmesi, defile, folklör gruplarının 
gösterileri sonrası açılış kurdelesi 
Kaymakam Ali Çetin ve Belediye Baş-
kanı Fatih Gürbüz tarafından kesildi.

Deri tasarım, ahşap, çini, keçe, 
giyim, resim, ebru, seramik, fotoğ-
rafçılık, su kabağı işleri, atık mal-
zemeleri değerlendirme dalları ile 
engelli kursiyerlerin ürettiklerinin 
yer aldığı sergi 26 Mayıs 2019 Pazar 
akşamına kadar açık kalacak. Satışta 
yapılan sergi 09.00 – 22.00 saatleri 
arasında gezilebilecek.

‘’Engelli değil, 
çok özel bireyler!’’
Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde kentteki tüm 
engellileri kapsayan özel bir etkinlik düzenlendi.
AYVALIK Belediye Başkanı 
Mesut Ergin’’ Bildiğiniz üzere 
içerisinde bulunduğumuz hafta 
engelliler haftası olarak anılmak-
ta ve biz de bunun için burada 
toplanmış bulunuyoruz.Fakat 
engelli demek  yerine siz değerli 
öğrencilerimizin kardeşlerimizin 
durumunun özel olduğunu dü-
şünüyorum. Bu nedenle de sizler 
özel bireylersiniz. Her duyunuzu 
her duygunuzun bizden daha 
derin olduğunu biliyorum.

Sizler sevdiğinizde en çok 
seven, sizler mutlu olduğunuz-
da en çok mutlu 
olmayı bilen, sizler 
üzüldüğünüzde 
en çok üzülen-
ler olduğunuzu 
da biliyorum. 
Yüce Mevlamızın 
insana bahşettiği 
hayata dair tüm 
duyguların en 
güzelleri sizlerde, 
aslında en ince düşünen, en 
hassas olanlarda sizlersiniz. Ve 
elbette birçoğumuzdan özverili 
ve yeteneklisiniz. Düşünün ki, 
bir bahçede bütün çiçekler aynı 
renk, ne özelliği kalır? Sizler farklı 
renklerdeki çiçeklersiniz…

Birazdan burada yapacağınız 
gösteriler ile ne kadar doğru söy-
lediğimi zaten kanıtlayacaksınız.

Asıl sorun, asıl engel,asıl kısıt 
bizlerde…Hayatımızda sizin gibi 
özel bireylerle birlikte yaşadı-
ğımızı unutuyoruz. Bunun için 
seçim süresince söylemiştim, 

yineliyorum, hayatı sizinle ya-
şadığımızı unutmadan bir kent 
dizayn etmeye çalışacağız.  Engel 
sizde değil, yerel yöneticilerin, 
şehir planlaması yapanların sizi 
düşünememesinde!

Her kamu alanına girip çıka-
bilmenizi kolaylaştıracak yapıl-
ması gereken ne varsa yapmaya 
çalışacağız. Bakın şu sahneye ba-
kıyorum engelli rampası bile yok, 
en kısa sürede bu sorunları yok 
edeceğiz. Konser ve tiyatrolarda 
belediyelere verilen kontenjan 
biletler oluyor bunlardan önce 

sizin yararlanma-
nızı sağlayacağız. 
Sizlerle sadece 
engelliler festi-
vali ve engelliler 
haftasında değil, 
her zaman birlikte 
olacağız. Beraber 
projeler üretece-
ğiz. Okullarınıza 
filmler getireceğiz 

… Kısacası sizinle yapacak çok 
işimiz var. Bu kardeşlerimizin 
eğitimlerinde Ayvalık’ta hizmet 
veren, belediyemiz bünyesinde 
Ayvalık Belediyesi Özel Çocuk 
Eğitimi’ne, Özel Zeytin Rehabili-
tasyon Merkezine, Özel Ayvalık 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezine, orada bu özel çocuk-
larımızla ilgilenen tüm eğitmen-
lerimize ve yardımcılara teşek-
kürü bir borç biliyorum. Ayrıca 
bu programı uzunca uğraşlarla 
hazırladıkları için de teşekkür 
ediyorum.’’ dedi.
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MUĞLA'NIN Bodrum 
ilçesinde işitme engellile-
rin bir araya gelme fırsatı 
bulduğu "sessiz kafe" ilgi 
görüyor.

Turgutreis Mahallesi'nde 
geçen yıl hizmete açılan 
kafe, ilçede yaşamını 
sürdüren işitme engellileri 
buluş-
turuyor. 
Moral 
bul-
maları 
amacıy-
la açılan 
kafeye 
gelen 
işitme 
engel-
liler, 
işaret 
diliyle 
birbirleriyle sohbet ediyor.

Marmara İşitme En-
gelliler Derneği Başkanı 
Şebnem Şen, anne ve 
babasının işitme engelli 
olması nedeniyle sosyal 
sorumluluk projesine imza 
atmak istediğini söyledi.

Bodrum'da işitme engel-
lilere yönelik kafe açtığını 
belirten Şen, "Farklı meslek 
dallarında çalışan işitme 
engellileri bir araya top-
lamayı düşündüm. İşitme 
engellilerin dönem dönem 
geldiği ve rehabilite oldu-
ğu, işaret diliyle birbirle-
riyle iletişim kurduğu bir 
'sessiz kafe' açtım." dedi.

Tatil için ilçeye gelen 

yabancı uyruklu işitme 
engellilerin de kafeyi mut-
laka ziyaret ettiğini anlatan 
Şen, şunları kaydetti:

"Japonya, Rusya, İngil-
tere, Fransa ve bunun gibi 
birçok ülkeden misafirler 
geliyor. Uluslararası işaret 
diliyle de kendileriyle 

iletişim 
sağlıyo-
ruz. Çok 
güzel 
bir 
ortam 
oluş-
turduk. 
İşiten 
kitlele-
rin de 
buraya 
gelip 
reha-

bilite olmasında fayda 
var diye düşünüyorum. 
Herkesi bekliyoruz."

Şen, kafede dönem 
dönem işaret diliyle ilgili 
ücretsiz eğitimler verdikle-
rini de bildirdi.

İşitme engelli Sevil 
Öncel de "Ben ve erkek 
kardeşim işitme engelli 
olarak dünyaya geldik, 
sadece ablam işitiyor. 
1969'da Belgrad'da 
yapılan yarışmada dünya 
güzeli seçildim. Daha 
önceden işitme engelliler 
de güzellik yarışmalarına 
katılıyordu ancak şu anda 
kimse uğraşmak istemi-
yor." dedi.

BODRUM Cevat Şakir İlçe Halk Kü-
tüphanesi'nde tiyatro sanatçılarının 
sesinden Seda Tansuker'in "Firari 
Harfler" adlı öykü kitabı okundu.

Altı Nokta Körler Derneği Fethiye 
Şubesi için gerçekleştirilen etkinli-
ğe, Mihriban Er ve Kerem Kobanbay 
gibi ünlü tiyatro ve sinema sanatçı-
ları da katıldı.

Etkinliği düzenleyen tiyatro 
eleştirmeni ve dramaturg Seda Tan-
suker, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, görme engelli bireylere kitap 
okumak için bir araya geldiklerini 
söyledi.

Engelli bireylere kitabındaki 

öykülerden seslendirdiklerini ifade 
eden Tansuker, "Öykünün benim 
için ayrı bir yeri var. Çünkü anlatmak 
istediklerimi kısa ve öz bir şekilde 
anlatabildiğim bir mecra. Yazmak 
benim için bir tutku. Kitabımda 56 
öykü var. Umarım okuyucular da 
bunu sever." dedi.

Kendisinin de aynı zamanda 
İstanbul Altı Nokta Körler Derneği 
gönüllüsü olduğunu belirten Tansu-
ker şöyle konuştu:

"İstanbul'da yaşadığım sırada 
engelli ve dayanışma merkezinde 
görmeyenler için 35 kitap ses-
lendirdim. Dolayısıyla kitabımın 

herkesle paylaşılmasını ve herkese 
ulaşmasını istediğim için böyle bir 
etkinlik yapmak istedim. Bu fikir 
herkesin çok hoşuna gitti. Mihriban 
Er, Kerem Kobanbay, İlkay Zengin, 
Ege Çetmilioğlu gibi isimler de çok 
güzel karşıladılar. Güzel bir çalışma 
yaptığımıza inanıyorum."

Mihriban Er de görme engelliler 
için düzenlenen etkinlikte yer al-
maktan mutlu olduğunu ifade etti.

Öykülerin kaydedilerek Fethiye 
Altı Nokta Körler Derneğine ulaştı-
rılacağını belirten Er, "Biz öyküleri 
zevkle okuduk, inşallah onların da 
zevkle dinleyeceklerine eminim." 

dedi. Oyuncu ve seslendirme 
sanatçısı Kerem Kobanbay da iki yıl 
"Kelebekler Özgürdür" adlı oyunda 
görme engelli bir genci canlandırdı-
ğını aktardı.

Oyunda annesinin 'Sen tek başına 
yaşayamazsın, ayaklarının üzerinde 
duramazsın.' diyerek baskı yaptığını 
ifade eden Kobanbay, "Çocuk da 
ısrarla şunu söylüyor; 'Anne ben 
ayaklarımın üzerinde durabilirim, 
sadece göremiyorum'. Benim için 
bütün engelliler gibi, görme engelli 
dostlarımız da çok değerlidir. Onlara 
her zaman elimden gelen desteği 
yapacağım." diye konuştu. 

izmir'de, soyut kavramları an-
lamakta zorluk çeken zihinsel 
engelli çocuklar, kağıt katlama 

sanatı origami sayesinde kodla-
ma öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel 
eğitime ihtiyaç duyan zihinsel 
engelli çocuklara "özel kodla-
ma" adıyla bilgisayarsız kodla-
ma eğitimi vermeye başladı.

Bilgisayarlı kodlama eğiti-
mine hazırlık olarak verilen 
bu kodlama eğitimde soyut 
kavramları öğrenmede zorluk 
yaşayan özel çocukların kodla-
mayı somut nesneler aracılığıy-
la öğrenmesi için origamiden 
faydalanılıyor.

Eğiticilerin yönlendirmesiyle 
katlama komutlarını uygulayan 
çocuklar bu sayede kodlama 
eğitiminin temelini oluşturan 
algoritmik düşünme, problem 
çözme, eleştirel düşünme, 
iletişim, iş birliği ve teknolojiyi 
etkin kullanma gibi beceriler 
kazanıyor.

"EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR"

İl Milli Eğitim Müdür Yardım-
cısı Mehmet Büküm  kodlama 
sayesinde bilgisayarlara, elekt-
ronik ya da mekanik devrelere 
komut verildiğini belirterek, 
asansörlerden trenlere, ter-
mometrelerden dijital saatlere 

kadar hayatın içindeki pek çok 
şeyin kodlamayla çalıştığını 
söyledi. 

Özel eğitime ihtiyaç duyan 
zihinsel engelli çocukların soyut 
bir kavram olan kodlamayı 
öğretebilmek için origamiyi 
kullandıklarını kaydeden Bü-
küm, "Öğrencinin kodlamanın 
mantığını anlayabilmesi için 
dokunması, el becerilerinin 
gelişmesi gerekiyor. Origamiyle 
algoritma yapısını çok iyi öğre-
nebiliyor, beyinle kas arasındaki 
iletişimleri gelişiyor. Bu nedenle 
bilgisayarsız kodlama origamiyi 
seçtik. Özel eğitim öğrencilerin-
de en iyi yöntem olarak origa-

miyi gördük." 
ifadelerini 
kullandı.

Özel eğitim 
okullarındaki 
öğretmenle-
rin bu alanda 
eğitim aldığını, öğrendiklerini 
kendi okullarında öğrencilerine 
öğrettiklerini aktaran Büküm, 
origami sırasında ortaya çıkan 
eserlerin çocukların özgüvenini 
artırdığını vurguladı.

Büküm, çocukların kağıt 
katlamaktan keyif aldığını, bu 
nedenle öğrenme sürecinin 
eğlenceyle birleştiğini dile geti-
rerek şöyle devam etti:

"Origamiyle çocuklar kağıt sa-
natı üzerinden temel becerileri 
öğreniyorlar. Yön kavramlarını 
öğreniyorlar. Özel eğitim öğ-
rencilerinin soyut bir eğitimden 
ziyade yaşayarak, dokunarak 
öğrenmesi gerekiyor. Soyut 
zekaları tam gelişmediği için so-

yut meseleleri 
kavramakta 
güçlük çeki-
yorlar. Origami 
gibi ellerinde 
somut malze-
meler olması 
lazım. Eğitimi 
ikinci aşama-
sı origamide 
öğrendiklerini 
bilgisayara 
aktarmak."

Büküm, zihin-
sel engellilerin 
yanı sıra başka 
engel gruplarına 

yönelik de kodlama eğitimi 
düzenlediklerini sözlerine 
ekledi.

Kodlama eğitimi alan Şehit 
Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygu-
lama Merkezi 10. sınıf öğrencisi 
İsmail Fırat da eğitimde kağıt-
ları katladıklarını belirterek, 
"Daha önce hiç kağıtlardan fi-
gürler yapmamıştım. Bu eğitim 
çok güzel." dedi.

Özel çocuklar kodlamayı 
origamiyle öğreniyor
İzmir’de zihinsel engelli çocuklar, kağıt katlama sanatı origami yoluyla kodlama eğitimi 
alıyor.  Kağıt katlayarak el becerilerini, beyin ve kasları arasındaki iletişimi geliştiren özel 
çocuklar, kodlamanın soyut kavramlarını origamideki yönlendirmeler sayesinde öğreniyor.

Ünlü tiyatrocular hikayeleri 
görme engelliler için okudu
Ünlü tiyatro sanatçılarının da katılımıyla, görme engelli bireyler için hikaye kitabı okuma etkinliği düzenlendi.

 “ANNE BEN AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURABİLİRİM, SADECE GÖREMİYORUM”

GÖRME engellilerin tekstil eşya-
sı alırken yaşadığı sorunları çöz-
mek üzere harekete geçen De-
nizli'deki bir tekstil şirketi, özel 
bir nakış teknolojisi kullanarak 
Braille alfabesi baskılı havlu, 
bornoz ve nevresim üretti.

Denizli Organize Sanayi Böl-
gesi'nde faaliyet gösteren ve 24 
ülkeye ihracat yapan DOK-SAN 
Denizli Dokuma Sanayi A.Ş fir-
ması, sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Denizli Altınokta 
Körler Derneği ile iş birliği yaptı.

Görme engelli bireylerin teks-
til ürünü alırken ve kullanırken 
yaşadıkları sıkıntılara çözüm 
bulmak üzere proje geliştiren 
firma, 1 yıllık çalışma sonucu 
özel bir nakış teknolojisiyle İn-

gilizce ve Türkçe Braille alfabesi 
baskılı havlu, bornoz ve nevre-
sim üretti.

Ürünlerin üzerine Braille 
alfabesinin yanında telefon ve 
tabletler aracılığıyla sesli yardım 
verebilen karekod da yerleştiren 
firma, talebe göre konfeksiyon 
ürünleri için üretim planı yaptı.

Şirketin Ar-Ge Müdürü Ali 

Dildar, ürünlerin tanıtımı için 
Denizli Gazeteciler Cemiye-
ti'nde düzenlenen toplantıda 
yaptığı açıklamada projenin 
her aşamasında engelli birey-
lerin görüşlerinin alındığını, 
ürünlerin piyasaya sürülmek 
üzere hazır olduğunu dile 
getirdi.

"Talepler doğrultusunda uy-

gulamaya üst giyim ürünlerinde 
de devam etmeyi düşünüyoruz." 
diyen Dildar, projenin tüm teks-
til sektöründe yaygınlaşmasını 
temenni ettiklerini bildirdi.

Altınokta Körler Derneği De-
nizli Şube Başkanı Reşat Göçen 
ise engellilerin hayatın her 
alanında karşılaştığı zorlukları 
aşmak için mücadelelerini sür-
dürdüklerini belirtti.

Görme engelli Pınar Göçen 
ise bir havluyu dokunarak onun 
rengini ve yıkama talimatını 
öğrenebilmenin inanılmaz bir 
duygu olduğunu dile getirerek, 
"Ben havlunun yüzde yüz pa-
muk olduğunu, elimle dokuna-
rak öğrendim. Gerçekten güzel 
bir uygulama olmuş." dedi

Görme engelliler için özel havlu

Bodrum’un “en 
sessiz” kafesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde işitme 
engellilerin moral bulması için açılan 
“sessiz kafe” ilgi görüyor.

İZMİR’DE 850 bin öğrenci, eğitim öğretim sezonu 
sonunda karnelerine kavuştu. 

2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlan-
ması nedeniyle Konak Hamdi Dalan Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezinde karne töreni düzenlendi.

Vali Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Yahşi, özel eğitim gören öğrenciler ile velilerinin 
de katıldığı törende okula ismi verilen hayırse-
ver iş insanı Hamdi Dalan'ın kızı Aysu Dalan da 
yer aldı. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 
törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 
"İzmir'de 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 60 
bin öğretmen ve 850 bin öğrenci, kazasız belasız 
bir şekilde sezonu tamamladı." dedi.

"YENİ OKUL RÜYA GİBİ"

Öğrenci velilerinden Müzeyyen Önal da 23 
yaşındaki engelli oğlu Alper'i 6 yıl süreyle okula 
gönderemediğini anlatarak İstanbul'dan taşındığı 
İzmir'de çocuğunu Hamdi Dalan Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezine yazdırmasıyla hayatlarının 
değiştiğini ifade etti.

Önal, şunları söyledi:
"Milli eğitimden bizi bu okula kayıt için çağır-

dılar. Geldiğimde çok şaşırdım. Hiç böyle bir okul 
beklemiyordum. Çocuğuma eğitim versin de yıkık 
dökük olsa da olur diye düşünüyordum ama bu 
okul benim için rüya gibi oldu. Donanımı, öğret-
menler, idareciler, herkes o kadar seçilmiş ki sanki 
rüyadayım. Birileri beni uyandırıp 'kalk' diyecek 
gibi içimde korku var. Duygularım kelimelerle 
anlatılamayacak kadar fevkalade. Otizmli olan 
oğlum okula başladığından bu yana olumlu 
yönde gelişmeler kaydetti. Daha fazla sosyalleşti. 
Çocuğumuzun daha mutlu olduğunu görüyorum. 
Bu bize de yansıyor."

>> ENGELLİ OĞLU ALPER’İN DE 

Yeni okuluyla
hayatı değişti
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Engellim

İzmirli Kültürpark 
için ses verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’a ilişkin 
planların ve parkın geleceğinin şekillendirilmesi amacıyla 
düzenlenen arama konferansı adeta bir demokrasi şöle-
nine dönüştü. Başkan Soyer, “Engelliler için spor alanı 
ve sosyal faaliyetleri yürütecekleri alanlar yok. Burada 
engelliler için spor alanı yaratılmasını istiyoruz…” dedi.

izmir’in geleceğiyle ilgili 
önemli kararların, katılımcı 
bir anlayışla şekillendirilmesi 

amacıyla Başkan Tunç Soyer 
tarafından gündeme getirilen 
“Arama Konferansı” serisinin ilki 
Kültürpark temasıyla gerçek-
leştirildi. İzmir Sanat merke-
zindeki toplantı Kültürpark 
Platformu ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle yapıldı. 
Her kesimden İzmirli ve sivil 
toplum temsilcileriyle belediye 
yetkilileri Kültürpark hakkında 
görüşlerini paylaştı.

YÜZLERCE ÖNERİ GELDİ

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
Başkanı H. İbrahim Alpaslan, 
Konak Kent Konseyi ve Kültür-
park Platformu Üyesi Yasemin 
Sağlam, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Sanat Dairesi 
Başkanı Funda Erkal Öztürk ve 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı 
Ertan Dikmen’in de yönetim 
masasında yer aldığı toplantıda 
yüzlerce öneri dile getirildi. 
Tüm konuşmaların kayda 
alındığı toplantıda öne çıkan 
önerilerden bazıları şunlardı:

-          “Benim fikrim burada 
Behçet Uz’un misyonu doğrul-
tusunda bir Halk Kütüphanesi 
bulunması, botanik bahçesi ve 
BİSİM istasyonu kurulması…”

-          “Behçet Uz’un Kültür-
park’ını istiyoruz. O ne düşün-
müş ve planlamışsa onu istiyo-
ruz. Kültürpark’ın bir adı olmalı. 
Buraya Bençet Uz Kültürparkı 
adı verilmeli…”

-          “Burada bir müze 
olmalı. Kongre merkezinin Kül-
türpark içinde yeri olmadığını 
düşünüyoruz…”

-          “Engelliler için spor 

alanı ve sosyal faaliyetleri 
yürütecekleri alanlar yok. 
Burada engelliler için spor alanı 
yaratılmasını istiyoruz…”

-          “Popüler kültürden 
uzak ama yenilikçi ögeler taşı-
yan bir Kültürpark olmalı…”

-          “Bir metreküp beton 
atılacaksa bir metreküp beton 
çıkarılsın. Dışarıdan getirilecek 
her metreküp beton doğal 
yapıyı bozacaktır…”

-          “Fuar salonları 5 yıldır 
boş. Ya halka dönük fuarlar için 
kullanılsın, ya da yıkılsın”.

-          “Bundan sonra Kültür-
park’la ilgili her şeyde kamusal 
iradenin göz önünde bulundu-
rulması ve şeffaf olması bizim 
içimizi rahatlatacaktır…”

-          “Benim önerim Kül-
türpark’ın tarihsel ve ekolojik 
değerlerinin büyütülerek 
korunmasıdır. Basmane çukuru 

mutlaka Kültürpark’a katıl-
malıdır, hiçbir ticari amaca da 
hizmet etmemelidir…”

-          “Hangarların olduğu 
yerlere doğaya uygun mal-
zemelerle kütüphane ve etüt 
merkezi yapılabilir. İZFAŞ Binası 
fuar müzesi için kullanılabilir. 
Bir de eski treni de getirip bir 
yere kuralım…”

- “Halk doğa özlemini gidersin. 
Nargile olmasın ama semaver-
de çay içelim. Gevrek, peynirle 
insanlar kahvaltı yapsın.”

-          “Ben burada çocukların 
becerilerinin geliştirilmesi için 
workshop etkinlikleri olması-
nı, gölümüzün korunmasını 
istiyorum.”

-          “İzmir Metrosu’nun 
Kültürpark’la buluştuğu bir 
çıkış yok. Basmane İstasyonu ile 
Kültürpark arasında bir metro 
çıkış tüneli yapılabilir…”

Anadolu Ritimleri Balçova’da
Balçova Belediyesi ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği Halk Oyunları Şenliği'nde 
Türkiye’nin değişik yörelerinden oyunlar sergilendi. Şenlikte en fazla alkışı engelli gençler, minik-
ler ve orta yaş üstü grup alırken, izleyiciler Anadolu’nun Kültürel Tarihinden bir kesit izledi.

BALÇOVA’DA Anadolu Kültü-
rü'nü gelecek nesillere aktarmak 
ve gençlere doğru sosyal aktivite 
alanları açmak için başlatılan 
devam ediyor. EFEM Gençlik ve 
Spor Kulübü’nde bir yıl boyunca 
halk oyunları eğitimi alan kursi-
yerler dün akşam muhteşem bir 
gösteriye imza attı. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde düzenlenen halk 
oyunları gecesinde Türkiye’nin 
değişik yörelerinden oyunlar 
sergilendi. Şenlikte en fazla alkışı 
engelli gençler, minikler ve orta 
yaş üstü grup alırken, izleyiciler 
Anadolu’nun Kültürel Tarihinden 
bir kesit izledi. Programın sonunda 
iki minik oyuncu Başkan Fatma 
Çalkaya’ya çiçek verdi.

Halk Danslarının gelecek kuşak-
lara taşınması gereken bir kültürel 
miras olduğunu vurgulayan Balço-
va Belediye Başkanı Fatma Çalkaya 
“Halk dansları ortaya çıktığı zaman 
kesitinde yaşayan insanların 
sevdalarını, kahramanlıklarını, des-
tanlarını bize yansıtır. Ayrıca halk 
dansları ekip işidir. Birlikte, omuz 
omuza mücadele etmeyi geliştirir. 
Bu yüzden biz Balçova’da Halk 
Danslarına çok önem veriyoruz. 
Balçova’da 15 yıldır olduğu gibi 
bundan sonra da davullar çalacak, 
sazların teline vurulacak, oyun-
larımız oynanacak. Biz belediye 
olarak kültürel mirasımızın gelecek 
nesillere aktarılması için elimizden 
gelen tüm desteği vereceğiz”

Karabağlar’a Engelliler Parkı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede yeni park alanları yaparken, aynı zamanda 
eskiyen parkları da yenileyerek günümüz şartlarına uygun hale getiriyor. 
BU çalışmalar kapsamında geçtiğimiz ay, haya-
tını kaybeden Fahrettin Altay Mahalle Muhtarı 
Sinan Kilercioğlu’nun adı yenilenen parka, Türk 
Edebiyat Dünyası'nın büyük ismi Muzaffer 
İzgü’nün adı ise yeni yapılan bir parka verilerek 
hizmete açıldı. 

Ayrıca ilçede bulunan Basın Sitesi Parkı, De-
miryolları Parkı, Hulusi Kentmen Parkı, Engelliler 
Parkı, Kadın Hakları Parkı, Ant Parkı, Zakkumlu 
Park ile General Kazım Özalp Mahallesi’nde park 

çalışmaları da aralıksız devam ederken, bu park-
lar önümüzdeki günlerde birbiri ardına açılacak.

KARABAĞLAR'A ÇOK YAKIŞACAK

İlçede nefes alacak alanların arttırılacağını, 
vatandaşların keyifle oturacakları parkları ha-
yata geçirdiklerini belirten Karabağlar Belediye 
Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni yapılacak 
parkların da Karabağlar’a yakışan güzellikte 
olacağını ifade etti.

>> FOÇADA OTİZMLİ UTKU VE ARKADAŞLARINDAN 

Bir günlük  görsel şölen

>> TÜRK ENGELLİ TAKIMI 

Tarih yazdı

İZMİR’İN Foça İlçesi’nde bulu-
nan Necla Midilli Merkez Ortao-
kulu’nun 30 öğrencisi yıl içinde 
ders ve serbest 
saatlerde ürettik-
lerini bir günlük 
sergiyle beğeniye 
sundular. Otizmli 
Utku Baran (12)’a 
çektiği muhteşem 
Foça Fotoğrafları ve 
yaptığı resimlerle, 
sergide iki ayrı köşe 
ayrıldı.

Reha Midilli 
Kültür Merkezi’nde-
ki serginin açılışını 
Foça Belediye Başkanı Fatih 
Gürbüz, Utku Baran’la birlikte 
yaptı. Milli Eğitim Şube ve Okul 
Müdürleri, mahalle muhtarları, 
öğretmen ve öğrenciler açılış 
töreninde hazır bulundu.

Toplam 30 öğrencinin yıl içinde 
ders ve serbest saatlerde yaptığı 
çalışmalarla ürettiği 150 eseri  31 

Mayıs 2019 Cuma günü ailele-
rin ve Foça halkının beğenisine 
sunduklarını belirten Necla Midilli 

Merkez Ortaokulu 
Müdürü Ercan 
Akgün beğenilerin 
hem kendilerini 
hem çocukları çok 
mutlu ettiğini söy-
ledi. Ercan Akgün; 
“Eserleri sergilenen-
ler arasında birkaç 
engelli öğrencimiz 
de var. Bunlardan 
otizmli çocuğumuz 
Utku Baran yaşına 
rağmen çektiği 

fotoğraflarla profesyonelleri 
aratmayan işlere imza attı. Resim 
konusunda da çok yetenekli. 
Arkadaşlarıyla birlikte ahşap boya-
ma, ahşap el işleri, aluminyum fol-
yo kaplama, rölyef, fotoğraf, resim 
gibi isteğe bağlı dallarda severek 
ve keyif alarak çalışmalar yaptılar. 
Hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

KARADAĞ’IN Kotor kentinde 
düzenlenen Iron Man yarışları, bu 
sene bir ilke sahne oldu. Türkiye 
ilk kez engelli üç atleti ile bayrak 
takımı olarak yarışlara katıldı ve 
büyük ilgi gördü. Türkiye adına 
yüzmede Mustafa Şar, koşuda 
Burak Abacıoğlu ve bisiklette de 
Enes Günel müsabakalarda yer 
aldı.

Daha önce yüzmede engelli 
kategoride Türkiye birinciliği ve 
Avrupa beşinciliğinin olduğunu 
söyleyen Mustafa Şar, ilk kez bir 
engelli takımı olarak yarışlarda 
yer alabilmenin kendileri adına 
büyük bir mutluluk olduğunu 

ifade etti. Türkiye’de çok iyi engelli 
sporcuların olduğunu ve biraz 
daha destekle bu sporcuların çok 
daha iyi yerlere gelebileceğini 
kaydeden Şar, Eylül ayında düzen-
lenecek olan Dünya Şampiyonası 
için çalışmalarına devam ettiğini 
söyledi. Şar, hedefinin ise Avrupa 
Şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

 Toplam 41 ülke-
den sporcuların 
yarıştığı müsa-
bakada sadece 
Türkiye engelli 
bayrak takımı ile 
yarışlara katılır-
ken, 3 Türk sporcu 
yüzme, koşu ve 
bisikletten oluşan 
parkuru 5 saat 30 
dakikada bitirme-
yi başardı.

Çocuk ve engelli koroları 
yine büyük alkış aldı
BORNOVA Belediyesi’nin 
Hobi ve Beceri Edindirme 
Kursları’nda müzik ve dans 
eğitimi alan Bornovalılar, 
sahne heyecanı yaşadı. 
Kursiyer gösterilerinin 
galası, Ayfer Feray Açıkhava 
Tiyatrosu’nda gerçekleşti. 

Bornova Belediyesi’nin 
Hobi ve Beceri Edindirme 
Kursları’nda eğitim alan ka-
dın-erkek, yaşlı-genç-çocuk 
yüzlerce Bornovalı, Ayfer 
Feray Açıkhava Tiyatrosu’n-
daki galada sahneye çıkma-
nın heyecanını yaşadı. 

Çocuk ve engelli koroları, 
halk oyunları, Latin dansla-
rı, keman, klarnet, kanun, 

gitar, basgitar ve davul 
olmak üzere 9 branşta 
eğitim alan kursiyerlerin 
performansı büyük beğeni 
topladı. 

Kareografilerle renklenen 
gecede, keman, gitar, piya-
no, kanun, ritim, yan flüt 
ve klarnet sesleri Büyük-
park’ta yankılandı. Kursi-
yerlerin heyecanına aileleri 
de ortak olurken, tamamen 
dolan salonda hem coşkulu, 
hem de duygu yüklü anlar 
yaşandı. 

Bornova Belediyesi Hobi 
ve Beceri Edindirme Kursla-
rı’nda yaz dönemi eğitimleri 
17 Haziran’da başlayacak.

Bir Gazete Bir Umut


